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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และ 3)
เพื่อตรวจสอบยืนยันรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย วิธีด�ำเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
ยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประชากรในการวิจัย คือ ตัวแทนหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน 4 จังหวัด หมู่บ้านละ 1 คน จ�ำนวน 7,939 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4 จังหวัด จ�ำนวน 380 คน โดยใช้วิธีการค�ำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชือ่ มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 การวิเคราะห์ข้อมูลกระท�ำโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Path Analysis)
โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ซึง่ ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation)
ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย แล้วน�ำรูปแบบนั้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 20 คน ตรวจสอบยืนยันและวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงรูปแบบ โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตรวจสอบยืนยันรูปแบบการวิจยั ซึง่ มีทงั้ แบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่าและแบบวิจารณ์ จากนัน้ ได้ทำ� การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล แล้วน�ำมาเทียบเคียงกับบริบทของการวิจยั และ
ปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยที่สมบูรณ์
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยโดย
เรียงล�ำดับค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านความสามารถในการ
พึ่งตนเอง และปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทยได้แนวทางในการพัฒนาชาวบ้านในชุมชน จ�ำนวน 3 แนวทาง คือ แนวทางการสร้างแนวร่วมภาคประชาชน
แนวทางการสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง และแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ผลการตรวจสอบ
ยืนยันรูปแบบการบริหารและการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 20 คน พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา, ชุมชนยั่งยืน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
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ABSTRACT

The purposes of the research were to analyze factors affecting Sustainable Community
Development in Upper Provinces of the Northeastern Region in Thailand, to design a model for
sustainable community development, and to assess the model for sustainable community development.
The research methodology was divided into two steps; step 1 focused on analyzing the factors
affecting the sustainable community administration and development through the quantitative
research. The samples were 380 population from 7,939 villages in 4 provinces in the upper part of the
northeastern region in Thailand. Taro Yamane method was employed for calculating the sample size. The
instrument was a questionnaire with a .92 reliability index, and the data were analyzed by the computer
program. The statistics used were Path Analysis with the .05 level of statistical significance , and Pearson
Correlation. Step 2 focused on designing a model for sustainable community administration and
development through the qualitative research. The model was assessed by twenty experts. The instrument
was an assessment form and a questionnaire . The data were analyzed and synthesized; and the data
were employed for improving a model for sustainable community administration and development in
the upper part of the northeastern region of Thailand.
Results of the research were as follows : 1. The research findings indicated that the factors affecting
the sustainable Community development consisted of community based participation, self sufficiency
and local wisdom. 2. The model for sustainable community development was composed of three
development guideline on strategies for public participation, potential and competency in self sufficiency
and local wisdom preservation. 3. The finding indicated that the level of the model efficiency assessed
by the experts was hight
Keyword : Development, Sustainable Community, Northeastern Region in Thailand
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ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวตั น์ได้สง่ ผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และความรุนแรงของ
ผลกระทบอาจจะมากกว่าในอดีต เพราะระบบเศรษฐกิจ
ของไทยเป็นระบบเปิด หากการพัฒนาประเทศยังไม่ได้ให้
ความส�ำคัญกับการสร้างความสมดุลและภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง
น�ำทุนที่มีอยู่ในประเทศทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์อย่างจริงจังแล้ว การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
จะยิง่ ส่งผลกระทบต่อความไม่มนั่ คงและยัง่ ยืนในการพัฒนา
ประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ (สุพตั รา สุภาพ. 2550 : 45) การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้มุ่งการพัฒนาสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างยัง่ ยืน โดยการสร้างความสมดุลและภูมคิ มุ้ กัน
ของการพัฒนาให้เกิดขึน้ ในทุกมิตเิ พือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของคน
ไทยและน�ำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการให้ความ
ส�ำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่โดยเฉพาะ
ทุนทางสังคมทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานหลักในการพัฒนาคุณภาพคน
ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส�ำนึกสาธารณะ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้และการจัด
องค์ความรูใ้ นรูปแบบทีห่ ลากหลายตามภูมสิ งั คมทีเ่ หมาะสม
สอดรับกับการด�ำเนินชีวติ บนฐานทรัพยากร ภูมปิ ญ
ั ญาและ
วิถวี ฒ
ั นธรรมชุมชน อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนให้มคี วาม
เข้มแข็ง และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2553 : 14)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีพนื้ ทีก่ าร
ปกครองครอบคลุม 20 จังหวัด เป็นภาคที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
ที่สุด มีพื้นที่ประมาณ 170,218 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ
105 ล้านไร่) และมีประชากรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคอื่นๆ คือ มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ และ
มีประชากรมากเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประเทศ หรือ
ประมาณ 23 ล้านคน เป็นภาคทีม่ พี นื้ ทีเ่ กษตรกรรมมากทีส่ ดุ
คือ ประมาณร้อยละ 44 ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
ที่มีความส�ำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานที่มี
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสืบมาช้า
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นานโดยมีแหล่งโบราณสถาน ศิลปะ สถาปัตยกรรม และ
โบราณคดีซึ่งเป็นมรดกของประเทศที่ส�ำคัญ แต่ประชากร
ส่วนใหญ่ในภาคอีสาน ยังคงประสบกับปัญหาความยากจน
โดยพบว่ามีสัดส่วนคนจนสูงกว่าทุกภูมิภาคถึงร้อยละ 59.8
สัดส่วนผูด้ อ้ ยโอกาสสูงทีส่ ดุ ร้อยละ 49.3 เกษตรกรกว่า 1 แสน
ครอบครัวไม่มีที่ดินท�ำกิน คิดเป็นร้อยละ 5 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในภาค หรือคิดเป็น 23% ของครัวเรือนที่ไม่มีที่ท�ำ
กินทัง้ หมดของประเทศ นับเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้คนต้อง
อพยพไปขายแรงงานที่อื่นเป็นจ�ำนวนมากที่สุด ไม่ว่าจะเข้า
กรุงเทพฯ เมืองใหญ่ๆ หรือต่างประเทศ เพื่อไปแสวงหา
โอกาสทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตามในสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ชีวติ ของคนในระดับหมูบ่ า้ นก็เปลีย่ นแปลงไปด้วย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาด้ า นการเพิ่ ม จ� ำ นวนประชากร ปั ญ หา
ภัยธรรมชาติ และปัญหาค่านิยมวัตถุ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมานี้
ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินชีวติ
ของผู้คนในสังคมเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดการแก่งแย่ง
แข่งขันกันจนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา
ที่ดินท�ำกิน ปัญหาน�้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาการแบ่งพรรค
แบ่งพวก และการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยน
แปลงทางสังคมดังกล่าวเป็นสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดปัญหาในการ
พัฒนาระดับหมู่บ้านมิใช่น้อย โดยผู้ที่จะมีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุด คือ ชาวบ้านในหมู่บ้านทุก
คนทีจ่ ะต้องหันหน้าเข้าหากัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี
ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรมการ
ปกครอง. 2551 : 12-16)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและ
ควรท�ำการศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนยัง่ ยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
และผู ้ วิ จั ย ควรจะสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาชุ ม ชนยั่ ง ยื น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยทีเ่ หมาะสม
อย่างไร เพื่อน�ำสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มาใช้ใน
การวางแผนและพัฒนาประเทศในการบริหารราชการและ
การปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าต่อไป
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1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาชุมชนยัง่ ยืน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
2. เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนยัง่ ยืนภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบยืนยันและวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาชุมชนยัง่ ยืนภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์
2. รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนบนของประเทศไทยที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มา
สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ได้จริง เพื่อ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของคนในพืน้ ที่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์)
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาบริบทการพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน
3. ขอบเขตด้านเวลา เดือนพฤษภาคม 2556 – เดือน
พฤษภาคม 2557
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มคือ
4.1 กลุ่มภาคประชาชน ก�ำหนดมาจากหมู่บ้านใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด หมูบ่ า้ นละ 1 คน
จ�ำนวน 7,939 คน จากนั้นใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ในการ

ค�ำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ จ�ำนวน 380 คน
4.2 กลุ่มนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้น�ำชุมชน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนจ�ำนวน 20 คน
5. ขอบเขตด้านตัวแปร
5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ปัจจัยด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และปัจจัย
ด้านความรู้เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์
5.2 ตัวแปรคั่นกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง
5.3 ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

เครื่องมือการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ซึ่งผ่านการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence :
IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ มีการไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 40 คน (รังสรรค์
สิงหเลิศ. 2551 : 139) แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อโดยใช้เทคนิค (Item – Total Correlation)
และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธี
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบราค (Cronbach. 1970 : 161) ซึ่งได้ค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ยืนยันรูปแบบการวิจัย ซึ่งมีทั้งแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่าและแบบวิจารณ์

ผลการวิจัย

1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัจจัยด้านความสามารถใน
การพึ่งตนเอง
2. ผลการวิเคราะห์ยืนยันร่างรูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 20 คน พิจารณาความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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แผนภาพที่ 1 ตัวแบบจ�ำลองรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.13) จึงกล่าว
โดยสรุปได้วา่ รูปแบบการพัฒนาชุมชนยัง่ ยืนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความ
เหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาสังคมชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อให้เกิด
ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนได้จริง

เกณฑ์ที่ใช้
ค่าสถิติใน ผลการ
พิจารณา ตัวแบบตั้งต้น พิจารณา
1. X / df มีค่า < 3 และ 0.000
ผ่าน
เข้าใกล้ 0
2. GFI
มีค่า > .90
1.000
ผ่าน
ขึ้นไปและ
เข้าใกล้ 1
3. P-value มีค่า >
1.000
ผ่าน
.05 ขึ้นไป
4. RMSEA มีค่า < .05
0.000
ผ่าน

อภิปรายผลการวิจัย

1. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน สอดคล้องกับ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2545 : 380-381)
ทีอ่ ธิบายให้เห็นความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน
ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ 1) การเพิม่ คุณภาพ
ของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหรือกับสาธารณชน

รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
การสร้างความเสมอภาค
การรับข้อเสนอแนะ

การพัฒนา
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน

การสร้างฉันทามติ
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
การสร้างความชอบธรรม

การจัดกิจกรรมในชุมชน
เกษตรกรรมและปศุสัตว์
การปลูกจิตส�ำนึกให้กับเยาวชน

การอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การเข้าร่วมศาสนพิธี
การขยายเครือข่าย
จัดการประกวด แข่งขัน

การพึ่งตนเองทางสังคม
การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี
การสร้างจิตส�ำนึกรับผิดชอบ

พัฒนาการ
พึ่งตนเอง

การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
การก�ำหนดเป้าหมายชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

74

การพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
ช่วยให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการ
ของโครงการหรือนโยบายนัน้ ๆ ได้อยูเ่ สมอสาธารณชนสามารถ
ที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่
ซึง่ อาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออกทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ
บ่อยครัง้ กระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชนก่อให้เกิด
การพิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธกี ารทีไ่ ด้เคยใช้กนั มาใน
อดีตสาธารณชนมักมีขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญซึง่ ท�ำให้เกิดความแตกต่าง
ในการที่จะน�ำไปสู่การตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างโครงการที่ประสบความส�ำเร็จและไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ 2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไป
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมัก
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
การมีส่วนร่วมของประชาชนมาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลด
ความล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ของประชาชนได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่ อาจจะดูวา่
สิ้นเปลืองและเสียเวลาที่จะตัดสินใจได้ แต่ว่าเมื่อตัดสินใจ
แล้ว และเมือ่ น�ำมาสูก่ ารปฏิบตั อิ าจจะเป็นวิธกี ารทีป่ ระหยัด
กว่าด้วยซ�้ำ การตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท�ำไปอย่าง
รวดเร็วและดูเหมือนจะไม่สิ้นเปลือง อาจจะเสียเวลาค่า
ใช้จ่ายมากกว่าถ้าการตัดสินใจนั้นไม่ได้ท�ำให้เกิดข้อตกลง
ระหว่างกลุม่ หรือความเห็นชอบในกลุม่ ต่าง ๆ ทีม่ ผี ลประโยชน์
เกี่ยวข้องได้ แต่กลับน�ำสู่ความขัดแย้งของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิด
ผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่มซึ่งมีส่วน
ได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้น ๆ วิธีการจะช่วยลดความขัด
แย้งระหว่างการน�ำไปปฏิบตั ิ ท�ำให้เกิดการน�ำไปปฏิบตั ทิ ำ� ให้
เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งโดยทั่วไปมักจะแพงกว่าค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดท�ำการด�ำเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในระยะต้น 3) การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคงและ
ยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะ
มีความขัดแย้งระหว่างกันคนละทาง การมีส่วนร่วมยังก่อ
ให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางการ
เมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ
4) ความส�ำเร็จและผลในการปฏิบตั ขิ องโครงการ การมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจให้เรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
การตัดสินใจนั้น และครั้งหนึ่งเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้วเขา

ก็ย่อมต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นไปปฏิบัติได้ ไม่เพียงแต่จะมี
ความสนับสนุนทางการเมืองต่อการน�ำไปปฏิบัติ แต่กลุ่ม
และปัจเจกชนอาจกระตือรือร้นในการทีช่ ว่ ยให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือขัดแย้งที่รุนแรง
ความขัดแย้งในโครงการอาจน�ำไปสูก่ ารปฏิปกั ษ์อนั ยากทีจ่ ะ
แก้ไข กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนก่อให้เกิดโอกาส
ที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วง
กังวลปราศจากความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตัง้ แต่ตน้ สามารถเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงทีอ่ าจ
จะเป็นไปได้อย่างไรก็ดกี ารมีสว่ นร่วมของประชาชนไม่ใช่ยา
วิเศษมันไม่อาจทีจ่ ะลดหรือก�ำจัดความขัดแย้งในทุก ๆ กรณี
และ 6) ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม โดยทั่วไปแล้ว
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นวิถีทางที่จะน�ำไปสู่
ความชอบธรรมและการด�ำรงอยู่ของความชอบธรรมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ก็คือ
จะต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อ
สาธารณชนซึง่ ให้สาธารณะชนมีสว่ นร่วม โครงการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนยังก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่น�ำไป
สู่การตัดสินใจนั้น ๆ
จากข้อมูลการอภิปรายผลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนมี ผ ลต่ อ การบริ ห ารและ
การพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การสร้างแรงการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนนั้นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและชาวบ้านจะต้องเรียนรู้ร่วมกันและมีเทคนิควิธี
การในการสร้างความร่วมมือ ดังนี้
1. การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนอย่างคุ้มค่า
2. การสร้างฉันทามติของคนในชุมชนเพื่อให้ความ
เห็นชอบการด�ำเนินงานต่าง ๆ
3. การสร้างความเสมอภาคทุกๆ ด้านในชุมชน
4. ชาวบ้านจะต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
5. เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐต้องรับข้อเสนอแนะจากประชาชน
และการสร้างความชอบธรรมในชุมชน
2. ปัจจัยด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอดคล้องกับ นิธิ เอีย่ วศรีวงศ์.
(2536 : 3-5) ทีไ่ ด้อธิบายให้เห็นถึงความส�ำคัญของภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นมา
ในหัว แต่เป็นระบบความรูท้ ชี่ าวบ้าน มองเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น
ในการศึกษาเข้าไปดูว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอ
ต้องศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้
อย่างไร 2) ภูมปิ ญ
ั ญาเกิดจากการสัง่ สม และกระจาย ความรู้
ความรูน้ นั้ ไม่ได้ลอยอยูเ่ ฉย ๆ แต่ถกู น�ำมาบริการคนอืน่ เช่น
หมอพืน้ บ้าน ชุมชน สัง่ สมความรูท้ างการแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ
หนึง่ โดยมีกระบวนการทีท่ ำ� ให้เขาสัง่ สมความรู้ เราควรศึกษา
ด้วยว่ากระบวนการนีเ้ ป็นอย่างไร หมอคนหนึง่ สามารถสร้าง
หมอคนอืน่ ต่อมาได้อย่างไร 3) การถ่ายทอดความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มีกระบวนการ
ถ่ายทอดที่ ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย และ 4) การสร้างสรรค์และปรับปรุง
ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ถูกปรับ
เปลี่ยนตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง
เรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้านปรับเปลีย่ นความรู้ และระบบ
ความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร และ กรม
ส่งเสริมการเกษตร. (2550 : 22-38) ที่ได้ศึกษาวิจัยเพื่อน�ำ
องค์ความรูท้ เี่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาบูรณาการในแผน
พัฒนาการด�ำเนินงานส่วนภูมภิ าค พบว่า ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เป็นองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและ
วิถชี มุ ชนให้อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่าง
กลมกลืนและสมดุล เป็นพืน้ ฐานการประกอบอาชีพและเป็น
รากฐานการพัฒนาทีเ่ ริม่ จากการพัฒนาเพือ่ การพึง่ พาตนเอง
การพัฒนาเพือ่ การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน และการพัฒนา
ทีเ่ กิดจากการผสมผสานองค์ความรูส้ ากลบนฐานภูมปิ ญ
ั ญา
เดิม เพือ่ เกิดเป็นภูมปิ ญ
ั ญาใหม่ทเี่ หมาะสมกับยุคสมัย ดังนัน้
ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น
แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
จากข้อมูลการอภิปรายผลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลต่อการ
บริหารและการพัฒนาชุมชนยัง่ ยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน การสร้างแนวทางในการอนุรกั ษ์และสืบสานภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวบ้านจะ
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ต้องเรียนรูร้ ว่ มกันและมีเทคนิควิธกี ารในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมในชุมชน
2. การเข้าร่วมศาสนพิธี
3. เกษตรกรรมและปศุสัตว์
4. การขยายเครือข่าย
5. การปลูกจิตส�ำนึกให้กับเยาวชน
6. การประกวด แข่งขัน
3. ปัจจัยด้านความสามารถในการพึ่งตนเอง เป็น
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาชุมชนยัง่ ยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนสอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (2549 :
22-38) ทีค่ น้ พบ หลักการและแนวทางเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ ตามหลักทางสังคมวิทยามี 5 ประการ คือ 1)
การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี หมายถึง การมีปริมาณและ
คุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น เครื่องไม้เครื่องมือ
เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางสังคม เช่น การจัดวาง
โครงการ การจัดการ เป็นต้น การรูจ้ กั ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการน�ำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม 2) การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความ
สามารถในการท�ำมาหากินเลี้ยงชีพที่มีความมั่นคงสมบูรณ์
พูนสุขพอสมควรหรืออย่างมีสมดุล 3) การพึ่งตนเองได้ทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด และความ
สามารถในการักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ด�ำรงอยู่ไม่ให้
เสื่อมเสียไปจนหมดสิ้น หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติ 4)
การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจ หมายถึง การมีสภาพจิตใจที่กล้า
แข็ง เพื่อที่สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งการหา
เลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า การยึดมั่นปฏิบัติ
ตนตามหลักทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา และ 5) การ
พึ่งตนเองได้ทางสังคม หมายถึงการที่คนกลุ่มหนึ่งมีความ
เป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น มีผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
น�ำกลุ่มคนเหล่านี้ให้ด�ำเนินการใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้วยตนเอง หรือสามารถหาความช่วยเหลือจากภายนอกเข้า
มาช่วย ท�ำให้ชุมชนช่วยตนเองได้ และกรมวิชาการเกษตร.
(2545 : 11-29) ได้น�ำแนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของ
เกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (Self-Reliance)
ขับเคลื่อนให้ความรู้กับประชาชน โดยมีสาระส�ำคัญ คือ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
แนวพระราชด�ำริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนา
ชนบทที่ส�ำคัญๆ คือ การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนา คือ การ
ที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนใน
ชนบทเป็นหลัก กิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชด�ำริ
ที่ด�ำเนินการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศในปัจจุบันนั้นล้วน
แล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพึ่งตนเองได้ของราษฎร
ทั้งสิ้น ในการพัฒนาทั้งด้านอาชีพและส่งเสริมการเกษตร
ให้เกษตรกรสามารด�ำรงชีพอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงเป็นปึกแผ่นนัน้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงด�ำเนินการแนะน�ำสาธิตให้
ประชาชนด�ำเนินรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาทเป็นไปตามหลัก
การพัฒนาสังคมชุมชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ ทรงมุ่งช่วย
เหลือพัฒนาให้เกิดการพึง่ ตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก
จากข้อมูลการอภิปรายผลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ด้านความสามารถในการพึ่งตนเอง มีผลต่อการบริหารและ
การพัฒนาชุมชนยัง่ ยืน การท�ำให้คนในชุมชนมีความสามารถ
ในการพึง่ พาตนเองเพือ่ ความอยูร่ อดในสังคมยุคเปลีย่ นผ่าน
นั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวบ้านจะต้องเรียนรู้ร่วมกันและ
มีเทคนิควิธีการในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. พึ่งตนเองทางสังคม
2. พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
3. พึ่งตนเองทางเทคโนโลยี
4. ก�ำหนดเป้าหมายชีวิต
5. จิตส�ำนึกรับผิดชอบ
6. เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้

การวิจัยเรื่องนี้ ปัจจัยด้านการได้รับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลผลต่อการบริหารและการ
พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาก
ที่สุด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
สังคมชุมชนจะต้องสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน
ให้ได้มากที่สุดเพื่อเกิดความไว้วางใจและสมัครใจเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนเพราะในการลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถสร้างงานที่น่าเชื่อถือและเป็น
ความชอบธรรม การเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาชน การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน การกระจาย
โอกาสอย่างเสมอภาค และร่วมมือปฏิบัติภายใต้ฉันทามติ

ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นแรงผลักดันให้สงั คม
ชุมชนเกิดการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
การเข้าด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในชุมชนบาง
กรณีเป็นลักษณะการสัง่ การจากผูม้ อี ำ� นาจเป็นส่วนใหญ่ จึง
ท�ำให้ขาดการสร้างความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องความเดือดร้อนและจ�ำเป็นเร่งด่วน วิจัย
เรือ่ งนีม้ ขี อ้ ค้นพบในเรือ่ งการสร้างความร่วมมือเมือ่ ชาวบ้าน
เต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาก็จะท�ำให้เกิดพลังที่
เข้มแข็ง ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองในการด�ำรงชีวิตประจ�ำ
วันมีความรู้เท่าทันภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การเมืองและเศรษฐกิจของสังคมโลก รวมทัง้ การน�ำเอาองค์
ความรู้ที่เป็นวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าของคนรุ่นก่อนมาสืบสาน
และถ่ายทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลังเกี่ยวกับงานประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สิง่ เหล่านีย้ อ่ มเป็นกลไก
ขับเคลื่อนสังคมชุมชนให้อยู่ดีมีสุข

ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำการวิจัยครั้งต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
อยูใ่ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ กลุม่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ซึ่งเป็น
เขตจังหวัดที่ผู้วิจัยสามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลได้สะดวก
เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านระยะเวลาและงบประมาณในการ
วิจยั ดังนัน้ การอ้างอิงไปสูห่ มูบ่ า้ นชุมชนในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคอืน่ ๆ
ทั่วประเทศ อาจมีข้อจ�ำกัด ควรมีการวิจัยในจังหวัดอื่นและ
ภาคอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยที่พบในการ
พัฒนาสังคมชุมชนต่างพื้นที่และต่างสภาพแวดล้อม
การสร้างรูปแบบการพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
การสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนยัง่ ยืนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบนของประเทศไทย เพียงองค์ประกอบ 3 ด้านที่
ผูว้ จิ ยั ค้นพบ คือ ด้านการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน
ด้านการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้าน
ความสามารถในการพึง่ ตนเอง ปัจจัยด้านอืน่ ๆ ทีจ่ ะสามารถ
น�ำมาเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมชุมชนมีมากมายหลาย
องค์ประกอบ การวิจัยครั้งต่อไปควรแสวงหาข้อมูลปัจจัยที่
เป็นเรื่องใหม่ ๆ เช่น การส่งลูกหลานเรียนระดับอุดมศึกษา
ในคณะสาขาวิชาต่าง ๆ และ การท�ำเกษตรกรรมโดยน�ำพืช
เศรษฐกิจมาปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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การวิจยั ฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุณาอย่าง
ยิ่งจาก รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ และ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศยั
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขข้อ
บกพร่องผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2551. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แนวความคิดและยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ :
กระทรวงมหาดไทย.
กรมพัฒนาชุมชน. 2551. รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย. กรมการพัฒนาชุมชน.กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550. ตลาดนัดความรู้ส่งเสริมการเกษตร. กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์.
กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรที่ดีที่เหมาะสม.กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2545. การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2551. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และคณะ. 2538. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา สุภาพ. 2550. สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม : ครอบครัว : ศาสนา : ประเพณี. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 2549. วารสารอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
http://www.nesdb.go.th/Default. aspx?tabid=139. 15 ก.พ.53
Cronbach, Lee Joseph.1973. Essentials of Psychological Testing. New York : Harper & Row.
Joreskog, Karl G. & Sorbom. 1998. LISREL 8 User’s Reference Guild. Chicago : ScientificSoftware
International.
Yamane,T.1973. Statistics An Introductory Analysis.3 rd ed. New York : Harper & Row.

78

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

p70-78 �������� ��������.indd 78

4/25/2559 BE 09:30

