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บทท่ี 2 

 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 เน้ือหาในบทนี้ได้มกีารทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน ชุมชนเขม้แขง็ และการพฒันาชุมชนยัง่ยนื พร้อมทัง้นําเสนอ
กรอบแนวคดิการวจิยัสาํหรบัการพฒันากลยทุธก์ารพฒันาชุมชนเขม้แขง็สูชุ่มชนยัง่ยนื ดงันี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนและการพฒันาชุมชน 
2. แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนเขม้แขง็ 
3. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาชุมชนยัง่ยนื 
4. กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัชมุชนและการพฒันาชมุชน 
 แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัชุมชน การพฒันาชุมชน และกลยทุธก์ารพฒันาชุมชน มดีงันี้ 
 
 2.1.1 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัชุมชน 
 Marshall (2010) กล่าวว่า ชุมชนเป็นการรวมของกลุ่มคนที่มีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอื่นๆ 
เพราะเหตุผลทางภูมิศาสตร์ หรือมีลักษณะร่วมในความสนใจ หรือมีเป้าหมายร่วมกัน 
ความหมายดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ ์(2554) ที่กล่าวว่า ชุมชน 
หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตหรอืบรเิวณเดียวกันที่แน่นอน มีวถิีการดําเนินชีวิต
คล้ายกนั มคีวามรู้สกึเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและอยู่ภายใต้กฏระเบียบ
เดยีวกนั ชุมชนเกดิขึน้จากองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่  
   1) คน (people) คนเป็นองค์ประกอบสําคญัยิง่ของชุมชน หากขาดคนแล้วจะ
เป็นชุมชนไมไ่ด ้คนในชุมชนนัน้มคีวามเอือ้อาทรและพึง่พาอาศยักนัและกนั 
   2) ความสนใจร่วม (common interest) เป็นลกัษณะของการที่คนนัน้มีความ
สนใจอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนั ความสนใจร่วมนี้เกดิขึน้จากการไดอ้ยู่ในอาณาบรเิวณเดยีวกนั 
มวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินชวีติรว่มกนั 
   3) อาณาบรเิวณ (area) คอืสถานที่ที่มสี่วนทําใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์ ขอบเขตและ
ขนาดของสถานทีข่องชุมชนหนึ่งๆ อาจเป็นเรือ่งทีก่าํหนดไดย้าก มทีัง้ทีเ่ป็นชุมชนขนาดเลก็และ
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ขนาดใหญ่โดยขึ้นอยู่กบัจํานวนสมาชกิและขนาดของอาณาบรเิวณ เช่น เผ่าชน ละแวกบ้าน 
หมูบ่า้น ตาํบล ไปจนถงึระดบัประเทศและโลก 
   4) ปฏสิมัพนัธ์ (interaction) เป็นการตดิต่อ แลกเปลี่ยน และการปฏบิตัติ่อกนั
ของคน สมาชกิได้รบัการติดต่อสารระหว่างกนั สมาชกิมรีะบบการเรยีนรูร้่วมกนั เพื่อทําให้มี
ความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ต่างๆ รว่มกนั  
   5) ความสมัพนัธ์ (relationship) ความสมัพนัธ์ต่อกนัของสมาชกิในชุมชนเป็น
สิง่ทีผ่กูพนัสมาชกิใหอ้ยูร่ว่มกนั มกีจิกรรม มคีวามสนิทสนม เป็นความสมัพนัธใ์นลกัษณะพบปะ
กนัโดยตรง  
   6) ประเพณีวฒันธรรม (cultural traditions) คอื วฒันธรรม ประเพณี ขนบธรรม
ธรรม ตลอดจนแบบแผนการดาํเนินชวีติ ซึง่สว่นใหญ่ในชุมชนเดยีวกนันัน้จะมลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กนั  
 ความเป็นชุมชนพจิารณาไดจ้ากคุณลกัษณะสําคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) ทุนทางสงัคม 
2) คุณคา่ 3) อาํนาจและ 4) การปรบัตวั (ธรีะภทัรา เอกผาชยัสวสัดิ,์ 2554) 
 ทุนทางสงัคม ไดแ้ก่ วธิคีดิ ระบบความรูใ้นการจดัการวถิขีองความเป็นชุมชน เช่น การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน การจัดระบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ และมีความเกี่ยวข้องกบัระบบความรู้ ภูมิปัญญา 
จารตีประเพณี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มอียู่ในชุมชน เป็นต้น ในขณะที่คุณค่านัน้คอืสิง่ที่เป็นคุณค่า
ของความเป็นชุมชนทีส่าํคญัคอื ความเอือ้อาทร การช่วยเหลอืกนั การใหคุ้ณค่ากบัสิง่ทีเ่ป็นของ
จรงิ เช่น การพึง่ตนเองในการผลติ และการบรโิภค เป็นตน้ คุณค่าเป็นสิง่ทีม่มีาแต่เดมิ และอาจ
สรา้งเสรมิขึน้มาด้วยการเคลื่อนไหวต่างๆ ของคนในชุมชนที่อาจเป็นเรื่องของการวางพื้นฐาน
ของอุดมการณ์หรอืศกัดิศ์รทีีจ่ะชว่ยกาํกบักฎเกณฑก์ารอยูร่ว่มกนั 
 อํานาจเป็นสิง่ที่สะท้อนการมตีวัตนของชุมชน เป็นเรื่องของการสรา้งพื้นที่หรอืที่ยนืใน
ฐานะทีเ่ป็นมนุษยอ์ยู่ในสงัคม ในอกีแงห่น่ึงอํานาจของชุมชนเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์พยายาม
ที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่า “เราเป็นใคร” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงตัวเองกบัผู้อื่นในสงัคมเป็นเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัการไดร้บัการยอมรบัวา่ตนเองมคีวามชอบธรรมในขณะทีก่ารปรบัตวับ่งบอกใหเ้หน็
ถงึการทีชุ่มชนมคีวามขดัแยง้ การผลติซํ้า และการผลติใหมไ่ดซ้ึง่เป็นผลจากความสมัพนัธท์ีม่ใีน
หลายระดบัตัง้แต่ครอบครวั ชุมชน ไปจนถงึเครอืขา่ยทีก่วา้งขวางและดาํรงอยู่ในลกัษณะของรฐั 
ด้วยเหตุนี้ชุมชนจงึมกีารปรบัตวั มพีลวตัเปลี่ยนแปลงได้คุณลกัษณะทัง้ 4 ประการสะท้อนให้
เห็นว่าในความเป็นชุมชนนัน้จะสะท้อนให้เห็นวถิีของการอยู่ร่วมกนัของคน ธรรมชาติที่เป็น
ระบบความรู้หรอืภูมปัิญญา มสีิง่ที่แสดงถึงความมคีุณค่า มสีิง่ที่สะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์ 
ศกัดิศ์รแีละความมอุีดมการณ์ทีช่่วยกํากบัใหค้นอยู่ร่วมกนั นอกจากนี้ความเป็นชุมชนสามารถ
เปลีย่นแปลงได้ ชุมชนสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน 
ไดแ้ก่ ชุมชนชนบท และชุมชนเมอืง (สนธยา พลศร,ี 2547) ดงันี้ 
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ชุมชนชนบทเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชนบท มคีวามหนาแน่นของประชากรน้อย ผู้คนมี
ความสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั มชีวีติความเป็นอยู่คลา้ยคลงึกนั ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี มี
อาชีพเกษตรกรรมหรอือาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ชุมชนชนบทอาจแบ่งย่อยเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ชุมชนชนบทดัง้เดมิและชุมชนชนบททัว่ไป 

ชุมชนชนบทดัง้เดมิเป็นชุมชนทีเ่กดิขึน้ในระยะแรก ทีต่ัง้มกัอยู่ห่างไกลจากชุมชนหรอื
ครอบครวัอื่น การติดต่อสมัพนัธ์กนัมไีม่มากนัก การติดต่อกบัชุมชนอื่นค่อนขา้งลําบาก การ
คมนาคมไม่ค่อยสะดวก ความคล้ายคลงึกนัทางสงัคมของชุมชนชนบทดัง้เดมินัน้มคีวามเป็น
อันหน่ึงอันเดียว มีความรักสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีวัฒนธรรมที่เป็นเหมือนกาวประสาน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไว้ด้วยกัน อาชีพของคนในชุมชนชนบทดัง้เดิมคืออาชีพ
เกษตรกรรม คอื การเพาะปลูกและเลี้ยงสตัวใ์นแบบพึง่ธรรมชาต ิชวีติประจําวนัต้องเกี่ยวขอ้ง
กบัธรรมชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ครอบครวัทําหน้าที่เป็นหน่วยผลติและหน่วยบรโิภค เป็น
ลกัษณะของเศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง 

สาํหรบัชุมชนชนบททัว่ไปนัน้เป็นชุมชนทีเ่ปลีย่นจากชุมชนชนบทดัง้เดมิ และมแีนวโน้ม
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงมากขึน้เนื่องจากปัจจยัทัง้ภายในชุมชนเอง เช่น การเพิม่ขึน้ของประชากร การ
ย้ายถิน่ การปรบัปรุงการคมนาคมการสื่อสาร เป็นต้น และอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น การแพร่กระจายของวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรมของชุมชนเมอืงที่มี
ความเจรญิก้าวหน้า สะดวกรวดเรว็ ง่ายในการปฏิบตั ิเป็นต้น ชุมชนชนบททัว่ไปมกัมคีวาม
คลา้ยคลงึกนัทางสงัคมของคนในชุมชนลดน้อยลง การประกอบอาชพีมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
เชน่ มกีลุ่มคนทีท่าํการคา้ การบรกิารเพิม่ขึน้จากกลุ่มคนทีท่าํการเกษตรทีม่อียูแ่ต่เดมิ เศรษฐกจิ
เป็นทัง้เศรษฐกจิเพื่อเลี้ยงตวัเองและเพื่อการคา้ขาย และมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพิม่มากขึน้ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ชุมชนชนบททัว่ไปยงัคงพึง่พาธรรมชาตเิป็นหลกั 

ในขณะที่ชุมชนเมอืงเป็นชุมชนที่มคีวามหนาแน่นของประชากร อาคารบ้านเรอืนแน่น
หนา มคีวามเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้
มากกว่าสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิอาชพีของคนในชุมชนเมอืงมคีวามหลากหลาย แต่
สว่นใหญ่มกัเกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรม การคา้ขาย และการบรกิาร สมาชกิในชุมชนมคีวามเป็น
อสิระหรอืมคีวามเป็นปัจเจกชนสูงทําให้ความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นแบบตวัใครตวัมนั คอื มี
ความเป็นทางการมากกว่าความเป็นสว่นตวั สิง่ทีห่ลอมรวมสมาชกิไวด้ว้ยกนัไดค้อืผลประโยชน์
ทีแ่ต่ละคนจะไดร้บั ชุมชนเมอืงเกดิขึน้ เปลีย่นแปลง เจรญิกา้วหน้า และมทีีเ่สือ่มลง 

ในปัจจุบนัชุมชนชนบทและชุมชนเมอืงมคีวามคลา้ยคลงึกนัมากขึน้เน่ืองจากวถิชีวีติใน
แบบชุมชนเมอืงไดแ้พร่กระจายไปทัว่ชนบท ชนบทมรีูปแบบการดําเนินชวีติใกลเ้คยีงกบัเมอืง
มากยิง่ขึน้ นัน่หมายถงึการทีชุ่มชนชนบทมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงเป็นชุมชนเมอืงนัน่เอง 
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 2.1.2 การพฒันาชุมชน 
 กรมการพฒันาชุมชน (2555) ได้ใหค้วามหมายว่า การพฒันาชุมชน คอื กระบวนการ
ขบัเคลื่อนพฒันาสงัคมและชุมชนใหส้ามารถจดัการตนเองและพึง่ตนเองได ้สง่ผลถงึความยัง่ยนื
ในชุมชนและอนาคตของประเทศ ในขณะที่ สนธยา พลศรี (2547) ได้สํารวจผลงานของ
นักวชิาการในด้านการพฒันาชุมชนทัง้ในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การพฒันาชุมชนเป็น
กระบวนการพัฒนาคนและกลุ่มคนในชุมชนให้มีศักยภาพเพียงพอและร่วมมือกันปรบัปรุง
คุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชน ตามแผนและโครงการทีไ่ดก้ําหนดไว ้ทัง้การใช้
พลงัชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดงันัน้จงึสามารถสรุปได้ว่า การพฒันา
ชุมชน หมายถงึ กระบวนการในการพฒันาคนในชุมชนใหม้ศีกัยภาพในการจดัการตนเองและ
พึง่ตนเองไดเ้พือ่ใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละสิง่ผลต่อความยัง่ยนืของชุมชนและอนาคตของประเทศ 
 การพฒันาชุมชนตัง้อยูบ่นปรชัญาพืน้ฐานทีส่าํคญั คอื การพฒันาทีร่เิริม่โดยคนในชุมชน 
ใหค้นในชุมชนได้จดัการตนเอง ร่วมกนัคดิ ร่วมกนักําหนดอนาคตของชุมชน (กรมการพฒันา
ชุมชน , 2555; โกวิทย์ พวงงาม , 2556) เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความเชื่อมัน่และศรัทธาใน
มนุษยชาติ คอืการมองว่ามนุษย์ทุกชวีติมคีุณค่า มคีวามหมาย มศีกัดิศ์ร ีและมศีกัยภาพ (นิ
รนัดร ์จงวุฒเิวศย,์ 2550) ซึง่นําไปสูห่ลกัการพฒันาชุมชนทีส่าํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
   1) เริม่ต้นที่คนในชุมชน ยืนจุดเดียวกบัคนในชุมชน มองโลกมองชีวติ มอง
ปัญหา จากทศันะของคนในชุมชน เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึชวีติ เขา้ใจถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของคน
ในชุมชน 
   2) ทาํงานรว่มกบัคนในชุมชนการทีจ่ะทาํใหค้นในชุมชนเขา้ใจปัญหาของตนเอง
และมกีําลงัใจในการลุกขึน้มาต่อสูก้บัปัญหาโดยการร่วมคดิร่วมทําย่อมมหีนทางทีจ่ะกระทําได้
โดยไมย่าก 
   3) ยดึคนในชุมชนเป็นพระเอก คนในชุมชนเป็นผูก้ระทําการพฒันาโดยตนเอง 
ไมใ่ชเ่ป็นผูถู้กกระทาํหรอืฝ่ายรองรบัขา้งเดยีว เพราะผลของการพฒันานัน้ตกอยูก่บัคนในชุมชน 
 การพฒันาชุมชนตามปรชัญาดงักล่าวเป็นการมองการพฒันาชุมชนในเชงิเป้าหมายทีไ่ด้
ใหค้วามสาํคญักบัความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของคน ครอบครวั และชุมชนใหไ้ดค้ดิและ
ลงมอืทําเพื่อเรยีนรูเ้ขา้ใจต่อชวีติและสภาพแวดล้อม ใชภู้มปัิญญาโดยมวีถิชีวีติ คุณค่า ความ
เชื่อ และวฒันธรรมชุมชนเป็นกรอบสําคญัของการพฒันา อย่างไรก็ด ีในการพฒันาชุมชนยงั
สามารถมองไดใ้นเชงิกระบวนการ ซึง่หมายถงึกระบวนการเพิม่ศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คน ครอบครวั ชุมชน อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิด 
วเิคราะห ์เขา้ใจและเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง (กรมการพฒันาชุมชน, 2542) 
  กระบวนการพฒันาชุมชนเป็นการปรบัปรุงการเปลีย่นแปลงที่ค่อยๆ ก่อตวั ก่อเกดิขึน้
ภายในชุมชน โดยประชาชนในชุมชนรวมตวักนั มสี่วนร่วมกนัในการคน้หา เรยีนรู ้คดิตดัสนิใจ 
วางแผน และลงมือดําเนินการแก้ปัญหาเพื่อสนองความต้องการด้วยกําลงัความรู้ ความคิด 
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ความสามารถ และทรพัยากรทีม่อียู่ภายในชุมชน โดยอาจมกีารพึง่พงิวทิยาการและทรพัยากร
จากภายนอกชุมชนบ้างเท่าที่จําเป็น ดังนัน้กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่งอกงามขึ้นภายในจิตใจ ส่งผล
ปรากฏใหเ้หน็ทางรา่งกายภายนอก พฤตกิรรมทีแ่สดงออก และการดาํเนินชวีติทีก่า้วหน้าขึน้ (นิ
รนัดร ์จงวุฒเิวศย,์ 2550) 
 
 2.1.3 กลยทุธก์ารพฒันาชุมชน 
 กลยุทธ์ของการพฒันาชุมชนคือการทําให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในทุก
ปัญหา และกจิกรรมของชุมชน ซึง่ถอืเป็นการทําใหค้นในชุมชนไดพ้ึง่ตนเองนัน่เอง (นิรนัดร ์จง
วุฒเิวศย,์ 2550) กลยุทธก์ารพฒันาชุมชนจาํเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหท้นัต่อสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม และจาํเป็นตอ้งทราบถงึสถานภาพหรอืสภาพชุมชนเสยีก่อน (ธี
ระภทัรา เอกผาชยัสวสัดิ,์ 2554) ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า กลยุทธ์การพฒันาชุมชน หมายถึง 
การดาํเนินการแกปั้ญหาของชุมชนและปรบัเปลีย่นชุมชนใหท้นัต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมศีกัยภาพในการ
จดัการตนเองและพึง่ตนเองได ้

ในการกาํหนดกลยทุธก์ารพฒันาชุมชนจงึไดม้กีารนําการวเิคราะหส์ถานการณ์ (SWOT) 
เขา้มาใชก้นัอย่างแพร่หลาย โดยควรใหค้วามสําคญักบั 4 ขัน้ตอน (ธรีะภทัรา เอกผาชยัสวสัดิ,์ 
2554) ไดแ้ก่ 1) วเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน 2) กําหนดวสิยัทศัน์/
ทางเลอืกของชุมชน 3) กําหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องชุมชน และ 4) วางแผนยุทธศาสตร์
หรอืแผนเชงิกลยทุธใ์นการพฒันาชุมชน 

ในการนําการวเิคราะห์ SWOT มาเป็นเครื่องมอืกําหนดกลยุทธ์การพฒันาชุมชนนัน้ 
ควรไดม้กีารกําหนดเรื่องหรอืประเดน็ (area) มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์ เรื่องหรอืประเดน็ที่
สําคญั 5 ประการ ได้แก่ เอกลกัษณ์ของชุมชน ขอบเขตการดําเนินงานด้านต่างๆ ของชุมชน 
แนวโน้มสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นโอกาสและอุปสรรคของชุมชน โครงสรา้งชุมชน และรูปแบบการ
พฒันาที่คาดหวงัของชุมชน ดงัตวัอย่างงานวจิยัเกี่ยวกบัการกําหนดกลยุทธ์การพฒันาสนิค้า
ชุมชนหรอื OTOPซึ่งได้นําแนวคิดการกําหนดเรื่องหรอืประเด็นมาเป็นกรอบการวิเคราะห ์
SWOT ไว ้4 เรื่องใหญ่คอื ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลติภณัฑ์ชุมชน ความเฉพาะเจาะจง
ของกลุ่มลูกคา้ นโยบายราคาในตลาดทีเ่กี่ยวขอ้ง และการสื่อสารทางการตลาดสําหรบัลูกคา้ที่
แตกต่างกัน (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ,์ 2554) ทัง้นี้ความสําเร็จของการนําการวิเคราะห ์
SWOT เขา้มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การพฒันาชุมชนนัน้ต้องอาศยัการมสี่วนร่วม ซึ่งทําให้
สมาชกิทราบทศิทางและแผนงานของชุมชน เกดิความเป็นเจ้าของหรอืพนัธสญัญาซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สําหรับการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องอาศัยเวทีหรือ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

11 
 

กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั เพือ่ทาํใหเ้กดิการรว่มกนัคดิ รว่มเสนอ อภปิรายโดยใชข้อ้มลู เหตุผล 
และการตดัสนิใจทีร่อบคอบ  

 
2.2 ชมุชนเข้มแขง็ 

ความหมายและคุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ และปัจจยัทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาชุมชนใหม้ี
ความเขม้แขง็ มดีงันี้ 

 
2.2.1 ความหมายของชุมชนเข้มแขง็ 
ไพบูลย ์วฒันศริธิรรม (2548) กล่าวว่า ชุมชนเขม้แขง็ คอื การทีชุ่มชนสามารถจดัการ

สิง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการความรู้ องค์กรชุมชน ระบบความสมัพนัธ์ กิจกรรมหรอืการ
จดัการทรพัยากรชุมชน เป็นต้น โดยเป็นการจดัการเพื่อให้เกดิความรู ้ความด ีความสามารถ 
ความสามคัคี และความสําเร็จ ในขณะที่ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2542) ได้สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศที่มกีารพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงที่ม ัน่คงจะมชีุมชนท้องถิน่ที่เขม้แขง็ 
เน่ืองจากชุมชนท้องถิ่นเป็นหน่วยย่อยที่เป็นรากฐานที่แท้จรงิของประเทศ ชุมชนที่เข้มแข็ง 
หมายถงึ ความสามารถของครอบครวัและกลุ่มของประชาชนในชุมชนท้องถิน่ทีร่่วมคดิร่วมทํา 
รว่มแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และไดม้กีารพฒันาชุมชนของตนเองตามคา่นิยม วธิคีดิ และเป้าหมาย
ทีไ่ดก้าํหนดไวร้ว่มกนั  

ความหมายดงักล่าวสอดคล้องกับจิรประภา อคัรบวร, บุญอนันต์ พินัยทรพัย์, และ
สมบตั ิกุสุมาวล ี(2545) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า ชุมชนเขม้แขง็เป็นชุมชนทีส่มาชกิในชุมชนมศีกัยภาพ
ในการดํารงอยู่ แก้ไขปัญหาและพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครวั และสงัคมได ้
โดยสมาชกิมกีารสรา้งกระบวนรว่มกนัคดิ รว่มกนัทาํเพือ่การพฒันาทีเ่ขม้แขง็ 

สาํหรบัปารชิาต ิวลยัเสถยีร (2553) ไดอ้ธบิายความเขม้แขง็ของชุมชนจากฐานคดิทีว่่า 
“คาํตอบอยู่ทีห่มู่บา้นหรอืชุมชน” โดยเน้นใหแ้ต่ละชุมชนเป็นผูก้ําหนดความหมายดว้ยชุมชนเอง 
นิยามของชุมชนเขม้แขง็จงึเป็นสิง่ที่แตกต่างกนัไปและมคีวามซบัซ้อนขึน้อยู่กบัประสบการณ์ 
ทรพัยากร ระบบความสมัพนัธ ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมในชุมชนและระหว่างชุมชน 
อย่างไรก็ตาม ปารชิาติ วลยัเสถียร (2553) ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกบันิยามของชุมชนเขม้แขง็ที่
น่าสนใจไวว้่า ชุมชนทีเ่ขม้แขง็ หมายถงึ ชุมชนทีม่คีวามสามารถในการพึง่ตนเอง ประชาชนใน
ชุมชนมคีวามมัน่คง ปลอดภยัในการดํารงชวีติ มคีวามรกัหวงแหนชุมชน และชุมชนมวีสิยัทศัน์
ทีด่ ี 

นิยามดงักล่าวสอดคล้องกบันภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550) ที่ได้นิยามชุมชน
เข้มแข็งจากจุดยืนหรอืมุมมองของชุมชนเช่นกัน โดยกล่าวว่า ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง คือ 
ชุมชนทีค่นในชุมชนสามารถดํารงอยู่อย่างมศีกัดิศ์ร ีไม่รอคอยความช่วยเหลอืจากภายนอก คน
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ในชุมชนมคีวามปลอดภยัในการดํารงชวีติ มคีวามรกัและหวงแหนชุมชน มวีสิยัทศัน์สามารถ
คาดการณ์ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รวมทัง้มองเหน็แนวทางการแกปั้ญหาเหล่านัน้ ผูว้จิยัขอ
นิยามชุมชนเขม้แขง็จากมุมมองหรอืฐานคดิของชุมชนเช่นเดยีวกนั โดยสรุปว่า ชุมชนเขม้แขง็ 
หมายถงึ ชุมชนทีม่คีวามสามารถในการพึง่ตนเอง ประชาชนในชุมชนมคีวามมัน่คง ปลอดภยัใน
การดาํรงชวีติ มคีวามรกัหวงแหนชุมชน และชุมชนมวีสิยัทศัน์ทีด่ ี

 
2.2.2 คณุลกัษณะของชุมชนเข้มแขง็  
นิรนัดร ์จงวุฒเิวศย ์(2550) กล่าวว่า แมว้่าชุมชนแต่ละชุมชนมคีวามแตกต่างกนัในเชงิ

ขอบเขตของประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม แต่สามารถประมวลได้ว่าชุมชนเข้มแข็งเป็น
ลกัษณะของชุมชนที่มีความผาสุกปรองดองกันของสมาชิก มีความสามารถในการสืบสาน
วฒันธรรมและวถิชีวีติ มองเหน็ปัญหาในอนาคตและสามารถธํารงรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของ
สภาพแวดล้อม คุณลักษณะความเข้มแข็งของชุมชนที่ว่ามาล้วนเป็นผลมาจากวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ภูมปัิญญา ภาวะผู้นํา รูปแบบการทํามาหากิน สภาพแวดล้อม 
และกระบวนการในสงัคมซึง่เป็นสิง่ทีเ่กีย่วพนัและเกือ้กลู  

คุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ดงักล่าวสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของนภาภรณ์ หะวา
นนท ์และคณะ (2550) ทีแ่สดงใหเ้หน็องคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ความสามารถในการพึง่ตนเองของชุมชน ซึ่งหมายถงึการที่ชุมชนมอีสิระที่
จะกําหนดทางเลอืกในการจดัการกบัปัญหาและดําเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยไม่หวงัพึง่พงิภายนอก มอีํานาจในการต่อรองและสามารถระดมทุนเพื่อนําประโยชน์
มาใชต้่อชุมชน 

2) ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน คอืสภาวการณ์ทีค่นในชุมชนมคีวามมัน่คง
ปลอดภยัในการดํารงชวีติอยู่ในชุมชน ทัง้ในแง่ของสงัคม การประกอบอาชพี ทรพัย์สนิ และ
สิง่แวดลอ้ม โดยสามารถพจิารณาไดจ้ากระบบความสมัพนัธข์องคนในชุมชนทีม่คีวามใกลช้ดิกนั 
รูจ้กัมกัคุน้และไวว้างใจกนั รวมทัง้การที่ชุมชนได้สรา้งระบบสวสัดกิารของชุมชนขึน้มา ทําให้
ชุมชนมหีลกัประกนัในการบรโิภค อนัเป็นระบบความช่วยเหลอืเกื้อกูลขัน้พื้นฐานที่ทําให้เกดิ
ความมัน่คงในการดํารงชวีติ นอกจากนี้ยงัสามารถพจิารณาความมัน่คงปลอดภยัของชุมชนได้
จากอาชญากรรม อุบตัเิหตุ และความปลอดภยัของสมบตัสิาธารณะดว้ย 

3) การมวีสิยัทศัน์ของชุมชน คอืการทีชุ่มชนมคีวามเขา้ใจในสภาวการณ์ทัว่ไป
ของชุมชนทัง้จุดอ่อน จุดแขง็สามารถประเมนิไดว้่าปัญหาทีชุ่มชนเผชญิอยู่มคีวามเชื่อมโยงกบั
เงื่อนไขหรอืปัจจยัอย่างไร ทําให้สามารถมองไปในอนาคตได้ว่า ต้องการใหชุ้มชนเป็นอย่างไร
บา้ง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายและทศิทางในอนาคต และนําไปสู่ยุทธศาสตรท์ี่
เหมาะสมเพือ่บรรลุเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้
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4) ความรกัและหวงแหนชุมชน คอืการที่คนในชุมชนมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ
ชุมชน รวมทัง้มคีวามภาคภูมใิจและตระหนักในศกัดิศ์รขีองชุมชน มกีารสบืสานภูมปัิญญาของ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี คุณลกัษณะสําคญัทัง้ 4 ประการยงัมคีวามสอดคล้องกบัผลงานของดํารง
ศกัดิ ์แกว้เพง็ (2556) ทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็คุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ใน 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เป็นชุมชนเรียนรู้ (community learning) เป็นลักษณะที่สมาชิกในชุมชน
ช่วยกนัเรยีนรู ้คนในชุมชนตื่นตวัตลอดเวลา รูข้่าวสารด้านเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงของ
ประเทศ รวมทัง้เพิม่พนูความรูบ้างดา้นทีจ่าํเป็น เช่น ดา้นการอาชพี ดา้นการเมอืงการปกครอง
ใหก้บัชุมชนอย่างครอบคลุม เป็นตน้ การเรยีนรูข้องชุมชนนัน้มุ่งเน้นการปฏบิตั ิเป็นการเรยีนรู้
จากการลงมือทําและร่วมกันหลายคนหรือเป็นกลุ่ม มีประโยชน์กับชุมชนทัง้ในแง่ของการ
แกปั้ญหาต่างๆ หรอืการพฒันาชุมชนใหเ้จรญิกา้วหน้า 

2) ชุมชนที่รู้จ ักจัดการตนเอง (community management) โดยการจัดการ
ประกอบดว้ยกจิกรรมของการวางแผน โดยชุมชนตอ้งการโครงการหรอืแผนชุมชนทีต่อ้งระบุว่า
ชุมชนทําอะไร ใครจะทํา ทําทีไ่หน ทําเมื่อไหร่ และทําอย่างไร จากนัน้เป็นการจดักระบวนการ 
ซึ่งเป็นการเตรยีมการเพื่อดําเนินการตามแผน มกีารเตรยีมคน เตรยีมวสัดุ และงบประมาณ 
รวมทัง้การฝึกทกัษะทีจ่าํเป็นและนดัหมายการลงมอืทาํไวอ้ย่างเรยีบรอ้ยแลว้จงึลงมอืดาํเนินการ
ตามแผน คอื การเอาแผนหรอืโครงการมาวางแลว้ปฏบิตัติามขัน้ตอนจนกวา่จะเสรจ็งาน  

สิง่ที่ต้องดําเนินการควบคู่กนัไปคอื การกํากบังาน เพื่อใหแ้น่ใจว่างานเริม่และ
ดําเนินการตามเป้าหมายหรอืไม่ มปัีญหาอุปสรรคตรงไหน อย่างไรหรอืไม่ และสุดท้ายคอืการ
ประเมนิ โดยควรมกีารประเมนิผลว่างานทีไ่ดด้ําเนินการประสบความสาํเรจ็ตามแผนทีไ่ดว้างไว้
หรือไม่ สรุปปัญหาและแนวทางทัว่ไปรวมทัง้บทเรียนที่ได้จากการทํางานโครงการ มี
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์จากผลสาํเรจ็รว่มกนั 

3) ชุมชนที่มจีติวญิญาณ (spirituality) ซึ่งสะท้อนได้จากการที่สมาชกิมคีวาม
ผูกพนักบัชุมชน เสยีสละทํางานเพื่อส่วนรวม มคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของชุมชน หวงแหน มสีิง่ที่
สมาชิกยึดเหน่ียวร่วมกัน สิ่งเหล่าน้ีทําให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนสิ่งมีชีวิต พร้อมที่จะ
เจรญิเตบิโตหรอืเสือ่มสลายตามสภาพรา่งกายหรอืสิง่แวดลอ้ม 

4) ชุมชนที่มีสนัติภาพ (peaceful) ผู้คนในชุมชนมีความสุข มีความสามคัคี
ปรองดองกนั มีการทํางานเพื่อส่วนรวม ความมีประสทิธภิาพประสทิธผิลในการทํางานของ
ชุมชน มพีลงัในการํางาน มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาความขดัแย้งที่อาจมใีห้ลุล่วงไปได ้
รวมทัง้สามารถป้องกนัอนัตรายจากภายนอก 

โกวทิย ์พวงงาม (2556) กล่าวว่า ในปัจจุบนักระแสการสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน
และการพฒันาให้ชุมชนสามารถจดัการตนเองนัน้ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากบทเรยีนและ
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ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งนัน้ทําให้สามารถสรุปให้เห็นถึง
คุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ไดใ้น 10 ประการ ไดแ้ก่ 

1) มกีระบวนการเรยีนรูก้นัของคนในชุมชน (learning process) โดยเฉพาะใน
ส่วนของผู้นําชุมชนและสมาชิกที่เป็นแกนนํา ซึ่งต้องมีการพฒันาศกัยภาพของตนเอง เป็น
ชุมชนทีม่ผีูนํ้าความคดิ เป็นแบบอย่างของการเสยีสละ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน มวีนิัยในตวัเอง 
และสามารถทาํงานรว่มกบัคนอื่นได ้

2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community learning) ชุมชนที่เข้มแข็งควรมีการ
แสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม การ
เรยีนรูข้่าวสารต่างๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และชุมชน เป็นต้น การเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรูจ้ะทาํใหชุ้มชนมคีวามรู ้แลกเปลีย่นความรูก้นั ซึง่ทาํใหเ้กดิประโยชน์ในแงข่องการนํา
ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการตดัสนิใจต่างๆ ของชุมชน การเรยีนรูจ้งึเป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันา
ชุมชนนัน่เอง 

3) ชุมชนต้องผู้นําที่มีภาวะผู้นําชุมชน (community leadership) โดยเป็นผู้ที่
ประสานความคดิของสมาชิก ให้โอกาสสมาชิกได้แสดงความคดิเห็น พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้รว่มทาํประโยชน์เพือ่ชุมชน 

4) คนในชุมชนมจีติสาํนึกชุมชน (community consciousness) โดยทีส่มาชกิใน
ชุมชนนัน้สาํนึกว่าตนเองเป็นเจา้ของชุมชนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้ร่วมรบัผดิชอบปัญหาต่างๆ กบั
บุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมและเป็นมติร ยอมรบัในศกัยภาพซึ่งกนัและกนั และยอมรบัในความ
แตกต่างของสมาชกิ มสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

5) ชุมชนต้องมสีมาชกิที่มคีวามจงรกัภกัดตี่อชุมชน (community spirituality) 
สมาชกิชุมชนเป็นผูท้ีเ่สยีสละทํางานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน มสีิง่ยดืเหน่ียวร่วมกนั เช่น วดั 
เครอืญาต ิหรอืความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบต่างๆ เป็นต้น ความจงรกัภกัดนีี้เป็นเหมอืนกบัจติ
วญิญาณชุมชนทีท่าํใหเ้กดิความเป็นสขุ เกดิพลงัทีจ่ะทาํใหส้มาชกิในชุมชนเป็นสขุ 

6) เ ป็ น ชุ ม ช น ที่ มี อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น เข้ ม แ ข็ ง  ( strengthens community 
organization) คือ ประชาชนรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่นด้วยจติสํานึกชุมชน ร่วมผนึกกําลงั
แกไ้ขปัญหาชุมชน ซึง่เป็นผลมาจากการเรยีนรูร้ว่มกนัมใิชต่่างคนต่างทาํ 

7) เป็นชุมชนทีม่กีารจดัการชุมชนทีด่ ี(community management) คอื สมาชกิ
ของชุมชนมีความสามารถในการจดัการตนเองและชุมชนได้ โดยเฉพาะการวางแผนแม่บท
ชุมชน จดักระบวนการชุมชนทีม่ลีกัษณะของเวทปีระชาคม และมกีารดาํเนินงานทีเ่ชือ่มประสาน
กบัองคก์รทอ้งถิน่ รวมทัง้การประเมนิผลการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ดว้ยตนเองได ้

8) เป็นชุมชนทีม่เีครอืขา่ย (community networks) โดยมกีระบวนการเชือ่มโยง
สมาชกิในกลุ่มและองคก์รชุมชนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ดว้ยระบบการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
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ดว้ยการประชาสมัพนัธท์ีส่มานฉันท ์ทาํใหเ้กดิการรวมสมาชกิกบัองคก์ารชุมชนต่างๆ ใหม้พีลงั
เขม้แขง็ 

9) เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ (self-help management) สมาชกิและองค์กรต่างๆ 
ในชุมชนมคีวามเขม้แขง็พอที่จะช่วยเหลอืหรอืพึ่งพงิตนเองทัง้ในทางเศรษฐกจิ การเมอืงการ
ปกครอง สงัคมและวฒันธรรม ทัง้ในยามปกตแิละประสบภาวะวกิฤตต่างๆ  

10) เป็นชุมชนทีม่คีวามสงบสุขหรอืเป็นปึกแผ่น (solidarity) มกีารพฒันาคนให้
มคีุณภาพ โดยเฉพาะการทําให้ชุมชนท้องถิ่นมพีลงัควบคู่ไปกบัคุณธรรมและมคีวามสงบสุข
เกดิขึน้ในชุมชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จะเห็นว่าแม้นักวิชาการต่างสะท้อนให้เห็นถึง
คุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ไวแ้ตกต่างกนับา้งในรายละเอยีด แต่เมื่อพจิารณาทีเ่น้ือหาสาํคญั
นัน้พบว่าคุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็มคีวามสอดคล้องกนัในทํานองเดยีวกนั ดงัที่ผูว้จิยัได้
สงัเคราะหใ์หเ้หน็โดยยดึผลงานของนภาภรณ์ หะวานนท ์และคณะ (2550) ซึง่มคีวามครอบคลุม
มาเป็นพืน้ฐานในสงัเคราะห ์ดงัตาราง 2.1 

 
ตาราง 2.1 คุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ 
คุณลกัษณะของชุมชน

เขม้แขง็ 
นภาภรณ์ หะวา
นนท ์และคณะ 

(2550) 

นิรนัดร ์จงวุฒิ
เวศย ์(2550) 

โกวทิย ์พวง
งาม (2556) 

ดาํรงศกัดิ ์
แกว้เพง็ 
(2556) 

ความสามารถในการ
พึง่ตนเองของชุมชน 

    

ความมัน่คงปลอดภัย
ของชุมชน 

    

ก ารมี วิส ัย ทั ศ น์ ข อ ง
ชุมชน 

    

ความรักและหวงแหน
ชุมชน 

    

 
2.2.3 ปัจจยัของการพฒันาสู่ชุมชนเข้มแขง็ 
จากการสงัเคราะหผ์ลงานของนกัวชิาการดงัแสดงในตาราง 2.2 สามารถสรุปไดว้า่ปัจจยั

ของการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ทีส่าํคญัม ี5 ประการ ไดแ้ก่  
1) การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติ  
2) ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีแ่น่นแฟ้น  
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3) เครอืขา่ยชุมชน  
4) ผูนํ้าตามธรรมชาต ิ 
5) เศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง  

 
ตาราง 2.2 ปัจจยัของการพฒันาสูชุ่มชนเขม้แขง็ 
 
 

ปัจจยั/เงือ่นไข 

วร
รณ

ธร
รม

 ก
าญ

จน
ะ

สวุ
รร
ณ

 (2
55

3)
 

อม
รว
ชิข

 ์น
าค
รท

รร
พ 

แล
ะค
ณ
ะ (

25
51

) 

นภ
าภ

รณ์
 ห
ะว
าน

นท
 ์

แล
ะค
ณ
ะ (

25
50

) 

บุญ
นา

ค 
ตวี

กุล
 

(2
54

3)
 

ชา
ตชิ

าย
 ณ

 เช
ยีง
ให
ม ่

(2
54

2)
 

อุท
ยั 
ดุล

ยเ
กษ

ม 
แล

ะ 
อร
ศร

 ีงา
มว

ทิย
าพ

งศ
 ์

(2
54

0)
 

การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติ       
ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีแ่น่นแฟ้น       
เครอืขา่ยชุมชน       
ผูนํ้าตามธรรมชาต ิ       
เศรษฐกจิพึง่ตนเอง       

 
1) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต  

  ความเขม้แขง็ของชุมชนเกดิขึ้นจากปัจจยัด้านการเรยีนรู้เพื่อชวีติ ซึ่งเป็น
ลกัษณะทีชุ่มชนไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัของคนในชุมชนมกีารนําความรูท้ ัง้เก่าและใหม่มา
หลอมรวมใหเ้กดิระบบความรูใ้หม่ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในยุคใหมไ่ดเ้ป็น
อยา่งด ีมกีารเชือ่มโยงการเรยีนรูก้บัเครอืขา่ยองคก์รหรอืหน่วยงานภายนอก (อมรวชิช ์นาครทร
รพ และคณะ, 2551; นภาภรณ์ หะวานนท ์และคณะ, 2550; ชาตชิาย ณ เชยีงใหม,่ 2542) 
  การเรยีนรูเ้พื่อชวีติของคนในชุมชนเกดิขึน้ตลอดเวลาและในทุกระดบัทัง้ใน
ระดบัตนเอง ระดบัครอบครวั และยงัเป็นการเรยีนรูร้่วมกนักบัสภาพแวดลอ้มอื่นของชุมชน เช่น 
วดั สถานประกอบการ เป็นต้น (อุทยั ดุลยเกษม และ อรศร ีงามวทิยาพงศ์, 2540; บุญนาค ตี
วกุล, 2543) การเรยีนรู้เพื่อชีวิตของคนในชุมชนสงัเกตได้จากกิจกรรมการจดัการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนซึ่งได้มกีารแลกเปลี่ยนความรู้กนัของคนในชุมชนที่สามารถนําไปสู่การ
ปฏบิตัจิรงิ การเรยีนรูเ้พื่อชวีติยงัครอบคลุมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ ัง้ในด้านความรูภู้มปัิญญา
ทอ้งถิน่หรอืการสบืสานภูมปัิญญาดัง้เดมิ ซึง่สงัเกตไดจ้ากสมาชกิในชุมชนและเยาวชนไดม้สีว่น
ร่วมในการเรยีนรูแ้ละอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมภูมปัิญญา ทําใหชุ้มชนสามารถนําความรูห้รอืภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่มาปรบัใชเ้พื่อประโยชน์ในการยงัชพี และยงัเป็นการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและ
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่อกีดว้ย (วรรณธรรม กาญจนะสวุรรณ, 2553) 
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2) ความสมัพนัธเ์ชิงสงัคมท่ีแน่นแฟ้น 
  ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีแ่น่นแฟ้นสะทอ้นออกมาใหเ้หน็จากความสมัพนัธท์ี่
ใกลช้ดิกนัของคนในชุมชนโดยผ่านระบบครอบครวั เครอืญาต ิเพือ่นฝงู ซึง่มกีฎเกณฑห์รอืแบบ
แผนการดําเนินชวีติร่วมกนัความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชดิของคนในชุมชนน้ีทําให้เกิดการช่วยเหลอื
เกื้อกูลกนั คนในชุมชนมคีวามรกัใคร่เอื้ออาทร ทําให้เกิดพลงัที่จะสามารถจดัการกบัปัญหา
ต่างๆ ของชุมชนไดอ้ย่างด ี(อมรวชิช ์นาครทรรพ และคณะ, 2551; อุทยั ดุลยเกษม และ อรศร ี
งามวทิยาพงศ,์ 2540; บุญนาค ตวีกุล, 2543) ความสมัพนัธท์ีเ่น้นแฟ้นของคนในชุมชนสามารถ
พิจารณาได้จากการดําเนินงานของชุมชนเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิก ซึ่ง
สงัเกตไดจ้ากกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในชุมชนทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ วฒันธรรม ประเพณี การจดัสรร
ทรพัยากร การส่งเสรมิทางดา้นการศกึษา และการจดัสวสัดกิารชุมชน โดยมุ่งเน้นการยอมรบั
ของสมาชกิในชุมชน (วรรณธรรม กาญจนะสุวรรณ, 2553) นําไปสู่การสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชนทีส่ะทอ้นออกมาใหเ้หน็ในแง่ของความมัน่คงในการผลติ การมอีํานาจอสิระในการจดัการ
กบัปัญหาต่างๆ ของชุมชน การดํารงรกัษาแบบแผน ความคดิ คุณค่า และจติสํานึกที่ดงีาม มี
จติสาํนึกสาธารณะ และใหค้วามสาํคญักบัประโยชน์สว่นรวม (ชาตชิาย ณ เชยีงใหม,่ 2542) 
 

3) เครือข่ายชุมชน  
  ระบบความสมัพนัธ์ในลกัษณะของเครอืข่ายชุมชน ทัง้เครอืข่ายระหว่าง
ชาวบา้นกบัชาวบา้น ชุมชนกบัชุมชน ชุมชนกบัรฐั และชุมชนกบัเอกชนมคีวามสาํคญัต่อความ
เขม้แขง็ของชุมชนเป็นอย่างมาก เครอืข่ายที่เชื่อมโยงกนัจะเกื้อกูลส่งเสรมิประชาสงัคม ทําให้
องคก์รชุมชนแขง็แรง นํามาซึง่ความเขม้แขง็ของชุมชน (นภาภรณ์ หะวานนท ์และคณะ, 2550; 
บุญนาค ตีวกุล, 2543; ชาติชาย ณ เชยีงใหม่, 2542) เครอืข่ายชุมชนเป็นลกัษณะของการที่
สมาชกิในชุมชนไดม้กีารจดัตัง้เครอืขา่ยกจิกรรมของชุมชนทีเ่ป็นความต้องการหรอืความสนใจ
ร่วมกนัเพื่อพฒันาชุมชน สงัเกตไดจ้ากการทีเ่ครอืขา่ยชุมชนนัน้ไดม้กีารตดิต่อสมัพนัธก์นัอย่าง
สมํ่าเสมอ มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างเครอืข่าย 
สมาชกิไดร้่วมกนัคดิ รว่มกนัตดัสนิใจ และประเมนิผลความสาํเรจ็ของการพฒันาร่วมกนั (วรรณ
ธรรม กาญจนะสวุรรณ, 2553; อุทยั ดุลยเกษม และอรศร ีงามวทิยาพงศ,์ 2540) 
 

4) ผูนํ้าตามธรรมชาติ 
ผูนํ้าตามธรรมชาตจิะทํางานในรูปของการปรกึษาหารอืและแสวงหาความ

ร่วมมอืในการแก้ปัญหาของชุมชน ผูนํ้าตามธรรมชาตทิีม่อียู่ในชุมชนมคีวามรู ้ความสามารถที่
แตกต่างกนั แต่ล้วนมคีุณสมบตัพิื้นฐานตามค่านิยมร่วมของชุมชนในแบบเดยีวกนั คุณสมบตัิ
พืน้ฐานทีว่่า ไดแ้ก่ ความมคีุณธรรม การต่อสูเ้พื่อชุมชน และเป็นผูรู้ห้รอืผูอ้าวุโสในชุมชน (อม
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รวชิช์ นาครทรรพ และคณะ, 2551; บุญนาค ตีวกุล, 2543; อุทยั ดุลยเกษม และอรศร ีงาม
วทิยาพงศ,์ 2540) คุณลกัษณะพืน้ฐานของผูนํ้าน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วรรณธรรม กาญ
จนสุวรรณ (2553) ที่ได้แสดงใหเ้หน็ว่า ผูนํ้าที่ส่งผลใหชุ้มชนเขม้แขง็มคีุณลกัษณะ 3 ประการ 
ได้แก่ 1) มคีวามรูค้วามสามารถ 2) มคีุณธรรมจรยิธรรม และ 3) เป็นผูท้ี่ได้รบัการยอมรบัและ
สนบัสนุนจากสมาชกิในชุมชน  

ความรูข้องผูนํ้าที่สาํคญั ไดแ้ก่ ความรูท้ีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เช่น ความรู้
ดา้นสมุนไพร ความรูด้า้นศลิปวฒันธรรม และการประกอบอาชพีต่างๆ เป็นตน้ (อมรวชิช ์นาค
รทรรพ และคณะ, 2551) การเป็นผู้นําที่จะช่วยสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนได้ดนีัน้จะต้อง
เป็นผู้ที่เสยีสละเวลา และนําความรู้ที่มีนัน้มาคดิมาสรรสร้างในการทํากิจกรรมต่างๆ ให้กบั
ชุมชน ผูนํ้าทีม่คีุณธรรมจรยิธรรม และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัและสนบัสนุนจากสมาชกิมกัเป็น
ลกัษณะที่บ่งถงึผูนํ้าที่มบีารม ีโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้นําด้านศาสนาหรอืทางจติวญิญาณของ
ชุมชน ซึ่งทําให้คนในชุมชนเกดิความเลื่อมใสศรทัธา และพร้อมที่จะมสี่วนร่วมในการดําเนิน
กจิกรรมต่างๆ อยา่งเตม็ใจ 

แนวคดิผู้นําตามธรรมชาติดงักล่าวนี้สอดคล้องกบัผลงานการดําเนินงาน
พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ยนืและ
บูรณาการของสาํนักพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและการกระจายรายได ้(สศก.) ซึง่ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
ผูนํ้าชุมชนทีม่บีทบาทสาํคญัในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ
ชาวบา้นใหก้ารยอมรบันับถอื เป็นศูนยร์วมของชุมชนสามารถลดขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากความ
คดิเหน็ทีห่ลากหลายและนําพาชุมชนไปสู่แนวทางพฒันาทีส่อดคลอ้งและเหมาะสม ผูนํ้ายงัตอ้ง
เป็นผู้ที่ใจกว้าง คดิอย่างรอบคอบและยอมรบัขอ้เสนอของสมาชกิในชุมชนมาปรบัใช้เพื่อการ
พฒันาร่วมกนั (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548) ในการ
พฒันาชุมชนเขม้แขง็ตอ้งอาศยักระบวนการเสรมิสรา้งพฒันาผูนํ้าในคนแต่ละรุ่นของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง (ชาตชิาย ณ เชยีงใหม,่ 2542)  

 
5) เศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 
เศรษฐกจิชุมชนเป็นกจิกรรมทีบุ่คคลหรอืองคก์รชุมชนเขา้มามสี่วนช่วยกนั

ดําเนินการ โดยอาจมีการประสานกับหน่วยงานภายนอก มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุน และการจัดการร่วมกันในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การบรกิาร การท่องเที่ยว และการพัฒนา
ส่งเสรมิวฒันธรรมท้องถิ่นเพื่อมุ่งให้เกดิรายได้ส่งผลดตี่อคน ครอบครวั และชุมชน (กรมการ
พฒันาชุมชน, 2542) ในการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ตอ้งอาศยัเศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง (นภาภรณ์ 
หะวานนท์ และคณะ, 2550; บุญนาค ตีวกุล, 2543; ชาติชาย ณ เชยีงใหม่, 2542; อุทยั ดุลย
เกษม และ อรศร ีงามวทิยาพงศ,์ 2540) ซึง่มอีงคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
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(1) การผลิต เป็นการผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลกั 
เน้นปัจจยัการผลติในชุมชนและอาศยัธรรมชาตเิป็นตวักําหนด เช่น การผลติและเกบ็เกีย่วตาม
ฤดกูาล  

(2) การบรโิภค ทีมุ่่งเน้นการบรโิภคสิง่ทีห่ามาไดต้ามธรรมชาตใินทอ้งถิน่ เน้น
การแลกเปลีย่นสิง่ของกนัของคนในชุมชนมากกวา่การซือ้ขายโดยอาศยัเงนิเป็นสือ่กลาง  

(3) การสะสมและกระจายส่วนเกนิ ซึ่งเป็นลกัษณะของการผลติเพื่อยงัชพีโดย
เน้นการพออยู่พอกนิ ไม่ทําลายธรรมชาต ิและมกีารกระจายส่วนเกนิจากการบรโิภคสู่ญาตมิติร
และคนในชุมชน ในรปูของการแบ่งปัน การทาํบุญ และการจา่ยภาษ ีเป็นตน้  

ความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองพิจารณาได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในชุมชน การที่สมาชิกในชุมชนมีการพฒันาระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเอง มีความ
เป็นอยู่อย่างพอกิน พอใช้ และพอเพียง รวมทัง้สามารถการระดมทรพัยากรทัง้ภายในและ
ภายนอกมาใช้เพื่อการพฒันาบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง (วรรณธรรม กาญจนะสุวรรณ, 
2553; ชาตชิาย ณ เชยีงใหม,่ 2542) 
 
2.3 การพฒันาสู่ชมุชนยัง่ยืน 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืเกดิขึน้จากความไม่สมดุลกนัของการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ทําให้เกิดช่างว่างและความไม่เสมอภาคของคนทัง้ในแง่ของรายได้และการบรโิภคกับการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม การพฒันาที่ยัง่ยนืคงมจุีดเน้นสําคญัตรงที่การสร้างความ
สมดุลกนัระหวา่งการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยไม่เบยีดบงัโอกาสของคน
รุ่นหลงั และควรให้ความสําคญักับการพฒันาที่มาจากความสมดุลในระดบัชุมชน (อนุรกัษ์ 
ปัญญานุวฒัน์, 2548) 

 
2.3.1 การพฒันาชุมชนภายใต้แนวคิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 
การทําความเขา้ใจความหมายของการพฒันาชุมชนยัง่ยนืนัน้สามารถพจิารณาได้จาก

ความหมายของการพัฒนาที่ยัง่ยืน (sustainable development) (พระมหาสุทิตย์อาภากโร 
(อบอุ่น) และ เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ, 2553) โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2556) ได้
กล่าวไวว้า่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นการพฒันาทีส่นองความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนั โดย
ไม่ต้องทําลายทรพัยากรซึ่งเป็นที่ต้องการในอนาคต ความหมายดงักล่าวน้ีสอดคล้องกบัคณะ
กรรมกรรมาธกิารโลกว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา (UN Commission on Environment 
and Development) ที่ได้นิยามว่า การพัฒนาแบบยัง่ยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความ
ต้องการที่จําเป็นของปัจจุบนั โดยไม่ทําใหค้นรุ่นต่อไปในอนาคตต้องใชค้วามสามารถทีสู่งมาก
ยิง่ขึน้ในการตอบสนองความจําเป็นของพวกเขาเอง เพราะทรพัยากรธรรมชาตหิายากขึ้น (นิ
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รนัดร ์จงวุฒเิวศย,์ 2550) และสอดคลอ้งกบัทีอ่นุรกัษ์ ปัญญานุวฒัน์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า การ
พฒันาที่ยัง่ยนื เป็นแนวคดิและแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพชวีติของคนและชุมชนใหด้ขีึน้
โดยไมเ่อนเอยีงไปทางวตัถุนิยมจนลมืการพจิารณาและอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มและธรรมชาตกิาร
พฒันาทีย่ ัง่ยนืจงึครอบคลุมการพฒันาความยัง่ยนืของเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคมควบคูไ่ป
ดว้ยกนั (Ciegis, Ramanauskiene, & Martinkus, 2009) 

ดงันัน้หากได้นําความหมายของการพฒันาที่ยัง่ยืนข้างต้นมาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาชุมชนจะสามารถกล่าวไดว้่า การพฒันาชุมชนยัง่ยนืจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อชุมชนไดม้กีาร
ใชท้รพัยากรอย่างชาญฉลาดเท่าทีจ่ําเป็น นําทรพัยากรมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนโดยไม่ไปเบยีดบงัหรอืทําลาย ความหมายดงักล่าวน้ีสอดคล้องกบัที ่
Zhen, Routray, Zoebisch, Chen, Xie, & Cheng (2005) ได้กล่าวว่า การพฒันาชุมชนยัง่ยืน 
คอื การพฒันาที่ยงัคงความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวทิยาการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และการ
ยอมรบัทางสงัคมเป็นการพฒันาชุมชนทัง้ในดา้นระบบเศรษฐกจิ สงัคม ควบคูก่นัไปโดยไมเ่บยีด
บงัคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม 

ในอกีมุมมองหน่ึง ณัฐวชัรเ์ผ่าภู่ (2554) ไดส้รุปว่า การพฒันาทีย่ ัง่ยนื คอื การพฒันาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางและทําให้ชุมชนยัง่ยืนโดยพฒันาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับ
เศรษฐกจิร่วมกบัการพฒันาสงัคมเชงิวฒันธรรม เช่นเดยีวกบัที ่อมรวชิช ์นาครทรรพ และคณะ 
(2551) ได้กล่าวไว้ว่าการพฒันาที่ยัง่ยนืเป็นวธิกีารทํางานที่ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ประชาชนมี
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยตัง้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “คนเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ ามากที่สุด ” นิยามดังกล่ าว น้ีจึงสอดคล้องกับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ที่ได้ทรงแนะนําในเรื่อง “การระเบดิจากขา้งใน” โดยเน้นการ
สรา้งฐานรากใหม้ัน่คงตัง้แต่ระดบับุคคล ครวัเรอืน หมู่บ้าน และชุมชน มโีอกาสเตรยีมตวัและ
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและพฒันาได้ จากนัน้จงึเป็นการนํากระบวนการจากสงัคมภายนอก
เข้าไปพฒันาคนในชุมชนเป็นลําดบัต่อไป (พระมหาสุทิตย์อาภากโร (อบอุ่น) และเขมณัฏฐ ์
อนิทรสุวรรณ, 2553) ตามความหมายดงักล่าวจงึกล่าวไดว้่า การพฒันาชุมชนยัง่ยนืเริม่ตน้จาก
การพฒันาของสมาชกิในชุมชนเป็นสาํคญั 

ดงันัน้จงึอาจสรุปไดว้่า การพฒันาสู่ชุมชนยัง่ยนื คอื การพฒันาทีมุ่่งเน้นการสรา้งความ
สมดุลกนัระหว่างการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม โดยมจุีดเริม่ตน้อยู่ทีก่าร
พฒันาคนในชุมชนซึง่เป็นฐานรากของความยัง่ยนื  

 
2.3.2 ปัจจยัท่ีนําไปสู่การพฒันาชุมชนยัง่ยืน 
พระมหาสุทติยอ์าภากโร (อบอุ่น) และเขมณัฏฐ ์อนิทรสุวรรณ (2553) ไดใ้หข้อ้เสนอที่

น่าสนใจเกีย่วกบัการพฒันาชุมชนยัง่ยนืไวว้่า หวัใจสาํคญัของการพฒันาชุมชนยัง่ยนื คอื การใช้
ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้องให้ความสําคญักบัความสมดุลทางด้านเศรษฐกจิและ
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นิเวศวทิยา และการใหค้วามสาํคญักบัความเสมอภาค ซึ่งหมายถงึความสมัพนัธท์ีเ่ท่าเทยีมกนั
ระหว่างคน กลุ่มคนเรียกรวมปัจจยัที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชนยัง่ยืนนี้ว่า 3 E’s (Economy, 
Ecology and Equity) หากได้มีการจดัการหรอืการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในปัจจยัทัง้สาม
ประการดงักล่าวนัน้จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและความเจรญิเติบโตได้ในระยะยาว 
เงื่อนไขหรือปัจจยัของการนําไปสู่การพัฒนาชุมชนยัง่ยืนดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับ Srinivas 
(2003) ที่ได้เสนอไวว้่าความยัง่ยนืของชุมชนเกดิขึน้จากปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ปัจจยัด้านระบบ
นิเวศวทิยา ปัจจยัดา้นความเสมอภาค และการพฒันาคนในชุมชน 

ความยัง่ยนืในแง่ของปัจจยัเศรษฐกจิคอื การมุ่งเน้นการพฒันาชุมชนที่ใหค้วามสําคญั
กบัเศรษฐกจิที่อยู่ร่วมกบัธรรมชาต ิโดยการให้ความสําคญักบัการพฒันาทางเศรษฐกจิในเชงิ
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้การปรบัปรุงการบริหารจดัการและการ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินชวีติของคนในชุมชน ผลงานวจิยัของนพวรรณ บุญธรรม, สุ
รพล ดํารงกติตกุิล และไกรสหี ์พสิษิฐกุ์ล (2559) เรื่องการพฒันาระบบและกลไกการมสี่วนร่วม
ของชุมชนในการบรหิารจดัการแหล่งน้ําเพือ่การเกษตรและอุปโภคของชุมชนรอบพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า
แม่เมาะ พบว่าแนวทางทีท่ําใหชุ้มชนไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
และการอุปโภคทีย่ ัง่ยนืนัน้จําเป็นตอ้งสรา้งความเขา้ใจร่วมและความตระหนักถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกดิขึน้กบัชุมชนของคนในพืน้ที ่รวมทัง้ควรไดม้กีารจดัตัง้คณะทํางานบรหิารจดัการทรพัยากร
น้ําระดบัตําบลและระดบัชุมชน ควรได้มกีารยกร่างขอ้บญัญตักิารบรหิารจดัการน้ําระดบัตําบล 
การสาํรวจและจดัทาํแผนทีแ่หล่งน้ําพรอ้มพกิดั และการบรหิารจดัการน้ําระดบัไร่นา ผลการวจิยั
ดงักล่าวน้ีสะท้อนให้เหน็ถงึการปรบัปรุงการบรหิารจดัการที่ต้องมกีารปรบัเปลี่ยนร่วมกบัการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

ในส่วนของความยัง่ยืนจากปัจจยัด้านระบบนิเวศวิทยานัน้เป็นการทําความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระบบและกระบวนการตามธรรมชาติเพื่อส่งเสรมิทิศทางการพฒันาทางเศรษฐกิจที่
เหมาะสมการพฒันาชุมชนยัง่ยนื ตามแนวความคดิน้ีจงึควรให้ความสําคญักบัการพฒันาให้
ชุมชนมรีะบบทีส่มัพนัธก์บัธรรมชาต ิใหค้นไดพ้ฒันาจนเองอยูร่ว่มกบัสิง่แวดลอ้มไดโ้ดยไมเ่บยีด
บงัธรรมชาต ิ(ปัญญา เทพสงิห ์และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556) ดงัเชน่หมู่บา้นทาป่า
เปา จงัหวดัลําพนู ทีไ่ดอ้าศยัความสมบูรณ์ของระบบนิเวศจากผนืป่าธรรมชาตริว่มกบักลไกของ
การมสี่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิเศรษฐกจิของชุมชนในด้าน
ต่างๆ เช่น ประโยชน์ในการนําไปสรา้งเครื่องมอืทางการเกษตร ประโยชน์ในการเลีย้งสตัว ์และ
ประโยชน์ในการอุปโภคบรโิภค เป็นต้น (จกัรพงษ์ พวงงามชื่น, สวชิญาศุภอุดมฤกษ์, และ
นคเรศ รงัควตั, 2556) สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของสุภาพพร มากแจ้ง และพรสริ ิกองนวล 
(2550) ทีไ่ดท้ําการศกึษาชุมชนปากคลองบางปลากด ในงานวจิยัชื่อ การวจิยัและพฒันาระบบ
การจดัการเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชนเพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถของคนในทอ้งถิน่อย่างเป็น
ระบบและยัง่ยืน: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ์
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จงัหวดัสมุทรปรากการ งานวจิยัชิ้นน้ีได้สะท้อนบรบิทของชุมชนที่สมัพนัธ์กบัแม่น้ําเจ้าพระยา 
แสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ของระบบนิเวศกบัผลติภณัฑ์ของชุมชน และมกีารวเิคราะห์จุดแขง็ 
จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และโอกาสของเครอืข่ายวสิาหกิจชุมชนซึ่งทําให้ได้แนวทางในการ
พฒันาระบบการจดัการเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชนทัง้ในสว่นของระบบการบรหิารจดัการเครอืขา่ย
กลุ่มผู้ผลิต เครอืข่ายความร่วมมอืขององค์กรเพื่อการส่งเสรมิวสิาหกิจชุมชน ทําให้เกิดการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิชุมชนทีเ่หมาะสมอยา่งยัง่ยนื 

ในขณะทีปั่จจยัดา้นความเสมอภาคจะเป็นลกัษณะของการพฒันาทีมุ่ง่สรา้งความเป็นอยู่
ทีด่ขี ึน้สาํหรบัสมาชกิทุกคนในชุมชน มกีารใหโ้อกาสในการเขา้ถงึการทํางาน การศกึษา การใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิและบรกิารอื่นอยา่งเท่าเทยีมทัง้นี้ ในการพฒันาสูชุ่มชนยัง่ยนืนัน้ตอ้งอาศยั
การพฒันาคนในชุมชนซึง่เป็นฐานรากของความยัง่ยนื ซึง่เสร ีพงศพ์ศิ (2547) ไดก้ล่าวไวว้่าเมื่อ
คนในชุมชนไดร้บัการพฒันาเขาเหล่านัน้จะกลายเป็นกําลงัสาํคญัในการเพิม่ขดีความสามารถใน
การตดัสนิใจเลอืกวถิทีางดํารงชวีติของชุมชน ทําใหเ้กดิความร่วมมอืกนัระหว่างคนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เชื่อมัน่และซื่อสตัย ์จนนําไปสู่ความเท่าเทยีมกนัในการเขา้ถงึทรพัยากร ความมัน่คงปลอดภยั
ทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ รวมทัง้ความยัง่ยนืของทรพัยากรและระบบนิเวศ 

ปัจจัยที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชนยัง่ยืนตามข้อเสนอของพระมหาสุทิตย์อาภากโร 
(อบอุ่น) และ เขมณัฏฐ์ อนิทรสุวรรณ (2553) และ Srinivas (2003) สอดคล้องกบัผลงานวจิยั
ของณรงค ์เพช็รประเสรฐิ และพทิยา ว่องกุล (2550) ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าหลกัการของการพฒันา
ชุมชนแบบองคร์วมทีย่ ัง่ยนื คอื การเคารพในหลกัการและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกนั แบ่งปัน
พึง่พงิกนัภายในชุมชนอย่างเสมอภาค เคารพหลกัการอยู่รว่มกนัของคนในชุมชนกบัสิง่แวดลอ้ม
หรอืระบบนิเวศน์ในชุมชน อย่างไรกต็าม Srinivas (2003) ยงัมองว่าการพฒันาสูชุ่มชนยัง่ยนืยงั
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้
ความสําคญักบัข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ รวมทัง้การให้การศึกษากบัเยาวชนเพื่อเสรมิสร้าง
อาชพีทีเ่อือ้ต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

การพฒันาชุมชนยัง่ยนืที่ให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมและการเรยีนรู้ตลอดชีวตินี้
เป็นไปในทํานองเดยีวกนักบัแนวคดิการพฒันาชุมชนในสหสัวรรษหน้า (กรมการพฒันาชุมชน, 
2555) ที่สะท้อนให้เห็นว่าการพฒันาชุมชนที่ยัง่ยนืพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงนัน้จําเป็นต้อง
อาศยัการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัของคนในชุมชน มกีารพฒันาผูนํ้าพลเมอืง การพฒันาอาสาสมคัร 
มุ่งเน้นการพฒันาความเชี่ยวชาญเฉพาะของคนในชุมชนเพื่อเพิม่ขดีความสามารถของชุมชน 
ซึง่จะเป็นการหล่อหลอมทุนมนุษยอ์นัเป็นกลไกฐานรากของการพฒันาชุมชนทีย่ ัง่ยนื 

ทัง้นี้ การให้ความสําคัญกับคนที่ถือเป็นฐานรากของการพัฒนาสอดคล้องกับพระ
ธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2556) ที่มองว่ามนุษย์ในฐานะทรพัยากรมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุหรอื
ปัจจยัสาํคญัของระบบการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหม้ฝีีมอื มคีวามรูค้วามสามารถ 
และความเชีย่วชาญและยงัควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาใหค้นมคีวามขยนัอดทน รบัผดิชอบ 
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และมสีุขภาพด ีชุมชนที่ยัง่ยนืจงึเป็นลกัษณะของการให้ความเคารพและรูคุ้ณค่าของคน โดย
ตระหนักว่าคนทุกคนมคีวามคดิ มพีลงั มศีกัยภาพ และจําเป็นต้องได้รบัการสนับสนุนในการ
พฒันาอยูเ่สมอ (สว่นเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ, 2547) ผลงานวจิยัของรสสคุนธ ์ชยัแกว้ (2559) 
ได้ทําการวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อศกึษาแนวทางในการสรา้งความยัง่ยนืในการผลติก๊าซชวีภาพ
ระดบัครวัเรอืนและชุมชน: กรณีศกึษาอําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ีพบว่าการที่จะทําใหเ้กดิ
ความยัง่ยนืไดน้ัน้ควรไดม้กีารสรา้งความตระหนักและสรา้งจติสาํนึกใหก้บัประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
เขา้มามสี่วนร่วมด้านพลงังานอย่างทัว่ถงึ ควรได้มกีารอบรมเกี่ยวกบัปัญหาด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและการปฏบิตัไิดอ้ย่าง
ถูกต้อง รวมทัง้ควรได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รบัประโยชน์จากการผลติ
ก๊าซชวีภาพ โดยมกีารคณะทาํงานคอยบรหิารจดัการทีเ่ขม้แขง็และโปร่งใส ผลงานวจิยัดงักล่าว
นี้จงึสะทอ้นใหเ้หน็วา่การพฒันาคนในชุมชนเป็นฐานรากของการพฒันาสูชุ่มชนยัง่ยนืนัน่เอง 

 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั 

งานวจิยัมุ่งศึกษาบรบิทของชุมชนซึ่งครอบคลุมความเป็นมาของชุมชน สภาพทาง
กายภาพของชุมชน สภาพเศรษฐกจิ และสงัคมและวถิชีวีติของคนในชุมชน เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็
บรบิทของชุมชนที่น่าจะมอีทิธพิลต่อการพฒันาสู่ชุมชนเขม้แขง็ รวมทัง้มุ่งศกึษากระบวนการ 
การดําเนินงาน และปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการพฒันาปัจจยัทีนํ่าไปสูก่ารเป็นชุมชนเขม้แขง็ 
5 ประการ ไดแ้ก่ 1) เศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง 2) การเรยีนรูเ้พื่อชวีติ 3) ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคม 
4) เครอืขา่ยชุมชน และ 5) ผูนํ้าตามธรรมชาต ิ

ในแง่ของการพฒันาสู่ชุมชนยัง่ยนื ผู้วจิยัอาศยัแนวคดิพื้นฐานของการพฒันาที่ยัง่ยนื 
กล่าวคอื การพฒันาชุมชนที่ยัง่ยนืควรมุ่งเน้นการพฒันาที่ได้สรา้งความสมดุลกนัระหว่างการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ก่อตวัมาจากปัจจยัทีช่ว่ยสรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชนโดยมจุีดเริม่ต้นอยู่ที่การพฒันาคน โดยจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องชุมชน
ยัง่ยนื พบว่า ในการพฒันาสู่ชุมชนยัง่ยนืนัน้จําเป็นต้องอาศยัเงื่อนไขเพิม่เตมิจากการพฒันา
ชุมชนเขม้แขง็ใน 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาชุมชนยัง่ยนืตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความเสมอ
ภาค 2) การพฒันาชุมชนยัง่ยนืตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความต่อเน่ืองของการพฒันา และ 3) การ
ใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

เงือ่นไขทัง้ 3 ประการน้ีจะส่งผลใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ในระยะยาว ทัง้น้ีเมื่อพจิารณา
ปัจจยัหรอืเงือ่นไขของการพฒันาชุมชนยัง่ยนืตามวรรณกรรมทีไ่ดท้บทวนไวข้า้งตน้ประกอบกนั
จะเห็นว่าการพฒันาชุมชนยัง่ยนืมีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างมาก 
ความแตกต่างคงอยู่ที่ว่า “ในการพฒันาชุมชนยัง่ยนืต้องให้ความสําคญัความสําคญักบัความ
เสมอภาค ความต่อเนื่องของการพฒันา และการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ดงันัน้
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การศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ การดําเนินงาน และปัจจยัแห่งความสําเรจ็ของการ
พฒันาชุมชนเขม้แขง็ทีเ่พิม่เตมิดว้ยการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงื่อนไขของความเสมอภาค ความ
ต่อเนื่องของการพฒันา และการใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุดดงักล่าวอาจนําไปใช้เป็น
แนวทางการในกําหนดกลยุทธ์การพฒันาชุมชนยัง่ยนืต่อไปได้ ผู้วจิยัจงึได้นําเงื่อนไขทัง้สาม
ประการนี้เขา้มาเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัเพือ่เป็นพืน้ฐานในการศกึษากลยุทธก์ารพฒันาชุมชน
เขม้แขง็สูชุ่มชนยัง่ยนื ดงัแสดงในภาพ 2.1 
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ใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
และคาํนึงถงึความเสมอภาค 

ความต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2.1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

บริบทของชมุชน: ความ
เป็นมา สภาพทางกายภาพ สภาพ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม วถิชีวีติ
ของคนในชุมชน 

 

ที่มาของการพฒันาสู่ชุมชน
เข้มแขง็: กระบวนการ และการ
ดาํเนินงานทีส่่งผลต่อความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

 

ความสามารถในการพึง่ตนเอง  
ความมัน่คงปลอดภยัของ
ชุมชน การมวีสิยัทศัน์ชุมชน 
ความรกัและหวงแหนชุมชน 

ชุมชนยัง่ยืน ชุมชนเข้มแขง็ 

เศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง  
การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติ 
ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคม 
เครอืขา่ยชุมชน  
ผูน้ําตามธรรมชาต ิ

การพฒันาคนในชุมชน 

เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
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