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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 
๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๗๕ ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๔ รูป/คน และท าการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม จากการศึกษาบริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนเมืองในพื้นที่ศึกษาเห็นได้
ถึงกลไกการกลายเป็นเมือง คือ “พลังบวร” โดยมี “ทุนของชุมชน” ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะผลักดันให้
ชุมชนเกิดการพัฒนา ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม การมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมที่ต้องการเห็นการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ สามารถปลูกศรัทธาและความจิตส านึกร่วมของคน
ในชุมชนได้ การมีศาสนสถาน คือ วัดเป็นศูนย์รวมใจ เป็นทั้งแหล่งขายโอกาสทางการศึกษา เป็นแหล่ง
ส่งเสริมเศรษฐกิจ ความเกลื้อกูลพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างวัดกับชุมชน  ท าให้กิดจิตส านึกร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงได้มีโอกาสเสนอแนะความคิดร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เป็นแสดงออกถึง
การมจีิตส านึกความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
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๒. กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น

เมืองในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๔ กระบวนการ คือ ๑) สร้างการเรียนรู้ปลูกฝัง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร กระบวนการคิดแบบสัมมาทิฏฐิ 
และกระบวนการปฏิบัติที่สมควร ๒) สร้างกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  โดยยึดหลักการ
ส าคัญ คือ หลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักศีลธรรม และหลักจิตสาธารณะ ๓) สร้างการมีส่วนร่วม
พัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี อาศัยหลักคารวธรรรม หลักสามัคคีธรรม และหลักปัญญาธรรม และ 
๔) การบูรณาการตามบริบทที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม อัตลักษณ ์และจารีตทางวัฒนธรรม 

๓. การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง
เชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม  โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา สถาบันการปกครอง และสื่อสารมวลชน ที่ร่วมกันส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือเป็นพลเมืองดีในครอบครัว เป็นพลเมืองดีในศาสนา 
เป็นพลเมืองดีในโรงเรียน เป็นพลเมืองดีในท้องถิ่น และเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยเครือข่ายควรมี
ความสัมพันธ์เชิงกระบวนการเชื่อมโยงสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ 
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ABSTRACT 

This research has the objective of The purpose of this research is 1)  to 
study citizenship awareness in community development and urbanization of Nakhon 
Pathom province 2) to study the process of enhancing good citizenship awareness in 
community development and urbanization in the province Nakhon Pathom following 
the principles of Buddhism. 3) To create a network of awareness of good citizenship 
in community development and the Buddhist city of The buttons in Nakhon Pathom 
Province. Using the integrated research methodology, namely quantitative research 
The quantitative data were collected from 375 samples. The data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation.  And qualitative research 24 in-depth 
interviews with key informants/ person and 12 specific group conversations/ person, 
analyzing data in context and describing. 

The research found that 

1.  Awareness of citizenship in community development and urbanization 
of communities in Nakhon Pathom Province From the study of the context of 
community development and urbanization of urban communities in the study area, 
it can be seen that the mechanism of urbanization is " Bowon"  with " community 
funds" that are fundamental factors that drive communities to develop. Cooperation 
from civil society Having visionary leaders Sake for the common good that wants to 
see the development of areas in various fields.  It can grow faith and common 
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awareness of the people in the community. Having religious places as temples as a 
center Is both a place to sell educational opportunities Is a source of economic 
promotion Reliance between the temple and the community Causing consciousness 
to participate in community development activities into a city where all stakeholders 
can make decisions Join in the process, get the results and participate in the 
evaluation. And the people in the community who are affected by the development 
have the opportunity to suggest ideas together to find a joint solution to drive 
community development activities.  Therefore is an expression of citizenship 
awareness as according to democracy. 

2 . The process of enhancing the consciousness of good citizenship in the 
community and urban development in Nakhon Pathom Province according to the 
principles of Buddhism, there are 4 processes which are 1) creating learning, instilling 
good citizenship awareness With a friendly learning process Right thought thinking 
process And procedures that are appropriate.  2 )  Create activities to develop 
awareness of good citizenship.  By adhering to the important principles of ethics, 
morality, morality, and public mind.  3 )  Creating participation in developing good 
citizenship consciousness Rely on the principles of law Fellowship And 4) integration 
of contextual contexts appropriate to social contexts, identities, and customs. 

3.  Creating a network of awareness of good citizenship in community 
development and Buddhist urbanization of communities in Nakhon Pathom Province 
By the participation of the family institution Educational institution Religious 
institution Governing institution And mass communication Which together promotes 
good citizenship practices following cultural traditions Practicing good citizenship 
according to religious and customary principles democratically practicing good 
citizenship To be a good citizen in the family Be a good citizen in religion. Be a good 
citizen in school, Be a good citizen locally, And is a good citizen of the country In 
which the network should have process relations and systematic coordination. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอน้อมถวายความส าเร็จในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น “พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจา
ริยบูชา” ด้วยความเคารพซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยอันประเสริฐยิ่ง เป็นความมหัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าเอง  
และเป็นรากฐานในการพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้เพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองยิ่งทั้งอารยธรรมแห่ง
มนุษย์ชาติที่แท้จริง ตลอดถึงขอถวายเป็นพระราชกุศล พระกุศล ทักษิณานุปทานมัยแด่องค์บูรพมหา
กษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์ และผู้มีคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติ รวมถึงผู้ประสิทธิ์ประสาท
วิทยาความรู้ และมีคุณูปการแก่คณะผู้วิจัยทุกท่าน 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตานุเคราะห์จากทุกฝ่าย คณะผู้วิจัยของกราบ
ขอบพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล” ส่วนกลาง ผู้อ านวยการวิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร ผู้แทนหน่วยงาน ประชาชน
และผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลทุกท่าน ตลอดถึงผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน อนึ่งงานวิจัยนี้จะ
ส าเร็จลุล่วงมิได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระเดช
พระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ได้เห็นความส าคัญในงานวิจัย
ครั้งนี้ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะจนสามารถด าเนินการวิจัยได้ลุล่วงเป็นอย่างดี  
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ขอบพระคุณ อนุโมทนาขอบคุณ อย่างสูงยิ่ง 

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณในน้ าใจและความเมตตานุเคราะห์ด้านวิชาการของทุกท่าน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ให้ส าเร็จด้วยดี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณระ
โยชน์อันเกิดจากวิจัยครั้งนี้ จะก่อประโยชน์แก่การขับเคลื่อนพัฒนาสร้างเสริมจตส านึกความเป็นพลเมือง
ดีเพ่ือการสร้างสรรค์สังคมแห่งความปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุขตามหลักพระพุทธศาสนาที่มั่นคงและ
ยั่งยืน สืบไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้วิจัยกราบขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี ๑ 

 

บทน า 
 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ตามความมุ่งหมายของการศึกษาใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการด าเนินการให้ครบถ้วนระบบทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียน จะยก
ภาระให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนฝ่ายเดียวไม่ได้ ผู้เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันอย่างเข็มแข้งและจริงจัง คือ 
๑) สถาบันครอบครัว บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งท าหน้าที่ ในการปลูกฝังถ่ายทอดคุณธรรม
จริยธรรมให้สมาชิกในครอบครัวเป็นอันดับแรกสุด ๒) ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกในครอบครัว เด็กจะ
เรียนรู้เจตคติเชิงจริยธรรมจากผู้ใหญ่และการเลียนแบบมากกว่าจะฟังค าสั่งของผู้ใหญ่โดยตรง ๓) 
เพ่ือน ๆ ของเด็กมีบทบาทส าคัญในการก าหนดค่านิยมทางคุณธรรมจริยธรรมที่เด็กได้รู้น าไปปฏิบัติจน
เกิดพฤติกรรมคล้อยตามเพ่ือน ๔) พระสงฆ์คือผู้น าทางคุณธรรมจริยธรรมในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ
หรือท้องถิ่นที่ผู้เรียนอยู่เป็นที่ยอมรับในสังคมให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนจริยธรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ๕) 
สื่อมวลชนตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยมตลอดจนรูปแบบพฤติกรรม ๖) สถานศึกษาหรือโรงเรียน การจัด
สภาพแวดล้อม การให้บริการการศึกษา การเป็นตัวอย่างที่ดีของครูอาจารย์ การเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเป็นที่ปรึกษาแบบกัลยาณมิตร ในการร่วมมือกัน
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน โดยความร่วมมือกันในลักษณะ “บวร” คือ ทุกภาคในสังคมทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรชุมชน ร่วมกันเป็นเครือข่ายทางสังคมในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติ เสริมสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนส าหรับเยาวชนของชาติ โดยใช้
หลักศีล ๕ เป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมส าหรับพัฒนาเยาวชนต่อไป๑ 

                                           
๑ พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร, ดร. และคณะ, “เครือข่ายทางสังคม : กลไกการเสริมสร้างหลักประกัน

คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช้หลักศีล ๕”, รายงานการวิจัย, 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๒). 



๒ 

 
ขณะเดียวกันสังคมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด

ให้โทษ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองการปกครอง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ นับวันจะเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะมีบุคคลประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงามของศาสนาขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในวงการใด 
หรือสถาบันใดก็ตาม ดังปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ สิ่งหนึ่งที่เห็นว่ามี
ความเกีย่วข้องกับปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็คือจิตส านึกนั้นเอง ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็น
ยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน เป็นเหตุให้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย แผ่ขยาย
ไปทั่วทุกมุมโลกอย่างไร้พรมแดนปิดกั้นในการติดต่อสัมพันธ์กันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นที่ไหนในโลก เราร่วมรู้กันหมด ความโดดเด่นของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นผลทางวัตถุอย่างเด่นชัด จึงเป็นความนิยม
ของทุกคนในโลกชนิดที่หลงเชื่ออย่างไม่มีข้อยกเว้น ด้วยขีดความสามารถของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้น ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเด่นชัด ท าให้การเห็นคุณค่าจากสัมผัสที่หก 
(จิตใจ ธรรมารมณ์) มีน้อย เพราะบุคคลเหล่านั้นมองว่าเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญขึ้นใน
มนุษย์คือผู้ที่ควบคุมธรรมชาติจึงท าให้เกิดการท าลายล้างธรรมชาติอย่างมากแต่ฝ่ายเดียวตลอดมา๒ 
ชนิดที่เรียกว่า แปรผันตรงกันข้ามกับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วัตถุ ) กล่าวคือ
ยิ่งเจริญมากยิ่งมีการท าลายล้างธรรมชาติมาก นั้นเอง การเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล 
ชุมชน หน่วยงานธุรกิจและรัฐบาล น ามาซึ่งสภาพปัญหาสังคมหลายด้านที่ก าลังคุกคามประเทศอยู่ใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาใหญ่ด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาด้าน
การไม่เคารพกฎหมายหรือปัญหาด้านการละเมิดสิทธิ และปัญหาความขัดแย้งในสังคม การพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นที่จะต้องอาศัยสติปัญญา และความสามารถของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์และเป็นก าลังส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนทิศทางของประเทศในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม๓ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการต่อ
ยอดและพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนและสังคม เรียนรู้
และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา กฎหมาย และบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดี ตั้งแต่
เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพ่ือให้ “รู้เท่า รู้ทัน” มีภูมิคุ้มกันที่ดีในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

                                           
๒ ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๖๙. 
๓ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร: ฟอร์เพซ, ๒๕๔๙), หน้า 

๒๖. 



๓ 

 
รวดเร็ว เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและความงามในจิตใจ สามารถด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม (มี
ความรู้จริงใน สิ่งที่มี สิ่งที่ท า มีคุณธรรม ไม่ประมาทต่อการด าเนินชีวิต และมีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม) 
ถึงแม้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมานั้น จะสามารถท าให้มาตรฐานในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น มีความเจริญเติบโตทางวัตถุที่เป็นรูปธรรมและทันสมัย มีความสะดวกสบายในการ
ติดต่อสื่อสารและการคมนาคม รวมทั้งชุมชน และประชาชนได้มีบทบาทในการพัฒนาการบริหารใน
การจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง พร้อมกับได้มีนโยบาย แนวทางในการช่วยเหลือสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ดีขึ้น รวมทั้งประชาชนมีสิทธิเสรีภาพการแสดงออกในการคุ้มครองภัยภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติแล้วก็ตาม ในเชิงลบ
แล้ว กลับจะท าให้เกิดกระแสวัตถุนิยมกับการบริโภคนิยมมากขึ้น และเริ่มน าเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่
ไม่เหมาะสมมาใช้ จนท าให้วัฒนธรรมค่านิยมที่ดี ซึ่งเป็นหลักธรรมทางศาสนาและเอกลักษณ์ในความ
เป็นไทย รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยนั้นเปลี่ยนไปด้วยแบบต่างคนต่างอยู่ ขาดความเอ้ืออาทรต่อกัน 
โดยจะค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ท าให้ขาดจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

คนไทยเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานและแก่นสารของขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่คนไทยยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางชีวิตที่กลมกลืนมาอย่างยาวนาน สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันหลักที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมานาน วัดและพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพจิตใจ การสงเคราะห์ปัจจัยสี่ เป็นศูนย์รวมของชุมชน 
เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมหลายอย่างในสังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือ เป็นสถานศึกษา เป็น
สถานสงเคราะห์ เป็นสถานพยาบาล เป็นที่พักผ่อนจิตใจ เป็นที่พบปะสังสรรค์ในชุมชน เป็นต้น ใน
สังคมชนบทพระสงฆ์ถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเป็นผู้น าทางจิตใจ และการพัฒนา แต่ใน
สภาวะปัจจุบันนั้นชุมชนหลายแห่งเจริญเติบโตเป็นชุมชนเมืองท าให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์ลด
น้อยลง นี้เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้คนในชุมชนขาดคุณธรรม จริยธรรม๔ ท าให้เกิดปัญหาในสังคมหลาย 
ๆ อย่างตามมา วิถีชีวิตของชาวบ้านในสังคมไทย ผูกติดและหล่อเลี้ ยงโดยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หากแม้ในยามที่เดือดร้อน พระพุทธศาสนาจะเป็นยาดับทุกข์ได้ที่สุดของชาวบ้านได้ 
ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตแต่ละวันจะเห็นว่ามีหลักสังคหะวัตถุ ๔ การบูรณาการในการพัฒนาชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตเสื่อจันทบูรปรับปรุงการพัฒนาในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างถูกต้องเหมาะสมในการ
สร้างรักษา สนับสนุน จึงเห็นว่า หลักพุทธธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ใน

                                           
๔ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับเดิม, พิมพ์ครั้งที่  ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๙. 



๔ 

 
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนมากนับถือมีหลักธรรมที่ครอบคลุมเหมาะสมในการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันหลายกรณีโดยการเฉพาะการพัฒนาจิตส านึกมีหลักพุทธธรรมที่สามารถ
ส่งเสริมสนันสนุนหลายประการ เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 
(โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน วางตนพอเหมาะ) เป็นหลักธรรมท าให้การอยู่ร่วมด้วย
ความสามัคคี อยู่ด้วยกันปรารถนาดี และผูกไมตรีน้ าใจต่อกันได้  นอกจากนี้คณะสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบัน
ศาสนาที่ส าคัญของไทยจึงได้ด าเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นนโยบายส าคัญของมหาเถรสมาคมที่ด าริ
ให้กับคณะสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมในการน าหลักของศีล ๕ ให้เข้าถึงประชาชน
ทุกระดับในพ้ืนที่ทั่วประเทศ  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยึดมั่นตามค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาอันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็นเป็นสันติสุข สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความ
พร้อม๕ โดยให้แนวทางให้ทุกภาคส่วนของประเทศร่วมกันด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง 
ความสมานฉันท์ สร้างจิตส านึกแห่งความดี ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข คือมีสุขภาวะ
ทางสังคมที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปลูกฝังจิตส านึกแห่งความดี มีจิต
สาธารณะ มีความรักเอ้ืออารีย์ต่อกัน ความสามัคคีร่วมกัน เป็นสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์
สันติสุขอย่างยั่งยืนด้วยหลักประกันคุณภาพชีวิตของคนในชาติต่อไป 

ดังนั้น การสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนเมืองและเครือข่ายการพัฒนาจิตส านึกนั้น 
เป็นการสร้างความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ที่ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่ม
เครือข่ายความเป็นพลเมือง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยื่น โดยการพัฒนาแบบองค์รวม
เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนา และการใช้ทุน ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนสังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา รวมถึงการบูรณาหลักพุทธธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการเสริมสร้างเครือข่าย
จิตส านึกของเยาวชน โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด โรงเรียน และชุมชนเป็นเครื่องมือสอดแทรก
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่ช่วยให้เกิดความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงสามารถ
ถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจของตน กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างเจตคติความ

                                           
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พิมพ์

ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๗). 



๕ 

 
สมานฉันท์ โดยมีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิด
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี มีการน าหลักการทางพระพุทธศาสนามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
สร้างจิตส านึก โดยทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญและตระหนักถึงการให้ความร่วมมือกันในลักษณะ
เครือข่ายสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนเมืองไร่ขิงได้อย่างเข้มแข็ง
และยังยืนเพ่ือ “เปลี่ยนแปลงไร่ขิงเป็นเมืองน่าอยู่” ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองไร่ขิงร่วมกัน 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

๑.๒.๒  เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑.๒.๓  เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๑.๓.๑  ประชาชนในจังหวัดนครปฐมมีระดับจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมือง อย่างไร 

๑.๓.๒  กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร 

๑.๓.๓  การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 

๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย คณะผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) 
คือ การวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) การสังเกตุกิจกรรม และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดย
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 



๖ 

 
๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 ๑) การศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง
ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตส านึก แนวคิดเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองด ีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม และแนวคิด
การมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม 

 ๒) การศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองด ีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม และแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีใน
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน ในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ๓) การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม เป็นการสร้างเครือข่ายจากการพัฒนากิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนขยายผลต่อไป คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับ
เครือข่ายทางสังคม และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษาสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม 

 โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมือง
ดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม  โดยศึกษากระบวนการพัฒนา
จิตส านึก ขณะเดียวกันได้ท าการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

 ๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง เขตชุมชนไร่ขิง ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๑ จ านวน 
๑๐๙ คน และและชุมชนไร่ขิง – บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ จ านวน ๓,๔๘๗ คน รวมจ านวน ๓,๕๙๖ คน๖ และ

                                           
๖ แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองไร่ขงิ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓, เอกสารอดัส าเนา, หน้า ๑๓. 



๗ 

 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองบางกระทึก เขตชุมชนตลาดน้ าดอนหวาย ได้แก่ ชุมชนบ้านโคก
หวาย หมู่ที่ ๕ จ านวน ๖๕๘ คน และชุมชนคลองวัฒนา หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑,๖๔๕ คน รวมจ านวน 
๒,๓๐๓ คน๗ รวมประชากรทั้งหมด ๕,๘๙๙ คน ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ
เปรียบเทียบตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ เปอร์เซ็นต์ 
โดยมีความคลาดเคลื่อน ๐.๕ (± ๕ %) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๕ คน/ตัวอย่าง 

 ๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูล าคัญจ านวน ๓๖ ท่าน 
ดังนี้ 

 ๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือยืนยัน
ข้อมูลและเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผลการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผู้น าชุมชน ผู้น าส่วนท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้แทนประชาชนในพื้นท่ีศึกษา รวมจ านวน ๒๔ ท่าน 

 ๒) ผู้ร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus-Group Discussion) เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์บทเรียน ค้นหาแนวทางการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง Purposive 
Sampling) นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา นักวิชาการด้านการศึกษา ผู้น าส่วนท้องถิ่น ผู้น ากลุ่ม
องค์กรในชุมชน รวมจ านวน ๑๒ ท่าน 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านพื้นที่  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒ พ้ืนที่ คือ 

 ๑) ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จ านวน ๒ พ้ืนที่ คือ ชุมชน
บ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๑ และและชุมชนไร่ขิง – บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ ต าบลไร่ขงิ จังหวัดนครปฐม 

 ๒) ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกระทึก (ชุมชนตลาดน้ าดอนหวาย) ได้แก่ 
ชุมชนบ้านโคกหวาย หมู่ที่ ๕ และชุมชนคลองวัฒนา หมู่ที่ ๖ ต าบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม 

                                           
๗ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลบางกระทึก, เอกสารอดัส าเนา, หน้า ๔. 



๘ 

 

๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

จิตส านึก หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีความรู้สึกตระหนักถึง ความส าคัญหรือ
ความจ าเป็น รวมถึงมองเห็นคุณค่า ของพฤติกรรม ตลอดจนเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
และสังคมให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในงานวิจัยนี้ คือ 
จิตส านึกร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาความเป็นเมืองในจังหวัดนครปฐม 

การสร้างเครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี ่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื ่อถือ เอื้ออาทร     
ซ่ึงกันและกัน 

เครือข่ายทางสังคม หมายถึง การร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาจิตส านึก
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือกันในลักษณะ “บวร” คือ ทุกภาคใน
สังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรชุมชน ในการร่วมมือกัน ใน
งานวิจัยนี้ คือเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่
ยังยืน 

การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงที ่เป ็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มี
ขั้นตอน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเจริญเติบโตงอกงามและถดถอย และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นผลรวมของวุฒิภาวะและประสบการณ์ ในงานวิจัยนี้ คือ จิตส านึกร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาความเป็นเมือง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ยังยืนในด้านต่าง ๆ ในจังหวัด
นครปฐม 

ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน 
มีขั้นตอน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเจริญเติบโตงอกงามและถดถอย และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นผลรวมของวุฒิภาวะและประสบการณ์ ในงานวิจัยนี้ คือ จิตส านึกร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาความเป็นเมือง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ยังยืนในด้านต่าง ๆ ในจังหวัด
นครปฐม 

๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ในเชิงวิชาการ รายงานวิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอนนิสิต อ้างอิงข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดกิจกรรม



๙ 

 
เสริมสร้างจิตส านึกที่ดีต่อชุมชน จากฐานงานวิจัย ซึ่งเทศบาลเมืองและประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
รับทราบการปฏิบัติการวิจัยและน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของหน่วยงาน 

๑.๖.๒ ในเชิงปฏฺบัติ ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ร่วมกันขับเคลื่อนการเสริมสร้างให้วัดเป็นสถานที่จัดอบรมฝึกปฏิบัติด้านการเสริมสร้างจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีตามแนวพระพุทธศาสนา สร้างแรงจูงใจแก่คนในชุมชน เกิดกิจกรรมต่อยอดด้านการ
พัฒนาจิตใจ ด้านจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน เป็นต้น 

๑.๖.๓ มีการจัดท าข้อเสนอแนเชิงนโยบายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เชิญผู้น า
ชุมชนร่วมเสวนาและเปลี่ยนประเด็นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การประยุกต์เป็นชุมชนต้นแบบในการ
พัฒนาจิตส านึก วัดและชุมชนเป็นแกนน าประยุกต์ใช้หลักธรรมกับการพัฒนากลุ่มป้องกันปัญหา สร้าง
ความสามัคคีพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๑.๖.๔ ส่งเสริมการน าข้อมูลจากงานวิจัยและการพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลดีเมืองดีของ
ชุมชนต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบกิจกรรมด้านการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีต่อชุมชน ในลักษณะ
ของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาของส านักหรือหน่วยงานที่ผู้วิจัยน าเสนอผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์สร้างการมีส่วนร่วมในระยะเริ่มต้นงานวิจัย และส่งผลให้เกิดการใช้ผลประโยชน์ในงานวิจัย
ในวงกว้าง 

 



๑๐ 

 

 

บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม” ผู้ศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร  และรายงานการวิจัย 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้านา
เสนอเนื้อหาตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึก 

๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเมืองเชิงพุทธ 

๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๕  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย 

๒.๖  ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย 

๒.๗  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๘  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึก 

จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับจิตส านึกและจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ผู้วิจัยได้ประมวล 
โดยจะน าเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของจิตส านึก 

ค าว่า จิตส านึก นั้น หลายคนมักเกิดความรู้สึกว่าเป็นค าที่ยากส าหรับการอธิบาย  เพราะ
เป็นค าที่มีความหมายในเชิงนามธรรม โดยรูปธรรมจะมองได้จากการกระท าของบุคคลนั้นๆ แต่ 
จิตส านึกนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรมีอยู่ เพราะหากไม่มีจิตส านึก การที่จะกระท าอะไรตามใจชอบ
หรือท าตามจิตใต้ส านึกที่เป็นความต้องการของตนเอง อาจน าไปสู่การท าให้สังคมเกิดปัญหาตามมา
อย่างมากมาย ดังนั้นจิตส านึกจึงถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรรู้ ควรเข้าใจ และสร้างให้
สมาชิกได้ม ีจิตส านึกท่ีดีร่วมกัน 



๑๑ 

 
ค าว่า “จิตส านึก” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ระบุไว้ว่า 

จิตส านึก คือ ภาวะที่จิตตื่น และรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย๑ จิตส านึก (consciousness) เป็นจิตระดับต่ าสุดของอารมณ์ เป็นจิต
แห่งความอยากและความปรารถนาต่างๆ  มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ การรับรู้ ความปรารถนา และ
การกระท า เป็นจิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความพอใจ และไม่พอใจของมนุษย์ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับ
ความรู้สึกจากสิ่งเร้ารอบๆ ตัว โดยผ่านทางประสาทสัมผัส และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 

กลุ่มนักจิตวิเคราะห์ หรือนักพฤติกรรมศาสตร์ได้ให้นิยามของจิตส านึกไว้ว่า จิตส านึกเป็น
เรื่อง ของความรู้ที่เชื่อมโยงกัน หรือที่มนุษย์จะสามารถรู้ร่วมกันได้ โดยการฝึกหัดให้ตระหนักถึงสิ่งที่
เกิดขึ้น วัดไม่ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถเชื่อมโยงหรือบอกเล่ากันได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ซึ่ง 
จิตส านึก (conscious mind) นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจิตของคนเราที่จะมีลักษณะที่รู้ตัวว่าตนคือใคร อยู่ ที่
ไหน ต้องการอะไร หรือก าลังรู้สึกอย่างไร ต่อสิ่งใด เมื่อแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไป ตาม
หลักและเหตุผล และผลแสดงตามแรงผลักดันจากภายนอกสอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง 
(principle of reality) นอกจากนี้ โสมฉาย บุญญานันต์ ได้กล่าวถึง นิยามที่นักคิดกลุ่มอ่ืนๆ ได้ให้ไว้ 
ดังเช่น กลุ่มนักทฤษฎีด้าน cognitive ซึ่งได้สรุปถึงค าว่า “จิตส านึก” ว่าเป็นเรื่องของความรู้หรือ 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองภายในของแต่ละคน ไม่สามารถจะไปรับฟังจากใครมาได้ เป็นภาวะที่คนเรา 
ตระหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ซึ่งภาวะดังกล่าวรวมถึงความรู้ส่วนตัวของบุคคลที่วัดด้วยวิธีท าง 
วิทยาศาสตร์ไม่ได้ และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอกที่สังเกตได้ 

กลุ่มนักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือมาร์กซิสต์ จะเน้นความส าคัญไปที่ความรู้สึก ทาง
ชนชั้น โดยได้ให้ความหมายว่า จิตส านึก หมายถึง สภาวะทางจิตที่รู้ตัวว่าความคิด ความรู้สึก และ การ
กระท าของตนเอง ที่ก าลังรับใช้ผลประโยชน์ของชนชั้นตนเองหรือชนชั้นอ่ืน 

กลุ่ มนั กสั งคมวิทยา ได้นิ ยามจิตส านึ กว่ าหมายถึ ง การรู้ ว่ าตนเองมี ตั วตน (Self 
Consciousness) หรือมีคนอ่ืนอยู่ ด้ วยและตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ มนั้ น (Social or Group 
Consciousness) ซึ่งจิตส านึกทางสังคม (Social Consciousness) หรือ จิตส านึกสาธารณะ (Public 
Consciousness) ก็คือ การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วม 

จิตส านึก (Consciousness) เป็นจิตระดับต่ าสุดของอารมณ์ เป็นจิตแห่งความอยาก และ
ความปรารถนาต่าง ๆ มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ การรับรู้ ความปรารถนา และการกระท า เป็นจิต ที่

                                           
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑๒. 



๑๒ 

 
เกี่ยวข้องกับเรื่องความพอใจและไม่พอใจของมนุษย์ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกจากสิ่งเร้า รอบๆ 
ตัว โดยผ่านทางประสาทสัมผัสและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย (จันทร์เพ็ญ ภูโสภา , ๒๕๔๖, น. ๒๐) 
นอกจากนี้ จันทร์เพ็ญ ภูโสภา ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเปิดโอกาสให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสและ อวัยวะ
ต่างๆ ส ารวจและรับความรู้สึกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว จะท าให้จิตส านึกของเด็กแต่ละคนได้รับ  การ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาสติปัญญาและความสามารถในการ เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ เมื่อเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันการจัดสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในทุกๆ สาขาวิชา เช่น ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ธรรมชาติศึกษา เกม เป็นต้น จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีสติปัญญา 
และความสามารถในการเรียนรู้สูงในหลายๆ ด้าน 

จิตส านึก ยังเป็นส่วนหนึ่งในสมองของมนุษย์เราที่เราตระหนัก โดยจะรับรู้ประสบการณ์
ภายนอกท่ีส่งเข้าไปใน ความคิด โดยความคิดที่มีอยู่ในจิตส านึกก็จะสื่อสารออกมาด้วยเสียงผ่านค าพูด
เป็นหลัก จิตส านึกจะ เป็นส่วนที่มีความสามารถในการคิด โดยคิดอย่างมีเหตุมีผล วิพากษ์วิจารณ์ 
วิเคราะห์ ตัดสิน เลือก คัด สรร แยกแยะ วางแผน ประดิษฐ์ และประพันธ์ ใช้ความรู้จากประสบการณ์
และเล็ งเห็นอนาคต ใช้  วิธีการให้ เหตุผลแบบอุปนัย (Deductive Reasoning) และแบบนิรนั ย 
(Inductive Reasoning) จิตส านึกจะเริ่มมีการพัฒนาเมื่อมนุษย์มีอายุ ๓ ปี และพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ ๒๐ 
ปี โดยบุคคลที่มี จิตส านึกจะหมายถึงบุคคลที่มีความตระหนักรู้ มีความตั้งใจซึ่งเป็นความสามารถของ
จิตส านึกที่จะริเริ่ม และสั่งการความคิดหรือการกระท าใดๆ ท าให้เกิดทิศทางในการคิด ทั้งนี้บุคคลที่มี
จิตส านึกขัดแย้งกับ จิตใต้ส านึกจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนสองจิตสองใจ แต่เมื่อใดก็ตามจิตส านึกกับ
จิตใต้ส านึกมีความ สามัคคีกัน ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่มีพลังอ านาจ เรียกว่า มี “จิตเดียว” ทั้งนี้
เพราะจิตส านึกมี ความตั้งใจ และจิตใต้ส านึกมีพลังอ านาจ อย่างไรก็ตาม หากมนุษย์เรียนรู้วิธีควบคุมจิต
ใต้ส านึก ก็จะ ท าให้จิตส านึกสามารถกระตุ้นให้จิตใต้ส านึกลงมือท า ปรับเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนรูปแบบ
ความคิดเชิงลบ สร้างเสริมสุขภาพกายและใจได้ 

สรุปได้ว่า จิตส านึก หมายถึง สภาพที่รู้ตัวว่าคือใคร อยู่ที่ไหน ต้องการอะไร หรือก าลังรู้สึก
อย่างไรต่อสิ่งใด เมื่อแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไปตามหลักเหตุและผล แสดงตาม 
แรงผลักดันจากภายนอก สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง จิตส านึกเป็นระดับเหตุผลภายในใจ ที่
ส่งผลต่อการแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ โดยเลือกแล้วว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร เป็นการระลึกรู้ได้
เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ของตัวเองในโครงสร้างสังคม 

๒.๑.๒  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตส านึก 

แนวความคิดเรื่องจิตส านึกในปัจจุบันมีพัฒนาการมาจากการศึกษาเรื่องจิตส านึกของมาร์กซ์ 
(Marx)  ซึ่งมาร์กซ์เองได้แนวความคิดนี้มาจากการวิพากย์และน าเอาบางส่วนมาจากแนวความคิดของเฮ



๑๓ 

 
เกล (Hegel) และฟอยเออร์บัค (feuerbach) โดยมาร์กซ์ มีพ้ืนฐานความคิดอยู่ที่สภาพความเป็นอยู่ เป็น
ตัวก าหนดความรู้สึกนึกคิด  เพราะความคิดเกิดในความว่างเปลาไม่ได้ โดยจิตส านึกไม่ได้เป็นอิสระจาก
เงื่อนไขทางวัตถุ และรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส าหรับมาร์กซ์แล้ว  จิตส านึก หมายถึง ระบบ
ความหมายที่มนุษย์ใช้ท าความเข้าใจโลกและจักรวาล ตลอดจนความคิด ทัศนคติ และความเชื่อที่มนุษย์
ยึดถือ ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถอธิบายจ าแนกได้เป็น ๒ ประการ๒ คือ 

๑) แนวคิดสังคมเพื่อบุคคล 

แนวความคิดสังคมเพ่ือบุคคลของเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์  (Herbert  Spencer)  เชื่อว่า
การที่ปัจเจกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสังคม เพราะเขามีเจตจ านงที่จะให้ตนเองมีความม่ันคงปลอดภัย  
คนสร้างสังคมขึ้นมาก็เพ่ือประโยชน์ของตนเอง จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของสังคมไม่ใช่เพ่ือตัวสังคมเอง  
หากแต่เพ่ือปัจเจกบุคคล นั่นคือสังคมรับใช้บุคคล หรือสังคมเพ่ือบุคคล บุคคลจะมีส านึกต่อผู้ อ่ืน 
ตราบเท่าที่เขาประจักษ์ว่าส่วนรวมหรือสังคม คือแหล่งที่ มาแห่งความมั่นคงและปลอดภัยที่ส าคัญ
ส าหรับชีวิตส่วนตัวเขาเอง ตรงกันข้ามเม่ือใดที่ปัจเจกบุคคลประจักษ์ว่าสังคมไม่สามารถให้สิ่งนี้ได้ เช่น 
กรณีความไม่มียุติธรรม สังคมเต็มไปด้วยการกดขี่เอาเปรียบ เป็นต้น จิตส านึกก็จะมีได้ยาก เป็น
จิตส านึกเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของบุคคล หรือจิตส านึกที่มีตัวบุคคลเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมให้
เกิดจิตส านึกสาธารณะกระท าได้โดยท าให้สังคมเป็นแหล่งที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริง  
เพ่ือให้ปัจเจกบุคคลตระหนักว่า ความม่ันคงปลอดภัยของเขาไม่สามารถจะด ารงอยู่ได้เลยถ้าปราศจาก
ความมั่นคงปลอดภัยของสังคม ฉะนั้น สังคมจึงเป็น “เครื่องมือ” ที่ มนุษย์ “สร้าง” ขึ้นมาเพ่ือความ
อยู่รอด และความม่ันคงปลอดภัยของตน 

๒) แนวความคิดบุคคลเพื่อสังคม 

เป็นแนวคิดที่มุมมองกลับกันกับแนวคิดสังคมเพ่ือบุคคล คือ เห็นว่าสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่  
ด ารงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง ไม่ใช่เครื่องมือที่ปัจเจกบุคคลสร้างข้ึนเพ่ือความอยู่รอด การด ารงอยู่ของ
สังคมมิได้ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล “บุคคลเป็นฝ่ายที่ต้องยอมให้แก่สังคมหรือขึ้นอยู่กับสังคม บุคคลมี
หน้าที่รับใช้เป้าหมายของสังคม” 

ดาวิด อีมิล เดอร์ไคหม์ (David  Emile  Durkheim) เชื่อว่า กลุ่มคนเป็นเพียงวัตถุดิบที่ท าให้
เกิดสังคม และสิ่งที่จะท าให้เกิดสังคมไม่ใช่ความปรารถนาที่จะให้แต่ละคนมั่นคงปลอดภัย หากแต่เป็น

                                           
๒ พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร., “พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตส านึกแห่ง

ความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๑๔ 

 
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างยั่งยืนของคนเหล่านั้น เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้ เรียกว่า อารมณ์ (Sentiment) 
ความรู้สึกผูกพันว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Sense of Belonging) และ ระบบความเชื่อร่วมกันของ
คนในกลุ่ม (belief System) โดยบุคคลย่อมปฏิบัติตามกลุ่มแม้จะขัดใจ เพราะ “ส านึกในกลุ่ม” 
(Collective  Conscience) ส านึกในกลุ่ม ด ารงอยู่ได้เพราะความสัมพันธ์ ๓ ประการข้างต้น บุคคลไม่
เพียงส านึกว่ากลุ่มมีความส าคัญเหนือกว่าตนเท่านั้น แต่ยังส านึกว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นด้วย 
สังคมสมัยใหม่มีความซับซ้อน ความสัมพันธ์ อันเป็นสิ่ง “เชื่อมประสาน” คือ ความผูกพันเชิงพันธะ
สัญญา (Contractual Relation) ท าให้ “ส านึกกลุ่ม” ด ารงอยู่ได้  โดยที่แต่ละหน่วยที่แตกต่างกันต่าง
ส านึกว่า ผู้อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเดียวกัน หน้าที่แต่ละหน่วยส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ได้ 
เช่นเดียวกับอวัยวะที่แตกต่างกัน  อันประกอบเป็นองค์อินทรีย์ (Organism) เรียกว่า เอกภาพแบบองค์
อินทรีย์ (Organic  Solidarity) คือ เกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้เพราะการท าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนที่

แตกต่างกัน “เป็นส านึกที่มีสังคมเป็นศูนย์กลาง”๓ 

สรุปว่า แนวคิดสังคมเพ่ือบุคคล และแนวคิดบุคคลเพ่ือสังคม จิตส านึกอาจเกิดขึ้นและ
ด ารงอยู่บนพ้ืนฐานของความสนใจในผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากส่วนรวม หรืออาจจะเกิดขึ้น
และด ารงอยู่โดยอาศัยความส านึกในส่วนรวมหรือส านึกต่อผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง  หรืออาจปราศจากความ
สนใจในผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับโดยสิ้นเชิงก็ได้ และ จิตส านึกนั้น นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
มนุษย์ เพราะเป็นความคิดที่อยู่ติดตัวตลอดเวลา และมีความคงทนเปลี่ยนแปลงได้ยาก หากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนา ถ้า
หากจิตส านึกของผู้คนในสังคมไม่เปลี่ยนก็ยากท่ีจะเกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ โดยเฉพาะ
แนวคิดจิตส านึ ก ในกลุ่ มของลัทธิมาร์กซ์  นั้ นอาจตีความได้ ว่ า  จิตส านึ กที่ ถู กต้อง ( True 
Consciousness) จะน าไปสู่สังคมที่พัฒนาตามความคิดของผู้คนในสังคม ดังนั้น จิตส านึกที่ถูกต้อง
จะต้องเป็นจิตส านึกท่ีเกิดข้ึนจากผู้คนในสังคม 

๒.๑.๓  ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตส านึก 

ทฤษฎีจิตส านึกนั้นโดยมากได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีต่าง ๆ คือ ๑) ทฤษฎีประชาสังคม 
(Civil Society Theory) ๒) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psycho analysis)  ๓) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
(Moral Development Theory) ๔) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg’Theory) 
๕) ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Bruner’ Theory) ดังนี้ 

                                           
๓ ศิริ แคนสา, “การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนคอนสวรรค์”, 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙-๒๐. 



๑๕ 

 
๑) ทฤษฎีประชาสังคม (Civil Society Theory) 

ทฤษฎีประชาสังคมเกิดขึ้นในโลกตะวันตก  ซึ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือ
สังคมโดยไม่ต้องการก าไร  ซึ่งตามแนวคิดของ คีน (Keane) กล่าวว่า ประชาสังคมเป็นแนวคิดของการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรนอกภาครัฐ  เพ่ือท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจนเป็นกิจวัตร
และด้วยความเต็มใจ โดยผู้ที่อยู่ในองค์กรจะร่วมกันปกป้องและเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเอง โดยการ
กดดันสถาบันภาครัฐ แต่ในประเทศไทยให้ความส าคัญกับความร่วมมือของบุคคลในสังคม เพ่ือพัฒนา

สังคมให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมให้ความส าคัญต่อความสามัคคี๔ 

ประเวศ วะสี และคณะ๕ ได้สรุปว่า ประชาสังคม (Civil Society) คือ การให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือสังคมโดยองค์กรที่ไม่ต้องการก าไร การมีจิตส านึกสาธารณะเพ่ือส่วนรวม 
หรือจิตส านึกเพ่ือชุมชน (Non Governance  Organizations- NGO) เป็นเครื่องมือทางสังคม เช่น 
แม่บ้าน มูลนิธิ ชมรม ชุมชน มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

๑) เน้นความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม สมาชิกต้องมีอุดมการณ์และหลักการร่วมกัน 
๒) มีจิตส านึกสาธารณะ (Public mind)  ประกอบด้วย การดูแลผลประโยชน์สาธารณะ 

(goods public interest) การตรวจสอบสาธารณะ (public responsibility) และ การรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ (public accountability)  

๓)  ความเป็นธรรมต่อสังคม (Social equity) 
๔)  มีความยุติธรรมต่อสังคม (Social justice) 
๕)  เป็นเครือข่ายสังคม (Social  network) 
๖)  การติดต่อสื่อสาร (Communication)   
๗)  มีวิสัยทัศน์ (Vision) 
๘)  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
๙)  ต้องการปฏิบัติได้ (Practice) 

                                           
๔ หฤทัย อาจปรุ, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลภาวะผู้น ารูปแบบการด าเนินชีวิตและความสามารถ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗. 

๕ ประเวศ วะสี และคณะ, ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติชาติ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 
๒๕๔๒), หน้า ๒๐. 



๑๖ 

 
ดังนั้น จิตส านึกสาธารณะเป็นคุณธรรมหนึ่งของพลเมือง และเป็นวาทกรรมย่อยในวาทกรรม

ใหญ่เรื่องประชาสังคม  คุณค่าและจิตส านึกเป็นจิตวิญญาณของสังคม บุคคล องค์กรหรือสังคม สังคมที่
ไม่มีจิตส านึกจะท าให้ขาดพลังในการสร้างสรรค์ เมื่อมีจิตส านึกสาธารณะจะท าให้เกิดประชาสังคม

ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางสังคม ซึ่งจะท าให้สภาวะการเมือง เศรษฐกิจ มีศีลธรรมดียิ่งขึ้น๖ 

ส าหรับองค์ประกอบประชาสังคม ที่ส าคัญมี  ๓  ประการ ดังนี้ 

๑. จิตส านึกประชาสังคม (Civic  Consciousness) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public  
Consciousness) หมายถึง ความคิดและการยอมรับในเรื่องของการรวมตัวกันอย่างอิสระด้วยความรัก  
ความเอ้ืออาทร ความยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันในการเรียนรู้ร่วมกันหรือการแก้ปัญหาที่
เผชิญอยู่ การรวมตัวเป็นลักษณะของการมีส่วนรวม มีอิสระมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

๒. โครงสร้างองค์ประกอบประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุ่มการรวมตัวซึ่ง
อาจเป็นองค์กรที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  เป็นกลุ่มรวมที่รวมตัวกันเฉพาะการ เฉพาะเรื่อง
หรือต่อเนื่อง  สมาชิกของกลุ่มอาจจะเป็นบุคคลในภาครัฐ  ภาคธุรกิจหรือประชาชนจ านวนไม่จ ากัด  
ประเด็นส าคัญ คือ การรวมกลุ่มต้องมีจิตส านึกสาธารณะประชาสังคมครบด้าน 

๓. เครือข่ายประชาสังคม (Civic Network) หมายถึงโครงสร้างและกระบวนการซึ่งเชื่อมโยง
สมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ปัจจัยส าคัญของเครือข่ายประชาสังคม คือ
ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสัมพันธ์ด้วยความสมานฉันท์ 

องค์ประกอบประชาสังคมทั้ง ๓ ประการท าให้เกิดประชาสังคม แต่กระบวนการประชาสังคม
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากบุคคลในสังคมขาดจิตส านึกสาธารณะที่มีผลต่อพฤติกรรมการรวมตัว
ของบุคคลในสังคม 

ดังนั้น แนวคิดประชาสังคม คือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท าให้สังคมตื่นตัวมี
ความรู้สึกนึกคิดปรารถนาเข้าไปแก้ไขวิกฤตการณ์ ปัญหาสังคม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโดยการมีส่วน
ร่วมซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตัวหรือมีจิตส านึกร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและมีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

ประชาสังคม จึงเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการทางสังคม เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน ท าให้คนในสังคมตื่นตัวและมีความรู้สึกอยากเข้าไปแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ปัญหาสังคม 

                                           
๖ เรียม นมรักษ์, การวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักศึกษาในองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามค าแหง, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓-๒๔. 



๑๗ 

 
ความรู้สึกมีส่วนร่วมก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตัวมีจิตส านึกสาธารณะร่วมมือกระท า ในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีความสงบ  เพราะสังคมมี
ความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๒) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psycho analysis) 

ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ชาว
ออสเตรีย (ค.ศ.๑๘๕๖-๑๙๓๙) โดยมีสมมติฐานที่ส าคัญว่าพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์มีสาเหตุที่
แน่นอน (Every  Behavior  is  Caused) และสาเหตุเหล่านั้นอยู่ในระดับจิตไรส านึก๗ ฟรอยด์ ไดรับ
อิทธิพลแนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์จากนักปรัชญาตะวันตก ๒ ท่าน คือเพลโต (Plato) และ เรอเน เด
การด (Rene Descartes) โดยมีแนวคิดว่า พฤติกรรมมนุษย์ เกิดจากภายในตัวของมนุษย์เองคือ ใจ 
(Mind)  ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแห่งพฤติกรรม โดยเชื่อว่า ความคิดภายใน  (Innate Idea) ซึ่งผูกติดอยู่กับจิต 
เป็นตัวที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการแสดงพฤติกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักการของซิกมันด 
ฟรอยด ประกอบด้วย ๓ ระบบ ได้แก่  ๑) อิด (Id)  ๒) อีโก (Ego)  ๓) ซูเปอรอีโก (Super-Ego)  แต่ละ
ระบบทั้งสามนี้มีภาระหน้าที่เฉพาะตัว มีคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะตัวและทั้งสามระบบกระท า
การสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา๘ 

ส าหรับแนวคิดของฟรอยด์ เห็นว่าพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมามีเหตุมีปัจจัย ก่อให้เกิด
ในช่วงแรกพฤติกรรมเป็นไปตามสัญชาตญาณ เช่น เด็กเอามือไปจับไฟก็จะร้อนและดึงมือออกโดย
อัตโนมัติต่อมาหลักมนุษย์จึงพัฒนาพฤติกรรมตามสัญชาตญาณมาเป็นพฤติกรรมมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น 
ตามล าดับ โดยอาศัยประสบการณ์และถูกฝึกฝนอบรมแนะน าจากพ่อแม่ รวมถึงได้รับการกล่อมเกลาจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือชุมชนที่อาศัยจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต่างกัน และฟรอยด์ เห็น
ว่า กระบวนการการท างานของจิตที่เป็นบ่อเกิดของพฤติกรรม ส่วนใหญ่เกิดจากจิตไร้ส านึกท่ีอยู่ภายใน  
จิตไร้ส านึกคือกระบวนการท างานทางจิตที่เราไม่รู้สึกตัว จิตนี้เป็นแหล่ง  รวมความรู้สึกต่าง ๆ ที่เคย
เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในอดีต แล้วกลับแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะรู้สึกตัวได้ เมื่อกาลเวลาผ่าน
ล่วงเลยไป  ฟรอยด์ จึงให้น้ าหนักอย่างมากต่อกระบวนการของจิตไร้ส านึกว่ากระบวนการนี้มีบทบาท
ส าคัญในการหล่อหลอม ดัดแปลง และมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท าทั้งหลายในระดับจิตไร้ส านึก
ของคนเรา 

                                           
๗ ปราโมทย์ เชาวศิลป,์ คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห,์ (กรุงเทพมหานคร: สหประชาพาณิช, ๒๕๒๖), หน้า ๕. 
๘ รศ.ณรงค์ เส็งประชา, มนุษยก์ับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๗๒.   



๑๘ 

 
เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมทีมีย่อมเกิดจากจิตส านึก สัมปชัญญะ การมีปฏิสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงโดยรู้ตัวอยู่ เช่น รูวารู้สึกอย่างไร มีอารมณ์ใด มีความต้องการอะไร และ
ควรปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น  แนวคิดของฟรอยดจึงถูกเรียกว่า Dynamic Psychology เพราะเชื่อว่า 
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลเกิดจากการปฏิสัมพันธ์อย่างซับซ้อนของพลังแห่งจิตระดับส านึกและจิต
ระดับไร้ส านึก๙ 

๓) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory) 

เพียเจต์ (Jean Piage) กล่าวอธิบายว่า พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามล าดับ
ขั้นและขึ้นกับวัย โดยแบ่งเป็น ๒ ขั้นใหญ่ ๆ คือขั้นแรก อายุระหว่าง ๕-๘ ปี เป็นขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จาก
ผู้มีอ านาจเหนือตน (Heteronomous) เช่น บิดามารดา ครู  และเด็กที่ โตกว่า เด็กจะปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดและเพ่ือว่ากฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขั้นที่สอง เป็นขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์ (Autonomous) อายุตั้งแต่ ๙ ปีขึ้นไป เด็กจะเริ่มมีความคิดว่ากฎเกณฑ์คือข้อตกลงระหว่าง
บุคคลและผู้ใช้กฏเกณฑ์ต้องร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ ต่อมา
โคลเบอร์ก (Kolhberg) ได้พัฒนาแนวคิดต่อเนื่องจากเพียเจต์ มาเป็นทฤษฎีโคลเบิร์ก๑๐ 

๔) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg’ Theory) 

ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kolhberg) เป็นนักการศึกษามีชื่อเสียงด้านจริยธรรม เป็น
ผู้น าทฤษฎีจริยศึกษาสังเคราะห์ในขอบเขตความรู้ทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและศึกษาศาสตร์มา
ประกอบกันขึ้นเป็นทฤษฎีบูรณาการ (Intergrated Theory) และน าเอามาใช้ในการจัดการศึกษาด้านจ
ริยศาสตร์ (Moral Education) ทฤษฎีของโคลเบิร์กมีส่วนคล้ายคลึงและได้รับอิทธิพลมาจากนักปรัชญา
หลายท่าน อาทิ โสกราติส (Socrates)  คานต์ (Immanuel Kant) ดิวอ้ี (John Dewey) และเพียเจต์ 
(Jean Piage) 

ทฤษฎีของโคลเบิร์ก กล่าวว่า ลักษณะมนุษย์และจริยธรรม เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างชน
ในสังคมทั้งมวล การตัดสินว่าสิ่งใดถูกต้องดีงามเพียงใด ไม่ขึ้นกับการควบคุมเพ่ือแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง

                                           
๙ M.W.Padmasiri De Silva, Buddhist and Freudian Psychology, (Colombo, Sri  Lanka: Lake  

House  Investments  Ltd, 1972), p. 77-78. 
๑๐ สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  

๒๕๓๙), หน้า ๔๘.   



๑๙ 

 
เท่านั้น แต่มีผลสะท้อนถึงระเบียบแบบแผนจากธรรมชาติของโลกภายนอก ในภาพกว้างจริยธรรม
พัฒนาการความเจริญงอกงามจากลักษณะธรรมชาติของมนุษย์๑๑ 

โคลเบิร์ก ได้พัฒนาแนวคิดต่อเนื่องจากเพียเจต์ โดยแบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น ๓ 
ระดับ (Level) แต่ละระดับแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น (Stages) รวมเป็น ๖ ขั้น ไดัแก ่

(๑) ขั้นที่ ๑ ขั้นการลงโทษและการเชื่อฟัง (อายุ ๒-๗ ปี) คือการตัดสินใจโดยมุ่งที่จะหลบ
หลีกไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ               

(๒) ขั้นที่ ๒ ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ (อายุ ๘-๙ ปี) คือการตัดสินใจโดยมีความมุ่ง
หมายที่จะได้ผลตอบแทนที่ตนพอใจหรือต้องการที่อยากได้ 

(๓) ขั้นที่ ๓ ขั้นการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ (๑๐-๑๓ ปี) คือการตัดสินใจโดยการคล้อย
ตามความเห็นชอบหรือการชักจูงของผู้อ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือน 

(๔) ขั้นที่ ๔ ขั้นการท าตามหน้าที่ทางสังคม (๑๔-๑๖ ปี) คือการตัดสินใจโดยถือว่าตนมี
หน้าที่ที่จะท าสิ่งนั้น ในฐานะที่ตนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนั้น แสะสังคมนั้นคาดหมายที่จะให้ตนท า
หน้าที่ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

(๕) ขั้นที่ ๕ ขั้นการท าตามค ามั่นสัญญา (๑๖ ปีขึ้นไป) คือการตัดสินใจโดยเห็นแก่
ประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ท าตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้อ่ืน บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้จะ
สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้ 

(๖) ขั้นที่ ๖ ขั้นการยึดอุดมคติสากล (ผู้ใหญ่) คือการตัดสินใจเพ่ืออุดมคติอันยิ่งใหญ่ที่
เป็นหลักประจ าใจของตน บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ นับว่าเป็นผู้มีจริยธรรมในขั้นสูงสุด 

๕) ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Bruner Theory) 

บรุนเนอร์ (Bruner)๑๒ เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทาง
สติปัญญาต่อเนื่องจากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ บรุนเนอร์เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้
สิ่งที่ตนเองสนใจ การเรียนรู้ เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) และมี
ความเห็นว่า คนทุกคนจะมีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการ การแสดง (acting) รูป

                                           
๑๑ พระประมวล อุตฺตราสโย (น้ อยทรง), เปรียบเทียบจริยศาสตร์ (ทฤษฎีว่าด้วยความดี),  

(กรุงเทพมหานคร: เฉลิมมงคลการพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๔๒. 
๑๒ Jerome Bruner. ,  The Process of Education,  ( New York:  Alfred A.  Knopf, Inc.  and 

Random House, 1963), p. 1-54. 



๒๐ 

 
จ าลอง (imaging) และสัญลักษณ์ (symbolizing) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่ใช่เกิดขึ้น
เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งในระยะแรก ๆ ของชีวิตเท่านั้น 

บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนาหรือมีการพัฒนาเร็ว-ช้าต่างกัน เราสามารถวัดระดับ
จริยธรรมของบุคคลได้จากเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บุคคลนั้นใช้ และสามารถส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒนา
ระดับจริยธรรมให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมและ
อภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน จะท าให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิง
จริยธรรมต่ า ได้เรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น๑๓ 

นอกจากนี้  ยั งมี  ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซู เบล (A Theory of 
Meaningful Verbal Learning) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้จะมีความหมาย หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยง
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน๑๔ 

จอห์น สจวต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้สรุปทฤษฎีศีลธรรมทางตะวันตกไว้ว่า ทฤษฎีทาง
ศีลธรรมนั้นจะต้องบอกได้ว่า เราควรท าอะไร หรือการกระท าอะไรที่ถูกต้องชอบธรรมทางศีลธรรม หรือ
หน้าที่ทางศีลธรรมของเราคืออะไร๑๕ ต่อมานักจิตวิทยาและนักการศึกษาเริ่มหันมาสนใจในเรื่องจิตส านึก
และความรู้สึกของมนุษย์มากขึ้นท าให้เกิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) มีนักทฤษฎีคน
ส าคัญ เช่น มาสโลว์ (Dr. Abraham H. Maslow) รอเจอร์ส (Carl Rogers) โคมส์ (Arthur W. Combs) 
โนลส์ (Knowles) แฟร์ (Faire) อิลลิช (Illich) และนีล (Neil) เป็นต้น แม้จะมีแนวคิดทฤษฎีเกิดขึ้นเรื่อย 
ๆ แต่แนวคิดเก่าก็ไม่สูญสิ้นไปเพราะมีจุดเด่นและจุดด้อยจึงเกิดการผสมผสานแนวคิดหลายแนวเข้า
ด้วยกัน เช่น การผสมผสานแนวคิดพฤติกรรมนิยมกับปัญญานิยมของกานเย (Gagne) เป็นต้น 

                                           
๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๕.  
๑๔ David Ausubel, The psychology of meaningful verbal learning, (New York: Gruner & 

Stratton, 1963), p. 77-97. 
๑๕ เนื่องน้อย บุณยเนตร, จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลล์ ซาร์ทร์,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๒. 



๒๑ 

 

๒.๑.๔  ประเภทของจิตส านึก 

ลูกัส (Lukasc) จ าแนกจิตส านึกออกเป็น ๒ ประเภท๑๖ ได้แก ่

๑) จิตส านึกแบบจิตวิทยา (Psychological Consciousness) เป็นจิตส านึกที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคลที่เกิดจากการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง ๕  ท าให้เกิดการรับรู้และการตอบสนอง เป็นจิตส านึกท่ี
เกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ  

๒) จิตส านึกทางชนชั้นหรือทางการเมือง (Imputed, political, Class Consciousness) 
จิตส านึกประเภทนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติ การมีความตั้งใจของมนุษย์เท่านั้น จิตส านึกประเภทนี้
สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก ๓ ประเภท ได้แก่  

 ๒.๑) จิตส านึกเฉพาะหน้า (Immediate Consciousness) เป็นจิตส านึกเกี่ยวกับความ
ต้องการที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบัน เช่น ความต้องการทางเศรษฐกิจฯ 

 ๒.๒) จิตส านึกในชนชั้น (Class Consciousness) เป็นจิตส านึกทางการเมือง การ
มองเห็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ของชนชั้นตน 

 ๒.๓) จิตส านึกทางทฤษฎี (Theoretical Consciousness) เป็นจิตส านึกที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งสังคมท าเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ทุกกลุ่ม และจิตส านึกประเภทนี้
จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นอุดมการณ์ ซึ่งเป็นความรู้สึกและความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการมีส่วนร่วมกับ
สังคม 

เปาโล เฟรรี (Paulo Freire) ๑๗ นักปรัชญาการศึกษาชาวบราซิล ที่มีอิทธิพลมากที่สุดช่วง
ปลายศตวรรษที่ ๒๐ จ าแนกระดับของจิตส านึกออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก ่

๑) จิตส านึกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง (Intransitive Consciousness) หมายถึงการที่ประชาชนยัง
มีความเชื่อในเรื่องโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคชะตา 

๒) จิตส านึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi-Intransitive Consciousness) หมายถึงการที่ประชาชน
มีความคิดเชื่อมั่น  ยอมลดคุณค่าของตนเอง  รับค่านิยมทีม่ีการถ่ายทอดมาอย่างเต็มที่  ย่อมจะมีการใช้ 

                                           
๑๖ หฤทัย อาจปรุ, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุ คคล ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิตและ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล, วิทยานิพนธ์พยาบาล ศาสต
รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๗.  

๑๗ Friere, P., Society in transition : Education for critical Consciousness, (London: Sheed 
and Ward, 1973), pp. 18-19. 



๒๒ 

 
ความรุนแรงและใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากกว่าการใช้เหตุผล  

๓) จิตส านึกเปลี่ยนแปลง (Native-Intransitive Consciousness) หมายถึงการที่ประชาชน
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มตระหนักเห็นปัญหาของตน ของสังคม เริ่มประท้วงวิจารณ์ แต่มักจะถูกปลุก
ระดมให้เป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคคลยังไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ของสังคมและวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ปรากฏการณ์นั้นได้ไม่ชัดเจน 

๔) จิตส านึกขั้นวิพากษ์วิจารณ์  (Critical Consciousness) หมายถึงการที่ประชาชนมี
ความคิดใคร่ครวญ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างลึกซ้ึง มีความเชื่อมั่นตนเอง ยอมรับฟัง
ผู้อื่นและไม่หลีกเลี่ยงภาวะหน้าที่ของตนเอง 

ในทรรศนะพระพุทธศาสนาเห็นว่า พฤติกรรมมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด    
ระหว่างกายกับจิต โดยเน้นจิตใจมีอิทธิพลเหนือกายว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” กายกับจิตต่างอาศัย
ซึ่งกันและกัน กายเป็นที่อาศัยของจิตจิตเป็นผู้ควบคุมภายในส าหรับการรับรูและการเรียนรูโดยผ่านกาย 
การท างานของจิตส่งผลกระทบต่อสภาพทางกาย ดังนั้น มนุษย์จะท าดีหรือชั่วจะอยู่อย่างเป็นสุขหรืออยู
อย่างเป็นทุกข์ขึ้นอยู่กับสภาพทางจิตหรือพลังงานทางจิต เพราะภาวะจิตในทางดีหรือไมดีนั้นจะเป็นตัว
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมดีหรือไมดีตามไปด้วย 

ปกติจิตมนุษย์ปุถุชนทุกคนเมื่อประสบสิ่งใด หรืออยูในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตจะ
แปลความหมายตัดสินสิ่งนั้น เหตุการณนั้น พรอมทั้งคิดหมาย ตั้งเจตจ านง แล้วแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
และการกระท าต่าง ๆ ตามความโน้มเอียงหรือตามแรงผลักดันของอาสวะทั้ง ๔ คือ๑) กามาสวะ ๒) ภวา
สวะ ๓) ทิฎฐาสวะ  และ๔) อวิชชาสวะ๑๘ โดยอาสวะต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่มาแห่งพฤติกรรมของมนุษย์
ปุถุชนทุกคน เป็นตัวการที่ท าให้มนุษย์หลงผิดมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตน อันเป็นอวิชชาขั้นพ้ืนฐาน
ที่สุด แล้วบังคับบัญชาให้นึกคิดปรุงแต่งแสดงพฤติกรรมและการกระท าต่าง ๆ  ตามอ านาจของมันโดยไม่
รู้ตัว เป็นขั้นเริ่มต้นวงจรแหง ปฏิจจสมุปบาท คือ เมื่ออาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก็เกิดขึ้น แลวอวิชชาก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดสังขารกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ในภาวะที่การแสดงพฤติกรรมด้วยความหลงว่าตัวตนท า เช่นนี้ 
มนุษย์ไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะพฤติกรรมถูกบังคับบัญชาด้วยสังขาร (ความคิดปรุงแต่ง) ที่เป็นแรงขับ
ไรส านึกทั้งสิ้น 

                                           
๑๘ แปลว่าสิ่งหมักดองสันดาน ไม่ว่าอายตนะจะรับรู้อารมณ์ใด อาสวะจะแทนที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ

ทั้งหมด เป็นเหตุก่อทุกข์ก่อปัญหาเรื่อยไป, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๓. 



๒๓ 

 
๒.๑.๕  องค์ประกอบของจิตส านึก 

สมพงษ์ สิงหะพล๑๙ ได้สรุปว่า จิตส านึกมีองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ๑) จิตส านึกของตนเอง 
๒) จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อื่น ๓) จิตส านึกเกี่ยวกับสังคม ได้แก่ 

๑) จิตส านึกของตนเอง (Self Consciousness) เป็นจิตส านึกเพ่ือพัฒนาตนเอง ท าให้ตนเอง
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การศึกษาไทยมุ่งปลูกฝังจิตส านึกในด้านนี้มานานแล้ว เกิดเป็นผลบ้าง ไม่เป็น
ผลบ้างตามสภาพการณ์ เป็นจิตส านึกแบบพ้ืนฐานที่ทุกสังคมพยายามเสริมสร้างให้เกิดขึ้น เช่น ความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความอดกลั้น อดทนฯ เป็นจิตส านึกที่ถูกปลูกฝังในสังคมไทยจนถึง
ปัจจุบัน 

๒ ) จิ ตส านึ ก เกี่ ยวกั บผู้ อ่ื น  (Other Oriented Consciousness) เป็ นจิ ตส านึ กของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
สามัคคี เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่คนไทยส่วนใหญ่มีการหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐานดั้งเดิมทางวัฒนธรรมไทย
อยู่แล้ว สามารถเสริมสร้างให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก 

๓) จิตส านึกเกี่ยวกับสังคม สาธารณะ (Social or Public Consciousnes) เป็นจิตส านึกที่
ตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกันหรือค านึงถึงผู้ อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็น
จิตส านึกที่คนไทยไม่ค่อยมีและขาดจิตส านึกนี้ในสังคมไทยจึงต้องสร้างเสริมให้เกิดขึ้นมาโดยเร็ว เช่น 
จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ เป็นต้น 

นอกจากนั้น จิตส านึกยังมีองค์ประกอบอีก ๓ ด้าน ได้แก ่

๑) องค์ประกอบด้านความคิด (Cognition) เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดที่เป็นส่วนของการ
รู้หรือเกิดการรับรู้ของความส านึกเป็นหลัก เช่น การรับรู้ (perception) ความทรงจ า (Memory) ความมี
เหตุผล (Reasoning) และการใช้ปัญญา (Intellect) เป็นต้น 

๒) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affection) เป็นส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่ง
จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นความคิดอีกต่อหนึ่ง เป็นความรู้สึกทางใจของความส านึกที่รวมเอาความรู้สึกของบุคคล
ทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ 

๓) องค์ประกอบด้านการปฏิบัติหรือการกระท า (Behavior) เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
แนวโน้มในทางปฏิบัติ หรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร้าที่เหมาะสม  ซึ่งในส่วนนี้จะต้องอาศัยความ 

                                           
๑๙ สมพงษ์ สิงหะพล, “ต้องสอนให้เกิดจิตส านึกใหม่”, สีมาจารย์, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๗ (มิถุนายน-ตุลาคม 

๒๕๔๒), หน้า ๑๕-๑๖. 



๒๔ 

 
เข้าใจหรือความคิดรวบยอด (concept) เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นพ้ืนฐาน๒๐ 

สรุปว่า องค์ประกอบของจิตส านึกมีจิตส านึกของตนเอง ต่อผู้อ่ืน และสังคมแล้ว จะต้องมี
ความคิดในเชิงบวก มีจิตใจกว้างตระหนักถึงความส าคัญการอยู่ร่วมกันในสังคม เมตตากรุณา
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๑.๖  กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ทัศนะการปลุกจิตส านึกเป็นผู้น าและเป็นผู้ให้ โดยความ
เป็นผู้น าเกิดขึ้นเมื่อมีอะไรให้ผู้อ่ืน แต่เมื่อเรารับจากผู้อ่ืนเราต้องเป็นผู้ตาม เพราะความคิดที่จะรับท าให้
เป็นผู้ตาม ต้องตามดูเรื่อยไป แต่ถ้าคิดว่าเรามีดีอะไรจะให้แก่เขาบ้าง พอเรามีจะให้ เราก็เป็นผู้น าทันที 
เพราะคนที่จะรับก็ต้องคอยดู ต้องตามเรา ฉะนั้น เราจะต้องปลุกเยาวชนให้มีจิตส านึกเป็นผู้น าและเป็น
ผู้ให้ เพ่ือแก้สภาพจิตที่ไม่ดีในเวลานี้ คือ มองแคบ คิดใกล้ และใฝ่ต่ า ได้แก่ ๑) มองแคบ คือ มัวแต่มอง
กันไปมาในหมู่พวกเดียวกันเองเหมือนไก่ในเข่งที่จะเอาไปเซ่นไหว้ตอนตรุษจีน มันมองกันไปมาแล้วจิกตี
กันอยู่ในเข่ง แต่ถ้าเรามองกว้างออกไปภายนอกก็จะเห็นสภาพความเป็นไป มองเห็นปัญหามนุษยชาติ
ของโลกที่จะต้องช่วยกันคิดแก้ไขก็จะมองเห็นศักยภาพในการร่วมมือ ถ้ามองกว้างจะเห็นว่าคนไทยก็มี
ศักยภาพในการร่วมแก้ไขปัญหาและช่วยกันสร้างสรรค์โลกได้ ๒) คิดใกล้ คือเราคอยแต่รับจากเขา จึงคิด
ใกล้หรือคิดสั้น ไปหยุดแค่ที่เขาท าไว้เท่านั้น ไม่คิดไกล วางแผนไปข้างหน้าว่า จะช่วยแก้ไขปัญหาของโลก
นี้อย่างไรบ้าง ๓) ใฝ่ต่ า คือความทะเยอทะยาน หวังแต่ลาภยศ มุ่งหาวัตถุบ ารุงบ าเรอความสุข ลุ่มหลง
เพลิดเพลินกับการเสพ ความใฝ่อามิส ซึ่งในทางธรรมถือว่าเป็นของต่ า ใฝ่ต่ า สิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าไม่
ทรงสรรเสริญ พระพุทธศาสนาสอนให้ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง ได้แก่ ๑) มองกว้าง คือไม่มองเพียงตนเอง
และสังคมของเรา แต่มองทั้งโลกให้มีปัญญาเห็นระบบสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยในสรรพสิ่งแห่งธรรมชาติที่
พ่ึงพาอาศัยส่งผลกระทบถึงกันทั้งสิ้น มีเมตตากรุณาในการด าเนินชีวิตบ าเพ็ญกิจต่าง ๆ ดังพุทธพจน์ว่า 
“พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” เพ่ือประโยชน์สุขแก่พหุชน เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลโลก ให้มี
จิตส านึกทางสังคมแล้วพัฒนาทางดีงามและสร้างสรรค์ ๒) คิดไกล คือมุ่งไปจนถึงจุดหมายสูงสุดมีชีวิตอยู่
กับปัจจุบันมีปัญญาสืบค้นหยั่งรู้เหตุปัจจัยในอดีต ไม่ประมาทในการป้องกันความเสื่อม สร้างสรรค์เหตุ
ปัจจัยน าไปสู่ความเจริญในอนาคต บนฐานแห่งชีวิตที่อยู่กับปัจจุบัน พัฒนาตนให้ก้าวหน้าตลอดเวลาให้
สมบูรณ์งอกงามจนถึงนิพพาน และ ๓) ใฝ่สูง คือใฝ่ธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ เคารพบูชาธรรม ปรารถนาที่

                                           
๒๐ หฤทัย อาจปรุ, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิต และ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล”, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 



๒๕ 

 
จะสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ชีวิต สังคม ประเทศชาติให้มีความสงบสุข สันติภาพ และเกิดความดีงาม
ทั้งหลาย๒๑ 

ส าหรับกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก มีนักิชาการหลายท่านให้ทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการ
เสริมสร้างให้เกิดจิตส านึก ดังนี้ 

เมธี ปิลินธนานนท์๒๒ อธิบายว่า กระบวนการเกิดจิตส านึก มี ๕ ล าดับ ได้แก ่

๑) จิตส านึกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง (Intransitive Consciousness) หมายถึงการที่ประชาชนยัง
มีความเชื่อในเรื่องโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคชะตา 

๒) ความคิดเห็นแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๒.๑) ความคิดเห็นอย่างมีระดับ 
 ๒.๒) ความคิดเห็นแบบวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นส่วนตัวที่

มีอคติแยกการเลือกที่รักมักที่ชังข้อขัดแย้งออกจากสิ่งที่เป็นสัจจะหรือข้อเท็ จจริงรวมถึงการวิพากษ์ 
วิจารณ์ โฆษณาชวนเชื่อ และพฤติกรรมที่ท าตาม ๆ กันมา 

 ๒.๓) ความคิดตามหลักตรรกวิทยา ความคิดแบบสร้างสรรค์ ความคิดจากทักษะด้าน
พุทธิศึกษา เช่น การใช้ภาษา การค านวณ และการวิจัย เป็นต้น 

 ขั้นตอนความคิดเห็นนี้ เกิดเมื่อรู้สึกสะดุดใจปรากฏออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจ                  
บูรณาการกันก็ได้ 

๓) การติดต่อสื่อสารและถ่ายทอด สามารถท าได้โดยค าพูดหรือทางอ่ืน ๆ เช่น ถ้อยค าที่เขียน 
การฟัง การถาม การให้ข้อมูลและรับข้อมูลป้อนกลับ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง เป็นต้น 

๔) การเลือกเชื่อและเกิดศรัทธา ขั้นตอนนี้ เป็นการพิจารณา เพ่ือหาข้อสรุปจากทางเลือก 
ต่าง ๆ มีการพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ เลือกการก าหนดเป้าหมาย การรวบรวม
ข้อมูล การแก้ปัญหา การวางแผน และการเลือกอย่างอิสระ จากตัวอย่างเรื่องเดียวกัน ส าหรับขั้นตอนนี้
เมื่อมีการติดต่อสื่อสารและถ่ายทอด การเห็นพ้องต้องกัน การสนับสนุนกัน การนิยมชมชอบร่วมกัน จะ
ท าให้ตนเลิกเชื่อและเกิดศรัทธาในการพ่ึงตนเองว่าเป็นสิ่งที่ดี และยึดมั่นไว้ในใจ 

                                           
๒๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), อุดมธรรมน าจิตส านึกของสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๓๑-๓๕.  
๒๒ เมธี ปิลินธนานนท์, “วิธีการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม”, คุรุปริทัศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๘ (กุมภาพันธ์-

กันยายน ๒๕๒๖), หน้า ๔๒-๔๓. 



๒๖ 

 
๕) การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ท าตาม ซ้ ากับที่เคยท ามาก่อน เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้จะเกิดความ

เชื่อถือ มีศรัทธาในพฤติกรรมก็จะพยายามท่ีจะถ่ายทอดความเชื่อนี้ มาเป็นความพยายามที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตนเองบ้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลนั้น 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม๒๓ กล่าวถึงกระบวนการการเกิดจิตส านึกว่า ส านึกของคน ส านึกของ
ชุมชน ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมมากมาย จ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑) จิตส านึกท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หมายถึงกระบวนการทางส านึกของคน ๆ หนึ่งมีที่มา
จากภาวะแวดล้อมทางสังคม เริ่มตั้งแต่ พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ครู สื่อสรมวลชน บุคคลทั่วไป ฯลฯตลอดจน
องค์กร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา เป็นต้น  

๒) จิตส านึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน หมายถึง การครุ่นคิด ไตร่ตรอง ตรึกตรองของแต่ละ
บุคคลในการพิจารณาตัดสินใจเชิงการให้คุณค่าและความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือขัดเกลาตนเองให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่ง 

๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในท าให้เกิดจิตส านึก จะต้องไม่ด่วน
สรุปว่าปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งท าให้เกิดจิตส านึก เพราะทุกสรรพสิ่งล้วน
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คือ (๑) จิตส านึกที่มาจากภายนอก เป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติและส่วนใหญ่มักไม่
รู้ตัว และ (๒) จิตส านึกที่มาจากภายใน เป็นการจงใจเลือกสรร หมายถึงการระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็น
จิตส านึกที่บุคคลสร้างขี้นเอง 

กิติมา สุรสนธ์๒๔ กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างและขั้นตอนการแพร่กระจายถ่ายทอดจิตส านึกว่า 

๑) ขั้นตอนการสร้างจิตส านึก มีองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก ่
 ๑.๑) เงื่อนไขในการสร้างจิตส านึก มี ๒ เงื่อนไข คือที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างจิตส านึก

และเงื่อนไขที่ปิดกั้นขัดขวาง ได้แก่ (๑) เงื่อนไขที่เอ้ืออ านวย คือเรื่องการส่งเสริมความรู้ และ (๒) เงื่อนไข
ที่ปิดกั้นขัดขวาง คือ อุปสรรคในการพัฒนาจิตส านึก 

 ๑.๒) วัตถุดิบที่ ใช้ ในการสร้างจิตส านึก ได้แก่ ความทรงจ า ความเคยชิน อารมณ์
ความรู้สึก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ความคิดความเข้าใจ (cognitive) คือความ
รอบรู้ ความระมัดระวัง ความไม่ไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม (๒) อารมณ์ความรู้สึก (affection) คือความรู้สึก
ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ  เช่น  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  และ  (๓)  การกระท า  (conation)  คือ  ภาวะจิตประจ าวันของการ 

                                           
๒๓ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ส านึกไทยที่พึงปรารถนา, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓-๑๙. 
๒๔ กิติมา สุรสนธ์, การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๒๙), หน้า ๑๒๐. 



๒๗ 

 
จัดรูปแบบองค์กรชุมชน การบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

 ๑.๓) ตัวบุคลลหรือนักพัฒนา ที่ด าเนินการสร้างจิตส านึกในกลุ่มประชากรจะต้องมี
คุณสมบัติในการท างานด้วยการมีความรู้และความเชี่ยวชาญ 

๒) ขั้นตอนการแพร่กระจายและถ่ายทอดจิตส านึก การพัฒนาจิตส านึกปกติจะเป็นเรื่อง
นามธรรมไม่สามารถจับต้อง มองเห็นไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องแสดงในกิจกรรมที่เรียกว่า “ปฏิบัติการอย่างมี
จิตส านึก” คือการกระท าที่ผู้ปฏิบัติรู้เป้าหมาย ตลอดจนรู้วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงปลุกใจคนไทยให้รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ทรงพระราชนิพนธ์ บบทความ 
บทละคร ประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยกรอง ร้อยแก้ว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพ่ือสร้างจิตส านึกให้คน
ไทยรักชาติบ้านเมือง ดังปรากฏในธงไตรรงค์ สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงประกาศให้ใช้
เป็นธงชาติไทยตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๐ สืบมาจนถึงปัจจุบัน๒๕ 

สังคมไทยปัจจุบันเห็นว่าวัตถุมีค่ามากกว่าจิตใจ มุ่งพัฒนาด้านวัตถุเป็นอันมากแต่เมือยิ่ง
พัฒนาก็ยิ่งเกิดปัญหาที่เรียกว่า “ปัญหาจากการพัฒนา” ยิ่งบริโภคมากเท่าไรก็ยังไม่รู้สึกอ่ิม ไม่มีความ
เพียงพอ ท าให้สังคมไทยเกิดปัญหามากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ ทางน้ า บนท้องถนน มีพฤติกรรม
ความรุนแรง ขาดเมตตากรุณา หมกมุ่นในกาม มีความคิดฟุ้งซ่าน โรคซึมเศร้า มีศรัทธาเสื่อมถอย ฯลฯ 
ดังนั้น ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะรัฐบาล และภาคีการศึกษาจะใช้กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก
ให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ร่วมกันฟ้ืนฟูและน าพุทธธรรมกลับคืนมาประพฤติปฎิบัติ 

๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อ ๖ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๐ เป็นฉบับที่ ๒๐ แต่ความล้มเหลวของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้กับคนในสังคมไทยยังคง
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมประชาธิปไตยในประเทศอ่ืน ๆ โดยพิจารณาได้
จากปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ตามสถานะบทบาทหน้าที่พลเมืองของ
คนไทย เหตุผลที่ส าคัญเป็นเพราะวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นสังคมอ านาจนิยมผู้มีอ านาจไม่นิยมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน คิดว่าตัวเป็นผู้ปกครอง มองประชาชนว่าเป็นราษฎรใต้ปกครอง ไม่ได้มองว่า
เป็นพลเมืองซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นมักจะเป็น
ภาครัฐตัดสินใจเสร็จเด็ดขาดแล้วจึงน ามาประชาพิจารณ์เพ่ือมุ่งผลในเชิงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

                                           
๒๕ สมพร เทพสิทธา, การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ์, 

๒๕๕๑), หน้า ๔.  



๒๘ 

 
ยอมรับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะวัฒนธรรมไทยไม่เชื่อในความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งส าคัญ ในขณะที่
สังคมตะวันตกเชื่อว่าความเสมอภาค ไม่ได้หมายถึงความเสมอภาคในสิทธิแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยัง
หมายรวมถึงความเสมอภาคในภาระหน้าที่ของพลเมืองด้วย 

๒.๒.๑  ความหมายของพลเมือง 

ค าว่า พลเมือง  มาจากภาษาลาตินว่า Cives (พลเมือง)๒๖ อาจจะเป็นค าที่ไม่คุ้นหูมากนัก 
ต่างจากค าว่า ประชาชน และ ราษฎร ซึ่งมาจากค าว่า Citizen ในภาษาอังกฤษ หรือ Citoyen หรือ 
Bourgeois ในภาษาฝรั่งเศส หรือ Bürger ในภาษาเยอรมัน ค าว่า พลเมือง ใช้เพ่ือสื่อให้เห็นถึงสมาชิก
ของชุมชน ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกชุมชนการเมืองที่มีส านึกไปกว่าการเป็นเพียงประชาชน 
ผู้รอรับประโยชน์จากภาครัฐเท่านั้น ดังนั้นความหมายที่แท้จริงของ ค าว่า ประชาชน (People) 
ราษฎร (Subject) และพลเมือง (Citizen)๒๗ สามารถอธิบายความแตกต่างได้ ดังนี้ประชาชน 
(People) หมายถึง พลเมือง สามัญชนทั่ว ๆ ไป หรือคนของประเทศ คนที่รวมกันในฐานะเป็นชาติ 
เป็นเจ้าของอ านาจ หรือคนที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง (non-ruler)๒๘ ราษฎร (Subject) หมายถึง คนของรัฐ ที่
เป็นพลเมืองของประเทศ๒๙ คนที่ยอมสยบต่ออ านาจ ตามความหมายเดิม หมายถึง สามัญชน คือคนที่
ไม่ใช่ขุนนาง เช่น สังคมไทยสมัยโบราณ (สมบูรณาญาสิทธิราช) ประชาชนจะเป็นไพร่หรือทาสเกือบ
ทั้งหมด พอมาถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ มีการ
เลิกทาส จึงท าให้ประชาชนกลายเป็นราษฎรที่ไม่ต้องรับใช้เจ้าขุนมูลนาย และมีสถานะทางกฎหมาย
เทียบเท่ากัน ในความหมายคือ ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่น
เดียว เหมือนกันหมด๓๐ ส่วนค าว่า พลเมือง (Citizen) หมายถึง หมู่คนที่เป็นของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ค าว่า พลเมือง แปลว่า ก าลังของเมือง หมายถึง คนทั้งหมดซึ่งเป็นก าลังของประเทศ ทั้งในทาง

                                           
๒๖ ถวิลวดี บุรกุล, รัชวดี แสงมะหะหมัด, Eugenie Merieau, Michael Volpe, “ความเป็นพลเมืองใน

ประเทศไทย (Citizenship in Thailand)”, สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง ความเป็น
พลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๒๙๒. 

๒๗ อเนก เหล่าธรรมทัศน์, การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๖), หน้า ๒๙. 

๒๘ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ , การเมืองภาคพลเมือง, พิมพ์ครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเบกษา/สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑. 

๒๙ อ้างแล้ว, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑๐๐๑. 
๓๐ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, หน้า ๙-๑๐. 



๒๙ 

 
เศรษฐกิจ การทหาร และอ านาจต่อรองกับประเทศอ่ืน๓๑ โดยพลเมืองจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ 
มีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิต มีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน แต่ต้องค านึงถึงสิทธิของเจ้าของ
ประเทศคนอื่นด้วย ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม๓๒ 

นักวิชาการต่างประเทศหลายท่านให้ข้อสรุปความหมายของค าว่า “พลเมือง” ดังนี้ 

Webster”s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language Citizen 
ได้ให้ความหมายค าว่า พลเมือง (Citizen) คือ สมาชิกพ้ืนเมืองของรัฐหรือชาติ ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อ
รัฐบาล และมีสิทธิได้รับความคุ้มกัน ส่วนความเป็นพลเมือง (Citizenship) คือ สถานะของการมีสิทธิ 
สิทธิประโยชน์และภาระหน้าที่ของพลเมือง๓๓ 

Encyclopedia Britanica ให้นิยามว่า พลเมือง หมายถึง ผู้ที่มีทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อรัฐ 
ขณะที่พลเมืองต้องมีความจงรักภักดีกับรัฐ รัฐก็ต้องให้การคุ้มครองพลเมือง ในแง่การเมือง พลเมืองมี
สิทธิออกเสียงและรับต าแหน่งสาธารณะ ในแง่สังคม พลเมืองได้รับความคุ้มครองจากปัญหาเศรษฐกิจ
ด้วยระบบสวัสดิการจากรัฐ ส าหรับหน้าที่พลเมือง ประกอบด้วย การเป็นทหาร การจ่ายภาษี และการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น๓๔ 

ค าว่า พลเมือง มีความแตกต่างจากค าว่า ประชาชน และ ราษฎร ตรงที่พลเมืองจะแสดงออก
ถึงความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีจิตส านึก
ต่อส่วนรวม โดยการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น พลเมือง จึงมีความหมาย
ที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ต่างจาก
ค าว่า ประชาชน และ ราษฎร ที่มีลักษณะเป็นเพียงผู้รับค าสั่งท าตามผู้อ่ืน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจึงอยู่
ที่การเปลี่ยนให้ประชาชนธรรมดากลายเป็นพลเมืองที่มีสิทธิก าหนดทิศทางของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติได้ด้วยตนเอง 

                                           
๓๑ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: ส านัก

ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐. 
๓๒ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง = Civic Education, (กรุงเทพมหานคร: 

อักษรสัมพันธ,์ ๒๕๕๕), หน้า ๖, ๓๐. 
๓๓ J.A.  Banks, (Ed) , Diversity and Citizenship Education :  Global Perspectives, ( San 

Francisco, CA: John Wiley & Sons, 2004), p. 3. 
๓๔ ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง, ประชาธิปไตยชุมชน กลไกขับเคลื่อนภาคพลเมืองเข้มแข็ง , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง/สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 



๓๐ 

 
ดังนั้น  ความเป็นพลเมืองเป็นสภาวะของการเป็นพลเมือง ของสังคมของประชาชนของชาติที่

มีทฤษฎีเรื่องสัญญาของสังคม ที่ให้สิทธิและความรับผิดชอบแก่ประชาชน ความเป็นพลเมืองเป็นเรื่องของ
การมีสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในชีวิตของชุมชน ในทางกฎหมาย ยังเป็นเรื่องที่เชื่อม
ระหว่างปัจเจกชนกับรัฐอีกด้วย และที่ส าคัญคือการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็น
พลเมืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ที่จะน าประเทศไปสู่สันติสุขด้วยวิถีประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการมีอิสรภาพ 
การพึ่งตัวเองได้ การมีสิทธิ การเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพกติกาบ้านเมือง ไม่ใช้
ความรุนแรง มีจิตสาธารณะ เป็นต้น การที่ประเทศใดจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี จึง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทั้งประชาชนมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย๓๕ 

สรุปได้ว่า ความเป็นพลเมืองดี คือ คุณลักษณะของบคุคลที่เป็นสมาชิกของสังคม หรือรัฐ ที่
มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นพลเมืองดีที่สังคมยอมรับ รู้จักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนในฐานะ
พลเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง เช่น มองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนด้วยความเท่าเทียมและ
เคารพในความแตกต่าง ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและมี ความกระตือรือร้นในการมีส่วน
ร่วมหรือการสร้างสรรค์ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

๒.๒.๒  องค์ประกอบความเป็นพลเมืองดี 

พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทุกสังคม
ย่อมต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้ มี
ประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการ
เป็นพลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรม
เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพ่ือการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน 

ลักษณะของการเป็นพลเมืองดี มีขึ้นโดยสังคมเป็นผู้ก าหนดลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือที่จะได้
พลเมืองที่ดี  ต้องการังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ เป็นพ้ืนฐานและ
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

๑) คุณสมบัติพ้ืนฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเป็นพลเมืองดี เช่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

๒) คุณสมบัติเฉพาะ  คือ  คุณสมบัติเฉพาะอย่างที่สังคมต้องการให้บุคคลพ่ึงปฏิบัติ  เช่น 

                                           
๓๕ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย”, เอกสารเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๓  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕, หน้า ๒๙๑.  



๓๑ 

 
ต้องการบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรู้ ต้องการให้คนในสังคมไทยหันมาสนใจ พัฒนาวิจัยในงานอาชีพด้าน
การเกษตรให้มากเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย เพ่ือการพัฒนา
สังคมให้เจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนความเป็นพลเมืองดี ยังเป็นข้อบ่งบอกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของประชาชนที่เป็นพลเมืองของสังคมหรือของประเทศ โดยเป็นผู้ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรม
ของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นสังคมและ
ประเทศแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล๓๖ ได้อธิบายว่า “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ประกอบด้วย
ลักษณะ ๖ ประการ คือ 

๑) รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ระบอบประชาธิปไตยคือ ระบอบการปกครองที่
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเมื่อ
ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเอง 
ท านองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตน ระบอบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิดหลักสิทธิ
เสรีภาพ และท าให้ประชาชนมีอิสรภาพคือเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึง
เป็นไท คือเป็นอิสระชน ที่พ่ึงตนเองและสามารถรับผิดชอบได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจ
หรือภายใต้ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด เด็กจะเป็น “ผู้ใหญ่” และเป็น “พลเมือง” หรือสมาชิกคนหนึ่ง
ของสังคมได้อย่างแท้จริง เมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้ 

๒) เคารพหลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อ านาจสูงสุดใน
ประเทศเป็นของประชาชนดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างหรือสูงต่ ากันอย่างไร 
ไม่ว่าจะร่ ารวยหรือยากจน จะจบดอกเตอร์หรือจบ ป.๔ จะมีอาชีพอะไร จะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้อง 
ทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะท่ีเป็นเจ้าของประเทศ “พลเมือง” จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาค 
และจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือเห็นคนในแนวระนาบ (horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอ่ืนและ
เห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกับตน ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่าง
เสมอกัน ถึงแม้จะมีการพ่ึงพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสังคมแบบ
อ านาจนิยมในระบอบเผด็จการ หรือสังคมระบบอุปถัมภ์ ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็นแนวดิ่ง (vertical) ที่
ประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน และมองเห็นคนเป็นแนวดิ่ง มีคนที่อยู่สูงกว่า และมีคน

                                           
๓๖ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง = Civic Education, (กรุงเทพมหานคร: 

อักษรสัมพันธ,์ ๒๕๕๕), หน้า ๒๘. 



๓๒ 

 
ที่อยู่ต่ ากว่า โดยจะยอมคนที่อยู่สูงกว่า แต่จะเหยียดคนที่อยู่ต่ ากว่า ซึ่งมิใช่ลักษณะของ “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตย 

๓) เคารพความแตกต่าง เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงมีเสรีภาพใน
ประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพ และยอมรับความหลากหลายของประชาชน 
ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพ่ือมิให้ความแตกต่าง น ามาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ถึงแม้จะแตกต่างกัน และจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง ถึงแม้จะไม่
เห็นด้วย แต่จะต้องยอมรับว่าคนอ่ืนมีสิทธิที่จะแตกต่างหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้และ
ต้องยอมรับโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าท าไมเขาถึงเชื่อหรือเห็นแตกต่างไปจากเรา “พลเมือง” จึง
คุยเรื่องการเมืองกันในบ้านได้ถึงแม้จะเลือกพรรคการเมืองคนละพรรค หรือมีความคิดเห็นทางการ
เมืองคนละข้างกัน 

๔) เคารพสิทธิผู้ อ่ืน ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนมีสิทธิ 
เสรีภาพ แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง 
โดยไม่ค านึงถึงสิทธิผู้ อ่ืน หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด ย่อมจะท าให้เกิดการใช้สิทธิที่
กระทบกระทั่งกันจนไม่อาจจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปได้ ประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นอนาธิปไตย 
เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิของตนเองเป็นใหญ่ สุดท้ายประเทศชาติย่ อมจะไปไม่รอด สิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีขอบเขต คือมีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

๕) เคารพกติกา ประชาธิปไตยต้องใช้กติกา หรือกฎหมายในการปกครองไม่ใช่อ าเภอใจหรือ
ใช้ก าลัง โดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้น แต่ถึงแม้จะมีกฎหมาย หรือมีกติกาแต่หากว่า
ประชาชนไม่เคารพ หรือไม่ปฏิบัติตาม กติกาก็หามีประโยชน์อันใดไม่ ระบอบประชาธิปไตยจึงจะประสบ
ความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เคารพกติกา และยอมรับผลของการละเมิดกติกา “พลเมือง” จึง
ต้องเคารพ “กติกา” ถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยและใช้กติกาใน
การแก้ไขไม่เล่นนอกกติกา และไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรง 

๖) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอ าเภอใจ 
หรือใครอยากจะท าอะไรก็ท า โดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม ดังนั้น นอกจากจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น และรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนแล้ว “พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดย
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลงโดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้น
ได้ก็ด้วยการกระท าของคนในสังคมและที่สังคมแย่ลงไปก็เป็นเพราะการกระท าของคนในสังคม 



๓๓ 

 
“พลเมือง” จึงต้องตระหนักว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
“พลเมือง” จึงไม่ใช่คนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามอ าเภอใจ แล้วท าให้สังคมเสื่อมลงหรือเลวร้ายลงไป หากเป็น
ผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระท าใด ๆ ของตนเองย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม 
“พลเมือง”ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและมองตนเองเชื่อมโยงกับสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้น โดยเริ่มต้นที่ตนเอง หรือร่วมแก้ปัญหา ด้วยการไม่ก่อปัญหา และลง
มือท าด้วยตนเอง 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน๓๗ ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของพลเมืองดีว่า หมายถึงพฤติกรรม
ซื่อสัตย์ พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ผู้ที่มีพฤติกรรม
ลักษณะนี้จะเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายบ้านเมืองไม่ประพฤติผิด
กฎระเบียบของสังคม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่ายึดถือกฎเกณฑ์ และ
เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งอนาคต คือ การคาดการณ์ไกล อดได้รอได้มีจิตแกร่ง มีสุขภาพจิตดี 
มีความ วิตกกังวลน้อย มีสติปัญญาสูงกว่า และมีทัศนคติที่ดีต่อคุณธรรมโดยสรุปแล้ว พฤติกรรมการ
เป็นพลเมืองดี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่ท าตามที่ท าตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ของสังคมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตามบาบาทที่บุคคลนั้นปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน  
และต่อสังคม เป็นการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ยึดหลักในศาสนาที่ตนนับถือ จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งามในการประพฤติ ปฏิบัติ หรือการกระท าในทางที่ดีเพ่ือที่จะส่งต่อความสุขให้กับตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ 

คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๓๘   
ได้ให้ความหมายของพลเมืองดีและคุณลักษณะของพลเมืองดีไว้ดังนี้ 

พลเมืองดี คือ สมาชิก ในสังคมที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามสถานภาพ บทบาท
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ นักเรียนในฐานะเป็นพลเมืองของสังคมควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือ
เป็นพลเมืองดขีองสังคม และร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ดังนั้น การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งจะ
ช่วยให้สังคมสงบสุข ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและเจริญก้าวหน้า ใน

                                           
๓๗ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม:การวิจัยและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘), ๑๑๘. 
๓๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, บันทึกการเดินทาง อาเซียน, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑ – ๑๓. 



๓๔ 

 
การเป็นพลเมืองดีจะมีลักษณะอย่างไรนั้น สังคมจะเป็นผู้ก าหนดลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือที่จะได้
พลเมืองที่ด ีคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมจะต้องมีคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ 

๑) คุณสมบัติพื้นฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเป็นพลเมืองดี เช่น ขยัน อดทน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบมีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม 

๒) คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอย่างที่สังคมต้องการให้บุคคลพึงปฏิบัติ เช่น 
ต้องการบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรู้ ต้องการให้คนในสังคมไทยหันมาสนใจ พัฒนาวิจัยในงานอาชีพ
ด้านการเกษตรให้มากเพราะเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย การปกครองในระบอบ “ประชาธิปไตย” เป็น
การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุด แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น จะต้องสร้าง “พลเมือง”ให้สามารถปกครองตนเองได้ ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญที่ดี
เท่านั้น 

๒.๒.๓  ความเป็นพลเมืองดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
บุคคลที่ เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จะมีพฤติกรรมพลเมืองดีตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา ควรประกอบด้วยคุณธรรมที่ส าคัญ ๓ ด้าน๓๙ ดังนี้  
๑) ด้านคารวธรรรม 
 เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์หรือ

ระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การประพฤติตนเป็นผู้มีคารวธรรมปฏิบัติได้ ดังนี้ 
 (๑) เคารพบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิด เคารพญาติผู้ใหญ่ 

เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้สูงอายุเคารพครูอาจารย์ และเพ่ือน ๆ โดยแสดงความเคารพและกล่าวค า
ทักทายด้วยค าสุภาพ 

 (๒) เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ยึด มั่น ใ นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
สังคม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ 

 (๓) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน เช่น ไม่ท าร้ายผู้อ่ืนโดยเจตนาไม่เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น 

 (๔) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน เช่น ควรฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความตั้งใจและ
ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ และไม่ควรยึดถือความคิดเห็นของตนว่าถูกเสมอไป 

                                           
๓๙ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕-๒๘. 



๓๕ 

 
 (๕) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นสถาบันที่

ส าคัญสูงสุดของประเทศ 
๒) ด้านสามัคคีธรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่งอยู่รวมกันในสังคมและมีการ

ท างานร่วมกัน มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกัน มีลักษณะการร่วมคิด ร่วมท า
หรือท างานเป็นทีมด้วยความเต็มใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และตั้งใจปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดการประพฤติตนเป็นผู้มีสามัคคีธรรม ปฏิบัติได้ ดังนี้ 

 (๑) ร่วมกันคิด ช่วยกันวางแผน และร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ 
 (๒) ร่วมกันรับผิดชอบ ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
 (๓) ร่วมกันติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 (๔) ร่วมกันปรับปรุง มีการ แก้ไข พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ 
 (๕) ร่วมกันท างาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
๓) ด้านปัญญาธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในด้านของผู้ใช้สติปัญญา ใช้

เหตุผล และความถูกต้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ความรู้และ
สติปัญญาจากการศึกษาเล่าเรียนมาประกอบอาชีพ หรือพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม การประพฤติ
ตนเป็นผู้มีปัญญาธรรมปฏิบัติได้ ดังนี้ 

 (๑) มีความคิดกว้างไกล โดยรับฟังข่าวสารและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 (๒) ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่น าอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ตัดสิน

ปัญหา 
 (๓) แสดงความคิดเห็น โดยปราศจากอคติ 
 (๔) รู้จักการคิด มีการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
 (๕) รู้จักโต้แย้งด้วยเหตุผล ถ้ามีการโต้แย้งในหมู่คณะให้ใช้เหตุผล และสติปัญญาเพ่ือให้

อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับฟัง ไม่ใช้อารมณ์มาเป็นตัวตัดสินปัญหา 

ดังนั้น ส าหรับหน้าที่ของพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา คือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามหลักธรรม ประกอบด้วย จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเสียหาย หลักการ
ของกิริยาที่ควรประพฤติท าให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบ 

คุณธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน หลักการที่ดีมี
ประโยชน์ที่สังคมเห็นว่าเป็นความดีความงาม 

ศีลธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย พร้อมกันนั้น
ก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนด้วยรักษา กาย วาจา ใจให้เป็นปกติ ไม่ท าชั่วเบียดเบียนผู้อื่น 



๓๖ 

 
ในส่วนคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ประกอบด้วยหลักการต่าง ๆ 

คือ 
๑) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์หมายถึง การที่บุคคลมีความส านึก

ถึงความส าคัญของความเป็นคนไทย มีจิตใจฝักใฝ่ศาสนา และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในการผดุงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

๒) การยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือทุกศาสนามีหลักศีลธรรมที่ช่วยสร้าง
จิตใจของคนให้กระท าดีไม่เบียดเบียนกัน มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กัน สมาชิกในสังคมสมควรศรัทธาใน
ศาสนาที่ตนนับถือ แล้วปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอ 

๓) ความซื่อสัตย์ หมายถึง การกระท าที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ยึดเอาสิ่งของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน บุคคลควรซื่อสัตย์ต่อตนเอง คือ กระท าตนให้เป็นคนดี และบุคคลควรซื่อสัตย์ต่อบุคคลอ่ืนๆ 
หมายถึงกระท าดีและถูกต้องตามหน้าที่ต่อผู้อื่น 

๔) ความเสียสละ หมายถึง การค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและส่วนรวม 

๕) ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับการกระท าของตนเองหรือการท างานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 

๖) การมีระเบียบวินัย หมายถึง การกระท าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดไว้ 
๗) การตรงต่อเวลา หมายถึง การท างานหรือท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงทัน

ตรงตามเวลาที่ก าหนดโดยใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
๘) ความกล้าหาญทางจริยธรรม หมายถึง การกระท าที่แสดงออกในทางที่ถูกท่ีควรโดยไม่

เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ความกล้านี้ไม่ใช่การอวดดี แต่เป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผล เพ่ือความถูกต้อง 

ดังนั้น ในส่วนการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของสังคมไทย 
นอกจากการปฏิบัติตตามกฎหมายระดับต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เป็นต้นแล้ว ยังมีส่วนประกอบส าหรับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีสรุปได้ คือ 

๑. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมในการด าเนินชีวิต
ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว
ความก้าวหน้า คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม โดยสร้างเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน เพ่ือน าไปปฏิบัติให้
เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันถือเป็น “มรดกแห่งสังคม” เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้รับมาจากบรรพ
บุรุษหรือถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง จนเป็นวิถีของสังคมเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น กริยา
ท่าทาง การพูดการเขียน การแต่งกาย มารยาทต่าง ๆ เป็นต้น 



๓๗ 

 
๒. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี 

ความเชื่อทางศาสนา ธรรมเนียม จารีต ประเพณี คือ สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและถือว่าเป็น
สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามของแต่ละสังคมอาจเหมือนกันคล้ายกัน หรือแตกต่างกันก็ได้ และ สิ่งที่ดีงามของ
สังคมหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสังคมนั้นอาจเห็นเป็นสิ่งไม่ดีงามก็ได้ วัฒนธรรมและประเพณีไทย เป็นกิจกรรม
ที่สืบทอดมายาวนานและสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งดีควรอนุรักษ์ไว้ เช่น ประเพณีการบวช การแต่งงาน การ
เผาศพ การทอดกฐิน การเข้าพรรษา รวมถึงประเพณีท้องถิ่นที่นิยมปฏิบัติกันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาค
กลางมีประเพณีวิ่งควาย อุ้มพระด าน้ าท าขวัญข้าว ภาคใต้มีประเพณีชักพระ เห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ภาคเหนือ
มีประเพณีรดน้ าด าหัว ปอยส่างลอง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเพณีไหลเรือไฟ บุญบั้งไฟ แห่
เทียนเข้าพรรษา แห่ผีตาโขน เป็นต้น 

๓. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

วิถีประชาธิไตยอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยมีความสงบสุขและอยู่ร่วมกันโดยสันติ
สุข คือคนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยมี ดังนี้ 

๑) การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีในครอบครัว 

ครอบครัวประกอบด้วยบุคคลหลัก ๆ คือ บิดามารดาและบุตรธิดาการที่ครอบครัวจะมี
ความสุข สมาชิกภายในครอบครัวต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีท าดีต่อกัน คือ บิดามารดาควรปฏิบัติต่อ
บุตรโดยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ท าสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่ให้ประพฤติชั่วส่งเสียให้เล่าเรียน สอน
มารยาทที่ดีงามในสังคม ไม่ลงโทษโดยใช้ความรุนแรง เป็นต้น ในขณะเดียวกันบุตรพึงปฏิบัติต่อบิดา
มารดาโดยมีความกตัญญูกตเวที เลี้ยงดูบิดามารดา ช่วยกิจการของครอบครัว ประพฤติตนเป็นคนดี เป็น
ต้น นอกจากนี้สามีและภรรยาควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อกัน โดยยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพ
และซื่อสัตย์ไม่นอกใจ รู้จักขยันใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเหตุผลและมีความเข้าใจกัน 

๒) การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีในโรงเรียน 

สมาชิกในโรงเรียนประกอบด้วย ครู ลูกศิษย์ เพ่ือน ๆ เป็นต้น ซึ่งสมาชิกที่ดีต้องปฏิบัติตนต่อ
กัน โดยครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ กิริยามารยาทต่าง ๆ แก่ศิษย์ ให้เป็นคนเก่ง คนดี นอกจากนี้
ยังต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตา มีความยุติธรรมปฏิบัติตนต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ส่วนลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อครู โดยประพฤติตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ขยันตั้งใจ
เรียน มีความกตัญญูกตเวที ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น นอกจากนี้นักเรียนทุกคนควรปฏิบัติต่อกันในฐานะเพ่ือนโดย
มีน้ าใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน มีความรักใคร่สามัคคี ซื่อสัตย์ต่อกัน 



๓๘ 

 

๓) การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีในท้องถิ่น 

การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีในท้องถิ่น เช่น ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และ
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เสียภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามดูแลและตรวจสอบการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และร่วมกันป้องกันอาชญากรรมภัยจากสารเสพติด เป็นต้น 

๔) การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศ 

การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศ เช่น ไม่ปฏิบัติตนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึง
สิทธิของบุคคลอ่ืน ไม่รวมตัวกันในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เสียภาษีอากร และมีส่วนร่วมในหน่วยราชการหรือการป้องกันประเทศ เป็นต้น 

ดังนั้น คุณลักษณะของพลเมืองดี บุคคลที่เป็นพลเมืองดีของสังคมประชาธิปไตยจะต้อง
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและท าตนให้เป็นแบบอย่างของสมาชิกคนอ่ืนในสังคม คุณลักษณะของ
พลเมืองดี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ
ของพลเมืองดี 

๑.มีความขยันหมั่นเพียร
ประกอบอาชีพสุจริต 

๒.มีความรับผิดชอบใน 
หน้าที่การงาน 

๓.มีความเสียสละท า 
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

๔.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม 

๕.มีคุณธรรม จริยธรรม 

๖.มีความเมตตากรุณา 

๗.มีความกตัญญูกตเวที 

๘.มีความซื่อสัตย์สุจริต 

แผนภูมทิี่ ๒.๑ แสดงคุณลักษณะของพลเมืองดี 



๓๙ 

 
 

 

ทั้งนี้ ความเป็นพลเมืองดีนั้น หากพิจารณาตามหลักการด าเนินชีวิตก็คือการไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน ด ารงชีวิตแต่พอเพียงตามอัตภาพแห่งตน ภายใต้ความเปลี่ยนทางสังคมก็ต้องเรียนรู้เท่า
ทันตามความเปลี่ยนแหลงของสังคม บุคคลผู้มีปกติด าเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ย่อม
เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าเป็นอยู่อย่างมีความสุข คนที่มีความสุขคือความมีจริยธรรมในตนเอง ย่อมส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของสังคม นักวิชาการได้เสนอ จริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ได้แก่ 

๑) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง การตระหนักในความส าคัญ
ของความเป็นชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

๒) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

๓) ความกล้าทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในทางที่ถูกที่ควร 
๔) ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้อ่ืน หรือสังคมโดยรวม

ได้รับประโยชน์จากการกระท าของตน 
๕) การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้อ่ืน หรือสังคมโดยรวมได้รับ

ประโยชน์จากการกระท าของตน 
๖) ความซื่อตรง หมายถึง การท าตามหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

๒.๒.๔  หลักการสร้างจิตส านึก 

การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มี
ความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย 
ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และจิตส านึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว 
หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าท าอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง ส่วนค าว่า สาธารณะ 
(Public) เป็นการแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ท าประโยชน์เพ่ือสังคม ถ้าเป็น
สิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อน าสองค ามารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะท าสิ่งใดเพ่ือเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม 



๔๐ 

 
จันทิรา  ธนสงวนวงศ์๔๐  ได้ให้ความหมายว่า  จิตสารธารณะ (Public mind) หมายถึง 

จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เพราะค าว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็น
ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน เช่น 
การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้ง ขยะลงในแหล่งน้ า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่น
โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟที่ให้แสงสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน้ าประปา หรือไฟฟ้า      
ที่เป็นของส่วนรวม โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตลอดจนช่วยดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ได้ยาก 
หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้  ตลอดจนร่วมมือกระท าเพ่ือให้เกิดปัญหาหรือช่วยกัน
แก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนร่วม โดยจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมนั้นสามารถ
กระท าได้นั้น มีแนวทางเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. โดยการกระท าตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิด
ความเสียหายต่อส่วนรวม 

๒. มีบทบาทต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม ซึ่ง
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

นวรินทร์ ตาก้อนทอง๔๑ ได้ให้ความหมายว่า จิตสาธารณะ คือ การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม ด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่ม ด้านการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอย่างยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย์ ให้หันมามองถึง
ประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบ
สุข และความพยายามในการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ดังนั้น ความหมายของจิตสาธารณะหรือ Public consciousness ที่มีผู้ ให้ความหมาย
หลากหลายกันไป อาจสรุปความหมายของ ได้ดังนี้ 

                                           
๔๐ จันทิรา  ธนสงวนวงศ์, จิตสาธารณะ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://mos.e-tech.ac.th/mdec/ 

learning/ [๒ มกราคม ๒๕๖๐].  
๔๑ นวรินทร์ ตาก้อนทอง, จิตสาธารณะ : คุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://learners.in.th/blog/krujo๒๐๐๗/๓๙๐๗๖๓ [๒ มกราคม ๒๕๖๐].  



๔๑ 

 
๑. จิตสาธารณะ คือ จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม การตระหนักรู้ และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน/การ

ค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน 
๒. จิตสาธารณะ คือ จิตอาสา ที่แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ

เพ่ือส่วนรวม โดยการแสดงออกด้วยการอาสาไม่มีใครบังคับ 
๓. จิตสาธารณะ คือ การส านึกสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลตระหนักรู้และค านึงถึง

ประโยชน์สุขของส่วนรวมและสังคม เห็นคุณค่าของการเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่เป็นของส่วนรวม 
๔. จิตสาธารณะ คือ จิตบริการที่เกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 

เป็นการประพฤติปฏิบัติที่มุ่งความสุขของผู้อื่นที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความตั้งใจดีและเจตนาดี 
๕. จิตสาธารณะ คือ จิตส านึกทางสังคมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้อธิบายว่า

เป็นการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  มีความ
ส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิดเน้นความเรียบร้อย ประหยัด 
และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

สุชาติ  นกวอน ๔๒ กล่ าวว่ า ในทางทฤษฎี จิ ตวิทยาพัฒนาการ (Developmental 
Psychology) การที่จะปลูกฝังให้มีจิตส านึกได้นั้นจะต้องหัดควบคุมความต้องการหรือแรงผลักดัน 
(Impulse) ในตนเองให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและแสดงออกมาอย่างเหมาะสม มิใช่จะต้องตอบสนอง
ความต้องการของตนเองทุกครั้งอย่างทันท่วงทีหรือในวิธีที่ต้องการเสมอไป ในการปลูกฝังจิตส านึกนั้น
จะต้องรอหรือประวิงความต้องการของตนเองและแสดงออกในเวลาอันสมควร บุคคลที่ไม่มีจิตส านึกจะ
ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี ชีวิตจะไม่เป็นระเบียบและเกิดปัญหากับตนเอง 
ครอบครัว ที่ท างาน สังคมและประเทศชาติ ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลใดมีจิตส านึกที่ดี จะเป็นผู้มี
ระเบียบวินัยด ารงตนอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม อดทนต่อความยากล าบาก ควบคุมตัวเองได้ดี 
สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส าหรับการสร้างจิตสาธารณะนั้นเป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะได้รับการอบรมสั่ง
สอน ถ้าใจตนเองไม่ยอมรับ จิตสาธารณะก็ไม่เกิด แนวทางที่ส าคัญในการจิตสาธารณะยังมีอีกหลาย
ประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พอสรุปได้คือ 

                                           
๔๒ สุชาติ นกวอน, “การทดลองสร้างยุทธศาสตร์การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแบบ

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพท าประมงน้ าจืดในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๐). 



๔๒ 

 

๑. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ  หน้าที ่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

๒. ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความ
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม  

๓. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง 
เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข เช่น ช่วยกันด าเนินการให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างบ่อพัก
น้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

๔. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอน
ให้คนท าความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะท าให้ตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ด้วยท าให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้น จิตสาธารณะ จึงเป็นการตระหนักรู้ตน ที่จะท าสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
การคิดที่สร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่
ดี ไม่ท าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งการกระท า และค าพูดที่มาจาก
ความคิดที่ดี จากความหมายของจิตสาธารณะที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้เกิดประเด็นความคิดว่าแล้วเรา
จะประยุกต์ การสร้างจิตสาธารณะให้กับสังคมได้อย่างไร และสร้างแล้วสังคมจะได้อะไร จะเป็นอะไร 
และสาเหตุใดจึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น 

การสร้างจิต เป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าใจตนเองไม่
ยอมรับ จิตสาธารณะก็ไม่เกิด ฉะนั้นค าว่า "ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน" จึงมีความส าคัญส่วนหนึ่งในการสร้างจิต
สาธารณะถ้าตนเองไม่เห็นความส าคัญแล้วคงไม่มีใครบังคับได้ นอกจากใจของตนเองแล้ว แนวทางที่
ส าคัญในการจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งท า
กรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ท าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม 
ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งการกระท า และค าพูดที่มาจากความคิดที่ดี 

การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นได้ในสังคมส่วนใหญ่นั้น นับว่ามีประโยชน์อย่างมากที่ส่งผล
ต่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร สามารถท าให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกัน มี
ความสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จะมีแต่การก่อให้เกิดความปรารถนาดีต่อกัน  อันจะส่งผลให้
ช่วยเหลือกันให้กิจการก้าวหน้า และท้ายสุดจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบสุข เพราะจิตส านึก
สาธารณะ คือ การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย 
ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 



๔๓ 

 
๒.๒.๕  แนวทางการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

ความเป็นพลเมืองดีมีความหมายมากกว่าการรับรู้และการมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองการ
เลือกตั้ง การท างานของรัฐบาล ความหมายของพลเมืองดียังรวมถึงวิธีที่พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมให้
ความช่วยเหลือชุมชนของตน สถานที่ท างาน และในกลุ่มชุมชนที่มีความหลากหลายซึ่งเราเรียกว่า
สังคมพลเมือง สังคมพลเมืองประกอบด้วยกลุ่มและองค์กรเป็นจ านวนมาก ซึ่งรวมถึงกลุ่มสตรี กลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มอนุรักษ์นิยม สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมเกษตรกร สมาพันธ์การค้า 
หอการค้า พระสงฆ์ กรรมการวัด ฯลฯ 

วรทิพย์ มีมาก และคณะ๔๓ ได้กล่าวอีกว่า สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนสูง 
ในสังคมจะมีบุคคลที่มีความคิดและความเชื่อที่หลากหลายอยู่มากมาย ดังนั้น นอกจากบุคคลจะปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีตามคุณธรรมข้างต้นแล้วบุคคลควรพยายามสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีอีกด้วย โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวหรือญาติมิตรสหาย ทั้งนี้เพ่ือจะได้ท าให้พลเมืองดีมี
จ านวนมากขึ้นในสังคมไทย วิธีการสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลอ่ืนให้เป็นพลเมืองดีมีดังนี้ 

๑. การไม่ชักน าให้เดินทางผิด สังคมไทยปัจจุบันจะบูชาวัตถุนิยมว่ามีค่าเหนือกว่าจิตใจคนที่
มีเงินได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี ความมีหน้ามีตาและเกียรติของบุคคลวัดจากจ านวนของเงิน  ที่บุคคล
นั้นมีอยู่ ด้วยเหตุนี้บุคคลจึงพยายามแสวงหาเงินมาให้มากที่สุดโดยไม่ค านึงว่าวิธีที่ใช้ไปนั้นจะถูกต้อง
หรือไม่ก็ตาม และสังคมจะเสียหายหรือไม่จากการกระท าของตน ความผิดที่บุคคลกระท าเพ่ือให้ได้เงินมา
มีหลายลักษณะเช่น การค้ายาเสพติดให้โทษ การเล่นการพนัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น พฤติกรรม
เหล่านี้ นอกจากจะท าให้ตัวของบุคคลนั้นเสื่อมเสียแล้ว ยังมีผลท าให้สังคมโดยรวมเสียหายตามไปด้วย 
เช่น การค้ายาเสพติดให้โทษจะท าให้คนไทยอีกเป็นจ านวนมากที่ต้องติดยาเสพติด มหันตภัยของยาเสพ
ติด นอกจากจะท าให้สุขภาพผู้เสพทรุดโทรมและถึงตายได้แล้ว ประเทศชาติยังต้องขาดก าลังแรงงานที่จะ
มาช่วยกันท างานเพ่ือการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพ่ิมปริมาณของอาชญากรรมให้เกิดขึ้นมาอีกมากมาย
หรือการฉ้อราษฎร์ บังหลวง ไม่เพียงแต่จะท าให้ผู้ทุจริตหมดอนาคตถูกไล่ออกจากงานและครอบครัวของ
บุคคลนั้นต้องถูกคนในสังคมตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยเท่านั้น หากแต่ยังจะท าให้กิจการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเกิดความเสียหายจากการกระท าของผู้ทุจริต รวมทั้งจะท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียเงินรายได้
ที่จะน ามาพัฒนาประเทศจ านวนมหาศาล และเสียภาพพจน์ในสายตาต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น การ

                                           
๔๓ วรทิพย์ มีมาก และคณะ, หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข, (กรุงเทพมหานคร: ร าไทยเพรส, ๒๕๔๗), หน้า ๕๐-๕๑. 



๔๔ 

 
แนะน าหรือชักจูงหว่านล้อมให้เห็นถึงผลเสียการกระท าดังกล่าว จะช่วยท าให้บุคคลที่หลงผิดกลับตัวกลับ
ใจจากการกระท าความผิดได้ 

๒. การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ถ้าหากแต่ละคนเปรียบเสมือนไม้ท่อนเล็กแต่ละท่อนการ
หักไม้แต่ละท่อนย่อมท าได้ง่ายกว่าการหักไม้ท่อนเล็กจ านวนมากที่มารวมกัน ถ้าไม้ท่อนเล็กจ านวนนับ
ล้าน ๆ ท่อนมาผูกรวมกัน ไม่ต้องค านึงการหักเลย เพราะแม้แต่เพียงแต่จะโอบให้รอบก็ไม่สามารถจะท า
ได้แล้ว ดังนั้น สุภาษิตไทยที่ว่า “สามัคคีคือพลัง” จึงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าที่สูงส่งของความสามัคคี ปัจจุบัน 
งานมีความยุ่งยากและซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นเกินกว่าก าลังคนเดียวจะท าได้ การส่งเสริมให้บุคคลเข้ามา
ช่วยกันท างานด้วยความเต็มใจและตั้งใจจึงเป็นสิ่งส าคัญ การส่งเสริมความสามัคคี สามารถกระท าได้
หลายประการ เช่น การจัดให้มีการร่วมประชุมหรือปรึกษากิจการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และลงมือ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกัน จนกระท่ังส าเร็จลุล่วง การระดมสมอง
เพ่ือค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข การสร้างทีมงาน โดยมีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ
เฉพาะและมีการเชื่อมโยงงานที่ท าให้ประสานสอดคล้องกัน 

๓. การสร้างมิตรภาพ ในความเป็นมิตรที่ดีต่อกันนั้น เราต้องพยายามเข้าใจคนอ่ืน ก่อนที่จะ
เรียกร้องให้คนอ่ืนเข้าใจเรา นอกจากนี้ ความเข้าใจระหว่าง “เรา” และ “เขา” นั้น จะต้องเป็นความ
เข้าใจร่วมกันโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และในการท างานร่วมกันนั้น ทั้ง “เรา” และ “เขา” 
จะต้องท าแบบ “สนับสนุน และส่งเสริม” ไม่ขัดแย้งกันและมุ่งท าลายกัน 

๔. การให้ความกรุณา บุคคลในสังคมส่วนหนึ่งจะมีทั้งคนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้น
การให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าจะถือเป็นความดีที่น่ายกย่อง เช่น การพาเด็ก คนชรา 
และคนตาบอดข้ามถนน นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือ อาจท าได้ในรูปของการให้ค าปรึกษาในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น เรื่องการเรียนหรือครอบครัวหรือให้ก าลังใจในการต่อสู้ชีวิตและการงานต่อไป 

๕. การชื่นชมบุคคล เมื่อมีการกระท าความดีเกิดขึ้น เช่น การพาคนเจ็บจากอุบัติเหตุไป
โรงพยาบาล การเก็บของที่มีผู้ท าหล่นไว้ไปคืนเจ้าของหรือประกาศหาเจ้าของ การแสดงความกตัญญู
รู้คุณต่อผู้มีให้ก าเนิดหรือผู้มีพระคุณ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ฯลฯ การชื่นชมบุคคลที่กระท า
ความดีเหล่านี้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลตอบแทนความดี การประกาศยกย่องชมเชยทาง
สื่อมวลชน เป็นต้น จะช่วยท าให้บุคคลอ่ืน ๆ เห็นคุณค่าและหันมากระท าความดีกันมากขึ้น ในสังคมไทย
จะมีกรแสดงออกลักษณะนี้ในระดับชาติ เช่น การยกย่องบุคคลให้เป็นพลเมืองดี การยกย่องให้เป็นแม่
ดีเด่น การยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น 

๖. การแสดงความไม่ล าเอียง ความล าเอียงที่ส าคัญมี ๔ ประการคือ ความล าเอียงเพราะรัก
ใคร่กัน ความล าเอียงเพราะไม่ชอบกัน ความล าเอียงเพราะโง่เขลา ความล าเอียงเพราะกลัวหรือเห็นใจกัน 



๔๕ 

 
ซึ่งสิ่งนี้จะก่อปัญหามาก เพราะถ้าคนเห็นว่า การปฏิบัติแบบนี้ท าให้ได้ดี คนก็จะปฏิบัติตามและจะน าไปสู่
ความวุ่นวายในสังคมได้ ดังนั้น การแสดงความไม่ล าเอียง จึงมีความส าคัญมาก 

ธเนศวร์ เจริญเมือง๔๔ ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของความเป็นพลเมืองโดยสรุปซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้ 

๑. การมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่กลัวความยากล าบาก ทุ่มเทเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพ่ือผู้อ่ืน เพ่ือความดีงาม หรือเพ่ือความเป็นธรรมที่ชีวิตหนึ่งพึง
ได้รับจากรัฐ 

๒. ความมุ่งมั่นที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือผู้อ่ืน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องคน
เพียงบางคนเป็นการทุ่มเทที่บางครั้งอาจจะต้องสละชีวิตของตนเอง 

๓. การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่แยกออกจากบริบททางสังคมที่ห้อมล้อมตนเองอยู่ กล่าวคือ
การด ารงชีวิตอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ และกับปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นแม้ว่าจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้และนักวิชาการหลายท่าน หลายสาขา ได้ให้ความหมาย
คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีไว้อยากหลากหลาย ในความหมายที่พอสรุป คือ “เป็นคนดี คนเก่ง 
และคนมีความสุข” ดังนี้ 

๑) คนดี คือคนที่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มี
เหตุผลรู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิ
หน้าที่ผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

๒) คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสู ง คนที่มีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมี
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางดานคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทัน
โลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และท าประโยชน์ให้เกิดแก่คน 
สังคม และประเทศชาติได้ 

                                           
๔๔ ธเนศวร์ เจริญเมือง, แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า 

๔๙. 



๔๖ 

 
๓) คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดี ทั้งกาย และใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรักต่อสรรพสิ่ง มีอิสรภาพปลอดภัยจากการตกเป็นทาสของ
อบายมุข และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ และเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดีตาม
คุณลักษณะข้างต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้
จึงต้องเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมที่เรียกว่าบูรณาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีหลักการส าคัญคือเป็น
กระบวนการทางปัญญาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู้อย่างมีความสุขเน้น
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ ทันสมัยตามสภาพ
จริง เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง น าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี
ผู้เรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การแสดงออกของบุคคล
ที่เป็นไปตามกฎระเบียบทางสังคมและทางศาสนา รวมทั้งมีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของ
ตน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติเพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเมืองเชิงพุทธ 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเมือง ผู้วิจัยได้น าเสนอใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๒.๓.๑  ความหมายของความเป็นเมือง 

ราชบัณฑิตยสถาน๔๕ ไดใหความหมายของความเปนเมือง หมายถึงกระบวนการที่ชุมชน
กลายเป็นเมือง หรือการเคลื่อนยายของผูคน หรือการด าเนินกิจการงานเขาสูบริเวณเมือง หรือการ
ขยายตัวของเมืองออกไปทางพ้ืนที่การเพ่ิมจ านวนประชากร หรือในการด าเนินกิจการงานตาง ๆ มากขึ้น 

กองฝกอบรม กรมการผังเมือง๔๖ ใหค านิยาม “เมือง” หมายถึง ชุมชนอันเปนที่ตั้งของเขต
สุขาภิบาล เขตเทศบาล เขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลนคร เขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองพัทยา 

วรรณรินทร์ พัฒนะอเนก๔๗ ไดใหความหมายของค าวาเมืองไววา หมายถึง การตั้งถิ่นฐาน
ถาวรขนาดใหญ่ที่ประกอบไปดวย สิ่งปลูกสรางถาวร (อาคารบานเรือน) มีสิ่งอ านวยความสะดวกดานการ

                                           
๔๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, 

๒๕๓๙), หน้า ๒๗๓. 
๔๖ กองฝกอบรม กรมการผังเมือง, คูมือการวางและปฏิบัตตามผังเมืองรวม, (กรุงเทพมหานคร: กรมการ

ผังเมือง, ๒๕๓๙), หน้า ๒๓. 
๔๗ วรรณรินทร์ พัฒนะอเนก, วิวัฒนาการชุมชนและการผังเมือง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ

มหาวิทยาลัยรังสติ, ๒๕๔๓), หน้า ๖๘. 



๔๗ 

 
สาธารณูปโภค (เชน ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท) เมืองจะเปนที่อยูอาศัยของประชากรจ านวนมาก มี
ความหนาแนนอยูในระดับสูง ประชากรของแตละเมืองจะประกอบไปดวยคนตางหนาที่ ตางวัย ตาง
สถานภาพ และโดยสวนใหญจะประกอบไปดวยอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเมืองจะมีระบบการบริหาร
และการปกครองเปนของตนเอง ลักษณะเดนชัดประการหนึ่งคือ เมืองจะประกอบไปดวย กลุ่มองคกรทาง
สังคมตางๆ มากมาย นอกจากนี้เมืองยังเปนศูนยรวมของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ มากมาย 
นอกจากนี้เมืองยังเปนศูนยรวมของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ และอาจกลาวไดวาในอดีตที่ผานมา 
เมืองเปนศูนยกลางของการเรียนรูและการศึกษาเปนศูนยกลางดานพาณิชยกรรม ศูนย์กลางดานการ
บริหารราชการแผนดิน ฯลฯ อยางไรก็ตามเมืองบางแหงก็ท าหนาที่เฉพาะดาน เชน เมืองหน้าดาน (ใน
อดีต คอยปองกันการรุกราน) หรือเมืองอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เมืองทองเที่ยว เมืองการศึกษา เมือง
การเกษตร ฯลฯ การจ าแนกประเภทของเมืองจะพิจารณาไดจากหนาที่และบทบาท หรือล าดับ
ความส าคัญของเมือง ซึ่งแตละเมืองก็ท าหนาที่แตกตางกัน เมืองบางเมืองอาจจะมีบทบาทหนาที่ความเป
นศูนยกลางหลายหนาที่เชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนศูนยกลางความเจริญในเกือบทุกๆ ดานการก าหนด
พ้ืนที่ใดเป็นเมืองพ้ืนที่ใดเปนชนบทนั้น จะตองหาค าจ ากัดความของค าว่าเมือง ซึ่งหมายถึง บริเวณที่
มนุษยอาศัยตั้งถิ่นฐานรวมกันอยางหนาแนน ประกอบดวยอาคารบานเรือนที่มั่นคงถาวร ประชากรมี
อาชีพหลากหลาย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบบริหารภายใตกฎระเบียบของสังคม
และวัฒนธรรมอันตอเนื่องยาวนาน อันเกิดจากการสรางสรรคของมนุษยทั้งสิ้นโดยขยายตัวจากชุมชน 
เล็ก ๆ จนเปนเมือง 

Ernesto๔๘ ไดกลาวถึง ความเปนเมืองไววา ถึงแมในระยะเวลาที่ผานมาจะใชเกณฑการวัด
รายไดประชาชาติรวม (gross national product : GNP) มาแสดงลักษณะของกระบวนการเกิดเปนเมือง
กันอย่างแพรหลายแตไดเปนที่ยอมรับกันวา มาตรวัดดังกลาวไมอาจจะพิจารณาใหความหมายที่ชัดเจนได
จึงไดเกิดแนวความคิดใหมในการวัดกระบวนการเกิดเปนเมืองที่เกี่ยวกับการสามารถตอบสนองในความจ า
เปนพ้ืนฐาน (Basicneeds) และการใหบริการดานสาธารณะ (Public Services) ไดแก การมีบานอยู
อาศัยอยางพอเพียงของประชาชน การมีระบบประปา และระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสมเพียงพอ การมี
ระบบเก็บขยะและก าจดัขยะที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 

                                           
๔๘ Ernesto M.Pernia, Aspect of Urbanization and the Environment in Southeast Asia, 

(Asian Development Review, 1991), p 17. 



๔๘ 

 
ปรีชา คุวินทร์พันธ์๔๙ กล่าวว่า รูปแบบเมือง หมายถึง กระบวนการของการเป็นเมือง ซึ่ง

เนื่องมาจากการอพยพทางประชากร จากเขตที่ไม่ใช่เมือง ไปยังเขตเมือง หรือเนื่องมาจากการขยายตัว
ของเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่เมืองมาก่อนทั้งในด้านรูปแบบและการหน้าที่ (Forms และ Functions) ของ
การตั้งถิ่นฐานนั้นๆ จนเกิดเป็นชุมชนเมืองขึ้น 

ดารณี  ถวิลพิพัฒน์กุล๕๐ ให้ค าจ ากัดความของกระบวนการกลายเป็นเมือง หรือ 
Urbanization ว่าเป็นการเคลื่อนไหวจากหน่วยเรียบง่าย และมีความเป็นท้องถิ่นสูงไปสู่ระบบที่ซับซ้อน
และมีการขยายอาณาบริเวณออกไปโดยมีการจัดองค์กรแบบเมือง การที่อัตราและระดับของกระบวนการ
เป็นเมืองจะเพ่ิมขึ้นได้นั้น ขึ้นอยู่อย่างมากกับเทคโนโลยีที่ใช้เกี่ยวกับการจัดองค์กรเพ่ือให้ทุกๆ ส่วน
ประสานสัมพันธ์กัน 

สรุปได้ว่า ความเป็นเมือง หมายถึงพ้ืนที่หนึ่งซึ่งเป็นที่รวมกลุ่มตั้งถิ่นฐานของประชากรมา
รวมกัน เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและหนาแน่นกว่าพ้ืนที่อ่ืนในบริเวณโดยรอบ โดย
มีสิ่งปลูกสร้างถาวร สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อมเพ่ือรองรับความ
เป็นอยู่ของประชากรในพ้ืนที่ มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่ างกัน เป็นที่ตั้งศูนย์รวมของการ
ปกครองของท้องถิ่นนั้นๆ ประชากรส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปจากชนบท และการประกอบ
อาชีพส่วนมากเป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรกรรม 

๒.๓.๒  ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างของเมือง 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและโครงสร้างของเมืองนั้นมีนักวิชาการ
กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

ณรงค์ เส็งประชา๕๑ ได้กล่าวถึง ลักษณะทั่วๆ ไปของสังคมเมือง ไว้ ดังนี้ 
๑. มีความสัมพันธ์ในลักษณะทุติยภูมิ คือ ติดต่อกันด้วยต าแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าเป็น

ส่วนตัว ความสนิมสนมรักใคร่ และจริงใจต่อกันมีน้อย 

                                           
๔๙ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยานคร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙ . 
๕๐ ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลังพัฒนา : 

Urbanization and Social Change in Developing Countries, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา้ ๓๘. 

๕๑ ณรงค์ เส็งประชา, สังคมวิทยาชนบทและเมือง, (กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า 
๑๗ – ๑๙. 



๔๙ 

 
๒. ความผูกพันในครอบครัวน้อย ทั้งนี้ เพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสูง สมาชิกใน

ครอบครัว มีภารกิจที่ต้องท ามาก ไม่ค่อยมีเวลาสังสรรค์ 
๓. อาชีพของชาวเมืองมีมากมาย 
๔. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาการต่างๆ 
๕. เป็นศูนย์รวมของการศึกษา การปกครอง ธุรกิจการค้า และอ่ืนๆ 
๖. ชาวเมืองส่วนใหญ่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ เพราะมักจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง

ดังนั้นจึงต้องมีชีวิตอยู่โดยอาศัยซึ่งกันและกัน 
๗. เป็นสังคมที่ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
๘. คนในเมืองไม่ค่อยมีความเห็นใจ และไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ครอบครัวในเมืองส่วน

ใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ความเป็นอยู่ในครอบครัวจะเป็นในรูปของ “ปิตา-มาตาธิปไตย” กล่าวคือ พ่อ
แม่มีความเสมอภาคกัน ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว พ่อแม่จะปรึกษาหารือกัน บทบาทของภรรยาเคียงบ่า
เคียงไหล่สามี สามีท างานนอกบ้านมีรายได้ ภรรยาก็ท างานมีรายได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะในเมืองมีค่าครอง
ชีพสูงต้องช่วยกันท ามาหากิน จนท าให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา 

สุนันทา สุวรรณโณดม๕๒ ได้อธิบายถึงโครงสร้างของเมืองไว้ว่า ในเชิงนิเวศวิทยานั้นเมือง
ประกอบด้วยย่านส าคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. ศูนย์กลางเมือง ศูนย์กลางเมืองเป็นจุดรวมของการคมนาคมในเมืองทั้งหมด เป็นที่ซึ่งราคา
ค่าที่ดินสูงมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างสูงสุด ธุรกิจในเขตใจกลางเมืองเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญ 
ความเจริญเติบโตของศูนย์กลางเมืองจะเป็นคลื่นกระทบท าให้เกิดการขยายตัวของการใช้ที่ดินประเภท
อ่ืน และเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้เขตเมืองต้องขยายออกไป 

๒. ย่านธุรกิจการค้า เขตใจกลางเมืองเป็นศูนย์รวมธุรกิจการค้าแห่งใหม่ส าหรับย่านธุรกิจที่
เกิดขึ้นรอบนอก หรือบริเวณอ่ืนที่ไกลจากศูนย์กลางเมืองจะกระจัดกระจายไปตามท่ีอยู่อาศัยถนน ตาม
ทางแยก และที่อ่ืนๆ 

๓. ย่านอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นย่านอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนระยะยาวในด้านต่างๆ
เช่น การขนส่ง การป้อนวัตถุดิบ ตลาด ทั้งนี้เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไม่ให้รับอันตรายอันเกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

                                           
๕๒ สุนันทา สุวรรณโณดม, สังคมวิทยานคร, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันประชากรศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า 

๕๗. 



๕๐ 

 
๔. เขตที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินเพ่ือที่อาศัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประชากรที่อยู่อาศัย

ในเมือง เมื่ออัตราการเพ่ิมของประชาชนมากข้ึนการใช้ที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยจะขยายออกไปสู่บริเวณชาน
เมือง ทั้งนี้เพราะบริเวณชานเมืองมีที่ดินราคาถูกกว่าในเขตเมือง นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาท างาน
ในเขตเมืองได้โดยไม่ต้องพักค้างอยู่ในเมือง 

๕. เขตชานเมือง และบริเวณดังกล่าวมีบทบาทส าคัญในการรองรับอัตราการเพ่ิมประชากร
อย่างรวดเร็วของเมืองจึงมีผลให้เกิดการขยายตัวทั้งทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการใช้ที่ดินส าหรับที่อยู่
อาศัย 

๖. การใช้ดินเพ่ือกิจการขนส่งและการคมนาคม เส้นทางคมนาคมและการขนส่งเป็นสิ่งส าคัญ
ของเมือง ถ้าปราศจากเส้นทางคมนาคมและการขนส่งก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวในเขตเมืองดังนั้นถนนจึงมี
ความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมือง 

ภูชัย สัปปพันธ์๕๓ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมไว้อย่างน่าสนใจว่า ในเมืองแต่ละเมืองจะประกอบ
ไปด้วยความหลากหลายของสิ่งต่างๆ ทั้งที่สามารถสัมผัสและมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนสิ่งที่
ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถ ถ่ายทอดออกมาเป็นระบบระเบียบแบบแผนต่างๆ ในอันที่จะท าให้สังคม
ของเมืองนั้นอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งรวมเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของเมือง โดยองค์ประกอบของเมือง
จะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ได้แก่ ท าเลที่ตั้งของเมืองลักษณะภูมิประเทศการตั้ง
ถิ่นฐาน ระบบโครงสร้างของเมือง เส้นทางคมนาคม การใช้ที่ดินในลักษณะต่างๆ และลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอาคาร 

๒. องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ลักษณะของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองการ
ประกอบของประชากร และกิจกรรมหลักของชุมชน 

๓. องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ จ านวนประชากรและความหนาแน่น
กลุ่มชาติพันธุ์ การนับถือศาสนา ธรรมเนียมประเพณี สถาบัน และการปกครอง เป็นต้น 

เด่นพงษ์ พลละคร๕๔ ได้ศึกษาสถานการณ์การขยายตัวของเมือง พบว่าได้มีการพัฒนามา
เป็นเวลานานโดยมีทฤษฎี ส าคัญท่ีจ าแนก รูปแบบ ของเมือง (Urban Pattern) ออกเป็น ๓ ประเภท 

                                           
๕๓ ภู ชัย สัปปพันธ์ , “การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา”, 

วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘). 
๕๔ เด่นพงษ์ พลละคร, เพ่ิมผลผลิต, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒), หน้า ๙๖. 



๕๑ 

 
๑. Concentric Zone ตั้งขึ้นโดย Burgess พบว่าเมืองจะมีลักษณะขยายตัวออกไปเป็น

รูปวงกลม เริ่มจากจุดศูนย์กลางของเมืองเป็นย่างธุรกิจกลาง (Central Business District, CBD)    
ถัดออกมาเป็นส่วนผสมระหว่างย่านธุรกิจกลางและย่านพักอาศัยของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมักเรียกว่าเขต
เสื่อมโทรม ถัดออกมาเป็นย่านพักอาศัยของชนชั้นกลาง และบริเวณท่ีอยู่รอบนอกสุด จะเป็นย่านที่พัก
อาศัยของคนมีฐานะดีเพ่ือให้พ้นจากสิ่งรบกวนและมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า 

๒. Sector Theory ศึกษาโดย Homer Hoyt โดยแบ่งเมืองออกเป็นส่วนๆ (sector)    
โดยในแต่ละส่วนของเมืองประกอบด้วยกิจกรรมและประชากรในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นรูป
วงกลมซ้อนกันเสมอไป กล่าวคือ บริเวณย่านอุตสาหกรรมไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นโดยรอบศูนย์กลางเมือง 
แต่อาจขยายตัวโดยอาศัยทางรถไฟเป็นแนวหรือส่วนต่างๆ อาจมีศูนย์กลางเมืองแล้วขยายไปสู่ตาม
แนวยาวสู่ชานเมือง รูปแบบการขยายตัวคล้ายรูปพัดหรือรูปลิ่ม 

๓. Multiple Nuclei Theory โดย Herris และ Ullman ซึ่งมีแนวคิดว่าศูนย์กลางเมือง
ใหญ่ ๆ นั้น มิได้เกิดขึ้นมาจากที่เพียงแห่งเดียวหากแต่ขยายตัวโดยรอบบริเวณศูนย์กลางหลายๆ แห่ง
ซึ่งอยู่ในเมืองนั้น เป็นรูปแบบการขยายตัวเมืองขนาดใหญ่ หรือ มหานคร โดยแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่
ต่างกัน 

H.M. Mayer๕๕ ได้ศึกษาความเจริญเติบโตของเมืองต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา พบว่าการ
สร้างทางหลวงโดยเฉพาะระบบทางด่วนมีผลท าให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วซึ่ง
มีผลท าให้ประชากรอพยพย้ายถิ่นเข้าไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้เส้นทางรถยนต์ ท าให้รูปแบบและ
ลักษณะทางกายภาพของเมืองเปลี่ยนไปด้วย 

สรุปได้ว่า การขยายตัวของเมือง เป็นผลมาจากที่จ านวนประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีการพัฒนาเกิดขึ้น เป็นผลให้เกิดการอยู่อาศัยแบบ
เมือง ซึ่งแตกต่างจากการอยู่อาศัยแบบชนบท ท าให้เกิดความขัดแย้ง และเกิดโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยลักษณะทั่วไปและโครงสร้างของเมืองเป็นเฉพาะกับสังคมปัจจัยทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์บทบาทของการสะท้อนเชิงพ้ืนที่ของเมืองทางภูมิศาสตร์ของเมืองไปสู่เนื้อหา
หลัก วิธีการที่พบมากที่สุดคือการตรวจสอบประเภทการใช้ที่ดินในเมืองบนพ้ืนฐานของความ
หลากหลายของฟังก์ชั่นเมืองผ่านการรวมกันของสภาพท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของโครงสร้างใน
ระดับภูมิภาคในเมือง 

                                           
๕๕ H.M. Mayer, Reading in Geography, (Chicago: The University of Chicago Press, 1959), 

pp.38 – 45. 



๕๒ 

 
๒.๓.๓ ทฤษฎีและแนวคิดการขยายตัวของเมือง 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีและการขยายตัวของเมืองนั้นมีนักวิชาการกล่าว
ไว้ดังต่อไปนี้ 

วันดี ธาดาเศวร์๕๖ สรุปว่า ความเป็นเมือง เป็นกระบวนการทางนิเวศวิทยาอย่างหนึ่งที่มี
รูปแบบการใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองแตกต่างกันออกไป รูปแบบของกระบวนการทาง
นิเวศวิทยาที่นิยมน ามาใช้อธิบายการขยายตัวของเมือง มีทฤษฎีหลัก ๓ ทฤษฎี ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีรูปดาว (Star Theory)  เสนอโดย Richard M. Hurd อธิบายว่าการขยายตัว
ของเมืองนั้นเกิดมาจากบริเวณศูนย์กลางของเมืองที่รวมเส้นทางคมนาคมหลักของเมือง อิทธิพลของ
เส้นทางคมนาคมจะมีผลท าให้เมืองขยายตัวออกไปตามเส้นทางรถยนต์ รถใต้ดิน และรถไฟ ประชาชน
ส่วนใหญ่จะนิยมอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงกับเส้นทางคมนาคมดังกล่าวที่สามารถ
เดินทางไปถึงได้สะดวก ต่อมาภายในเมืองได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น ประชาชนภายในเมือง
ใช้รถยนต์กันมากขึ้น พ้ืนที่ว่างที่อยู่ระหว่างเส้นทางคมนาคมก็จะมีประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่กัน
หนาแน่นมากขึ้น พ้ืนที่ว่างดังกล่าวก็เชื่อมต่อกันเป็นพ้ืนที่เดียวกัน 

๒. ทฤษฎีวงแหวน (Concentric Zone Theory) โดย Ernest W. Burgess อธิบายว่า
การขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนเป็นรัศมีวงกลมต่อเนื่องจากเขตศูนย์กลาง และแบ่ง
พ้ืนที่ของเมืองออกเป็น ๕ เขต ดังนี้ 

 ๒.๑ เขตที่  ๑ เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ (The Central Business District: C.B.D) 
ประกอบด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ธนาคาร และส านักงานทางเศรษฐกิจ 
การปกครอง กฎหมาย เป็นต้น เป็นเขตที่มีคนหนาแน่นเวลากลางวัน เพ่ือท าธุรกิจและงานตาม
หน่วยงานต่างๆ มีคนจ านวนน้อยที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างถาวร เพราะส่วนใหญ่จะเดินทางไปพักอยู่ที่
เขตรอบนอก 

 ๒.๒ เขตที่ ๒ เป็นเขตศูนย์กลางการขนส่ง (The zone in transition) บางครั้งอาจ
เรียกว่าเป็นเขตการขายส่งและอุตสาหกรรมเบา (Wholesale and light manufacturing zone) 
รวมทั้งเป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรมเก่าๆ เป็นเขตที่มีปัญหาสังคมจ านวนมาก เช่น มีอัตราการก่อ
อาชญากรรมสูง เป็นบริเวณของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าอพยพมาจากชนบท พักอาศัยอยู่ใน

                                           
๕๖ วันดี ธาดาเศวร์, “กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความเป็นชุมชนชนบท : กรณีศึกษา ชุมชนต าบลบาง

หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม, ๒๕๔๘). 



๕๓ 

 
บ้านราคาถูกและทรุดโทรมใกล้ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างาน 
แต่เมื่อคนกลุ่มนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ก็จะย้ายออกไปอยู่ในที่แห่งใหม่ กรรมสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดินในเขตนี้จะเป็นของชนชั้นสูงที่ด าเนินกิจการในลักษณะของการให้ผู้อ่ืนเช่า ผู้พักอาศัย
ในเขตนี้จ านวนน้อยที่มีที่ดินเป็นของตนเอง 

 ๒.๓ เขตที่ ๓ เป็นเขตที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงาน (The zone of workingmen’s 
homes) ที่ย้ายออกมาจากเขตศูนย์กลางขนส่ง สภาพที่อยู่อาศัยของในเขตนี้จะมีสภาพดีกว่าคนที่
อาศัยอยู่ในเขตศูนย์กลางการขนส่ง บ้านเรือนจะปลูกอยู่ในเขตศูนย์กลางขนส่ง บ้านเรือนจะปลูกอยู่ใน
ระยะห่างกันไม่ชิดติดกันเหมือนสลัม และเมื่อครอบครัวใดมีฐานะดีขึ้นก็จะย้ายออกไปอยู่ในเขตชนชั้น
กลางต่อไป 

 ๒.๔ เขตที่ ๔ เป็นเขตชนชั้นกลาง (The middle class zone) มีที่พักอาศัยประเภทห้อง
ชุด โรงแรม บ้านเดี่ยวส าหรับครอบครัวเดี่ยว ผู้พักอาศัยอยู่ในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง เจ้าของ
ธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ พ่อค้า และรวมถึงชนชั้นผู้บริหารระดับกลาง 

 ๒.๕ เขตที่  ๕ เป็นเขตที่ พักอาศัยชานเมือง (The commuters’ zone) มี เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกในการเดินทางเข้าไปท างานหรือประกอบธุรกิจในเมือง เขตนี้จะมีทั้งชนชั้นกลาง
ค่อนข้างสูง และชนชั้นสูง ที่เดินทางด้วยรถประจ าทางและรถส่วนตัวเข้าไปท างานเมืองและกลับออกมา
พักอาศัยในเขตนี้ 

๓. ทฤษฎีเสี้ยววงกลม (Sector Theory) เสนอโดย Homer Hoyt อธิบายว่า รูปแบบของ
การขยายตัวของเมืองจะเหมือนกับเสี้ยววงกลมหรือรูปขนมพาย (Pie-shaped) และในแต่ละเมืองจะ
พบว่า การขยายตัวของเมืองออกไปยังพ้ืนที่ด้านนอก จะเป็นรูปเสี้ยววงกลมหนึ่งวงกลม หรือมากกว่าหนึ่ง
เสี้ยววงกลมและการขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะดังนี้ 

 ๓.๑ การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมไปยัง
ศูนย์กลางทางการค้าและที่อยู่อาศัยบริเวณอ่ืนๆ 

 ๓.๒ การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามพ้ืนที่สูงและแม่น้ าล าคลองในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 ๓.๓ การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามที่อยู่อาศัยของชุมชนชั้นสูงขอบเขตที่
สังคมห้องพักอาศัยราคาสูงมักจะเกิดขึ้นในบริเวณย่านธุรกิจใกล้ๆ กับเขตท่ีอยู่อาศัยเก่า เขตท่ีอยู่อาศัย
ค่าเช่าราคาสูง จะตั้งอยู่ติดกับเขตที่อยู่อาศัยค่าเช่าราคาปานกลาง 

สรุปได้ว่า สามทฤษฎีข้างต้น อธิบายให้เห็นถึงสาระส าคัญของการใช้พ้ืนที่ เขตเมือง และการ
เติบโตของเมือง โดยการแบ่งเขตพ้ืนที่ตามคุณสมบัติของประชากรบนพ้ืนที่ทางภู มิศาสตร์ ที่มีการ



๕๔ 

 
ขยายตัวของเมืองตามเส้นทางคมนาคม พ้ืนที่สูงและแม่น้ าล าคลองในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ง
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้น 

๒.๓.๔ กระบวนการกลายเป็นเมือง 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการกลายเป็นเมืองนั้นมีนักวิชาการ
กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

ณรงค์ เส็งประชา๕๗ ได้สรุปปัจจัยที่อาจท าให้ชนบทกลายเป็นเมืองไว้ ๘ ประการซึ่งบางส่วน
ก็สอดคล้องกับข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ 

๑. เมือง เกิดจากอุตสาหกรรมขยายตัว ท าให้คนอพยพเข้าไปท างาน ในโรงงานและจะพักอยู่
ใกล้ๆ โรงงาน ท าให้เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีย่านธุรกิจการค้าและบริการ ท าให้บริเวณนั้นกลายเป็น
เมืองขึ้นมาได ้

๒. ความแออัดของเมือง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในเมืองท าให้เกิด ความแออัด
ประชากรที่มีฐานะดีจะย้ายไปอยู่นอกเมือง ประกอบกับความเจริญด้านการขนส่งท าให้พ้ืนที่ส่วนนั้น
กลายเป็นเมืองต่อไป 

๓. ความก้าวหน้าในการคมนาคมขนส่ง มีส่วนท าให้เมืองขยายตัวขึ้น เพราะการติดต่อ
สะดวกรวดเร็ว และจะเป็นสื่อท าให้ชนบทเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองได้เร็วขึ้น 

๔. ความเสื่อมโทรมในตัวเมือง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาที่อยู่อาศัยโจรผู้ร้าย
พวกที่มีรายได้ดีจึงพยายามหาทางออกไปอยู่ชานเมือง เมื่ออยู่มากเข้าก็ก่อให้เกิดเมืองใหม่ข้ึนมา 

๕. การที่เป็นสถานีขนถ่ายสินค้า หรือบริเวณที่มีการหยุดพักการขนส่ง ท าให้มีคนจ านวน
มากมาปฏิบัติงานร่วมกัน มีการสร้างสถานประกอบธุรกิจ อาคารบ้านเรือน ส านักงานต่างๆ ในการที่จะ
ให้บริการแก่ผู้คนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเป็นเมือง 

๖. เป็นที่ตั้งของสถาบันทางศาสนา หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง การที่บริเวณนั้นได้เป็นที่ตั้ง
ของสถาบันเหล่านี้ ย่อมมีโอกาสที่จะกลายเป็นเมืองได้ คือบริเวณนั้นจะมีคนอาศัยอยู่มากทั้งนักศึกษา ผู้
ให้บริการร้านค้าและธุรกิจอ่ืนๆ ก็ตามมา เช่น หอพัก ร้านขายอาหาร ร้านขายหนังสือ ถนน ไฟฟ้า 
ประปา เมื่อเวลานานเข้าก็จะท าให้กลายเป็นเมืองขึ้นมา 

๗. เป็นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐบาล จะเป็นมูลเหตุให้ประชาชนอพยพเข้าไปประกอบอาชีพ
และให้บริการต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เมื่อกิจการเจริญขึ้นท าให้คนเข้าไปอาศั ยอยู่มากจน

                                           
๕๗ ณรงค์ เส็งประชา, สังคมวิทยาชนบทและเมือง, หน้า ๔๓. 



๕๕ 

 
กลายเป็นเมืองขึ้นมา เช่น การย้ายหน่วยงานรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ จากเมืองมะนิลาไปยังชนบท
แห่งหนึ่งในเมืองเกธอน ท าให้บริเวณนั้นกลายเป็นเมืองขึ้นมา 

๘. เป็นสถานที่พักผ่อนหรือบริการบางอย่าง เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองไมอามี่ 
เกิดขึ้นเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เมืองฟิสเบิร์กและบริเวณใกล้เคียงเกิดขึ้นเพราะเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมเหล็กกล้า เป็นต้น 

จรินทิพย์ ทรงประกอบ๕๘ กล่าวว่า กระบวนการเกิดของเมืองส าคัญเกิดขึ้นมาจากการตั้งถิ่น
ฐานเป็นระบบ มีการรวมกันเป็นกลุ่มก้อน (Nucleation Settlement) ของประชากร โดยการสร้างเป็น
จุดเริ่มต้น ของการพัฒนาและขยายเป็นตัวเมืองขึ้น รูปแบบของเมืองจะค่อยๆ พัฒนาจากชุมชนขนาดเล็ก
กระทั่งขยายใหญ่ขึ้น มีจ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน มีการขยายตัวของหน้าที่ (Function) ของเมืองที่
เกิดขึ้น หรืออาจจะถูกก าหนดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กจนกลายเป็นชุมชนเมืองแสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่ในการผลิตของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม คือ การเปลี่ยนแปลง จากชุมชนชนบท มาเป็นชุมชนเมือง การปกครอง อาชีพการผลิต ทาง
การเกษตรตลอดจนอาชีพการผลิตในชั้นต้น มีแนวโน้มที่ลดลงแต่อาชีพ การผลิตขั้นที่สองและขั้นที่สาม 
ซึ่งได้แก่ การอุตสาหกรรม การค้าและบริการจะเพ่ิมทวีขึ้นจนกลายเป็นอาชีพหลักของประชากรในชุมชน
นั้น ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

๑. เมืองจะเริ่มเกิดขึ้นในต าแหน่งที่มีการบรรจบกันของเส้นทางคมนาคมหลายๆ ชนิด(Break 
in transportation) เช่น บริเวณที่มีเส้นทางบกและเส้นทางน้ ามาบรรจบกันบริเวณทางแยกหรือชุมชน
จองเส้นทางคมนาคมที่เป็นชุมทาง เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารคมนาคมขนส่ง 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังเมืองอ่ืนๆ 

๒. เมืองจะเกิดขึ้นได้ในต าแหน่งที่มีความเหมาะสมและส่งเสริมจากสภาวะแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ซึ่งจะท าให้เป็นต าแหน่งที่ได้เปรียบและสามารถด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี มี
โครงสร้างของภูมิประเทศ/ภูมิอากาศที่ เหมาะสมเอ้ืออ านวยในการท าการเกษตร หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

๓. เมืองจะเกิดขึ้นได้ในท าเลที่เหมาะสมตามที่สังคมก าหนด ซึ่งมนุษย์สามารถที่จะพัฒนา
ความไม่ เหมาะสมให้ เกิดขึ้นได้  เช่น มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมสร้างแหล่งท่องเที่ยวระบบ

                                           
๕๘ จรินทิพย์ ทรงประกอบ, ความเหมาะสมของเมืองต่อการปลอดมลพิษสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 



๕๖ 

 
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริมให้เมืองเกิดขึ้นตามแนวของถนนหรือความเจริญเหล่านั้น เป็น
การสร้างเมืองและการขยายตัวออกมา 

จะพบได้ว่าเมืองส าคัญต่าง ๆ จะถือก าเนิดบนต าแหน่งที่ตั้งที่อาจสอดคล้องกับแนวทางของ
การเกิดเมืองข้อหนึ่งข้อใด หรืออาจผสมผสานกันทั้ง ๓ แนวทาง 

Lee Tayler๕๙ พิจารณากระบวนการเกิดเป็นเมืองในแง่ของกระบวนการและปัญหาของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจชนบทถูกแปลงสภาพไปสู่เศรษฐกิจเมือง ดังนั้นกระบวนการเกิด
เป็นเมือง จึงเกี่ยวกับการแปลงสภาพประชากร กระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมือง
ของเศรษฐกิจชนบท ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอบนพื้นที่ มีลักษณะการใช้แรงงานเข้มข้นและมี
ความเป็นปัจเจกภาพสูง ไปสู่ฐานะของเศรษฐกิจเมือง ซึ่งมีการกระจุกตัวกันบนพ้ืนที่ค่อนข้างมาก มีความ
ช านาญเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าและบริการสูง และมีการพ่ึงพาต่อกันระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาลอย่างใกล้ชิด ที่ส าคัญคือ เศรษฐกิจเมืองมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และลักษณะ
ของการประกอบการในระดับสูง นอกจากนี้ สิ่งที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดเป็นเมืองโดยเฉพาะ คือ การ
กระจุกตัวกันของประชาชนบนพื้นที่เพ่ิมข้ึน หรือที่เรียกว่า ความหนาแน่น ซึ่งน าไปสู่ความสัมพันธ์ทาง
พ้ืนที่อย่างใกล้ชิดของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ประกอบกับความ
ช านาญทางการผลิตเฉพาะอย่าง ส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาต่อกัน ระหว่างผู้ประกอบการต่างๆในชุมชนเมือง 
ความหนาแน่นของประชากรท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและการเพ่ิมงบประมาณของรัฐบาล 

สรุปได้ว่า กระบวนการเป็นเมือง ความเป็นเมือง และมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีตัว
แปรจากการคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้น น าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ความไม่เท่าเทียมกันเชิงพ้ืนที่” ส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์การเมืองรูปแบบของการเจริญเติบโตของนครที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม มีผลส าคัญต่อ
ความร่ ารวยและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยต่อมา ตัวอย่างเช่น การโต้แย้งกันใน
กรณีของอัฟริกาใต้ที่กระบวนการเป็นเมืองเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยอาณานิคมในอดีตโดยไม่มีการควบคุม มี
ผลท าให้เกิดเศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพาการส่งออกและการสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีอ านาจทาง
การเมือง 

                                           
๕๙ Lee Tayler,  Urbanized Society,  Santa Monica, ( California: Goodyear Publishing Co, 

1980), p. 69. 



๕๗ 

 
ทั้งนี้ สนธยา พลศรี๖๐ ไดก้ล่าวว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้ 
๑. คนในชุมชน คนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการพัฒนา

ชุมชนเป็นการพัฒนาของคน โดยความร่วมมือกันของคนและเพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน การ
พัฒนาชุมชนจึงเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับคนในชุมชนโดยตรง ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มและองค์กรต่างๆ 

๒. ทุนของชุมชน ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจและทุนสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม 
ได้แก่ คุณภาพของคน การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม กลุ่มองค์กรต่างๆขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ ผลิตภัณฑ์ รายได้ แหล่ง
ทุนของชุมชน เป็น ทุนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ แร่ธาตุ ภูเขา แม่น้ าล าคลอง น้ าตก หาดทราย เป็นต้น 
ทุนเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ 

๓. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง เครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้
ต้องมีคุณภาพเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ก าหนดขึ้น 

๔. ยุทธศาสตร์หรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลายวิธีการ เช่น การให้การศึกษา
อบรม การจัดระเบียบชุมชน การสร้างผู้น า การสร้างกลุ่มและองค์กร การวางแผนและโครงการ การ
ประสานงาน เป็นต้น ยุทธศาสตร์เหล่านี้ เมื่อน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมกับชุมชนจึงจะเป็นประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ 

๕. กระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีล าดับขั้นตอนด าเนินงาน คือ การศึกษาชุมชน การ
วิเคราะห์ชุมชน การวางแผนและโครงการ การด าเนินงาน การประเมินผล และการทบทวนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งต้องด าเนินงานไปตามล าดับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

๖. การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเฉพาะ
ในสิ่งที่มีความจ าเป็น เกินขีดความสามารถของชุมชน หรือเพ่ือกระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา 

๗. การบริหารและจัดการที่ดี เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มองค์กร การเงิน 
เวลา พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ 

๘. นักพัฒนาชุมชน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นเตือน จูงใจ ประสานงาน ระดมพลังหรือ
ศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการพัฒนา 

                                           
๖๐ สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.

เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๖ – ๑๐๗. 



๕๘ 

 
๙. การประสานงาน เพ่ือเชื่อมประสานบุคคล กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
๑๐. ผลของการพัฒนา เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานพัฒนาชุมชนซึ่งท าให้คนที่

ร่วมการพัฒนามีขวัญและก าลังใจที่ดี มุ่งม่ันที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนนั้น มีคนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของ

การพัฒนาชุมชน เนื่องจากการพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาของคน โดยความร่วมมือกันของคนและ
เพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับคนในชุมชนโดยตรง 

และ สนธยา พลศรี๖๑ ยังได้กล่าวว่า กระบวนการพัฒนา หมายถึง ขั้นตอนที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามล าดับ ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการพัฒนาชุมชน มี ๗ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา หมายถึงการส ารวจและศึกษาวิเคราะห์ความจริงใน
ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป 

๒. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การพัฒนาชุมชนโดยแท้จริงแล้วก็คือ การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเอง ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนจึงเป็นขั้นตอนส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องจากการศึกษาชุมชน 

๓. การจัดล าดับปัญหาและความต้องการของชุมชน เมื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
เรียบร้อยแล้ว ก็น าปัญหาที่ได้มาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลงมือแก้ไขต่อไป 

๔. การวางแผนและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน การวางแผนและโครงการพัฒนาชุมชน 
เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องจากการจัดล าดับปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน เป็นขั้นตอนของการเตรียมการเพ่ือจะแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาชุมชน
ต่อไป 

๕. การด าเนินงานพัฒนาชุมชน เมื่อพิจารณาวิธีด าเนินงาน และเห็นว่ามีความถูกต้อง
เหมาะสมดีแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ การด าเนินงานพัฒนาชุมชนตามแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้น ใน
ขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการ ๒ ประการ ที่ส าคัญ คือการบริหารโครงการ และการ
ควบคุมและติดตามโครงการ 

                                           
๖๑ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หน้า ๘๗ – ๑๒๕. 



๕๙ 

 
 ๕.๑. การบริหารโครงการ เป็นการน าวิธีการต่างๆ มาใช้เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานตาม

แผนและโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒. การควบคุมและติดตามโครงการ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการพัฒนาชุมชน 

เพราะถ้าไม่มีการควบคุมและติดตามโครงการแล้ว โอกาสที่การด าเนินงานจะประสบปัญหาและไม่บรรลุ
เป้าหมายก็จะมีมากขึ้น 

๖. การประเมินผลงาน เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนให้
สามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอนต่างๆ ที่วางไว้ หรือเป็น
วิธีการส าหรับตัดสินว่ากิจการด าเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และจะต้องด าเนินการ
ต่อไปอีกมากน้อยเท่าไร จึงจะประสบผลส าเร็จ ดังนั้น การประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา ได้มองเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการด าเนินงานในทุกๆ ขั้นตอนของโครงการ 
และยังสามารถใช้ในการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๗. การทบทวนเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การทบทวนเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ
การพัฒนาชุมชนนับเป็นขั้นตอนส าคัญของกระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นขั้นตอนที่น าสิ่งซึ่งได้รับจาก
ขั้นตอนก่อนๆ โดยเฉพาะในขั้นตอนการประเมินผลงาน มาหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นให้หมดไป ทั้งในโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ และโครงการที่จะด าเนินการต่อไป การทบทวน
เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑) ด าเนินการแก้ไขทันทีที่พบว่าได้เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น 
 ๒) จัดปัญหาและอุปสรรคไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะที่เกิดขึ้น 
 ๓) ก าหนดล าดับขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปัญหา 
 ๔) ท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 ๖) บันทึกปัญหาและอุปสรรค การเตรียมการ และการแก้ไขปัญหาไว้ในรูปของรายงาน

หรืออ่ืนๆ 

สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปสู่การลด
ปัญหา และความขัดแย้งให้น้อยที่สุดในการสร้างความเจริญให้ชุมชนโดยมีการก าหนดแผนงานเพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นมาตรฐานในการน าไปปฏิบัติพร้อมทั้งให้คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน
โดยริเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมท า รว่มรับผลที่เกิดขึ้น 

๒.๓.๕ การพัฒนาความเป็นเมืองเชิงพุทธ 



๖๐ 

 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้นมีนักวิชาการกล่าวไว้

ดังต่อไปนี้ 

พลเมืองที่ดีของสังคมจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะช่วย
ท าให้สังคมเป็นสังคมทีมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าได้ เพราะความเป็นเมืองเชิงพุทธ คือ การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข หมายถึง การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่
ร่วมกันในรูปของกฎระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมี
ส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมใน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนเองนับ
ถือ จะท าให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความหมายโดยสรุปก็คือ การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ส าคัญมีอยู่ ๘ ประการ๖๒ คือ 

๑. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมข้อนี้เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง
เพราะสังคมจะด ารงอยู่ได้ และสามารถพัฒนาให้มีความสมบูรณ์เจริญก้าวหน้าได้ ถ้าคนในสังคมยอม
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเสมอ 

๒. การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก คุณธรรมข้อนี้มี
ความส าคัญมากต่อสังคม เพราะสมาชิกในสังคมมักจะมีความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ของสังคม แล
แนวทางการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้เสียงข้างมากเพ่ือหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหานั้นๆ แต่ทั้งนี้เสียงส่วนมากก็จะต้องเคารพความคิกเห็นของเสียงส่วนน้อยและไม่ถือว่าเสียง
ส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด จึงจะท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างสันติ 

๓. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย 
ควบคุมตนเองได้ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ สังคมนั้น
ก็จะมีแต่ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น นักเรียนมีหน้าที่เรียนก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ก็จะท า
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน หรือข้าราชการท าหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างดีที่สุด ก็ย่อมจะ
ท าให้ข้าราชการผู้นั้นประสบความส าเร็จในชีวิตราชการ เป็นต้น 

๔. ความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่
เบียดบังทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือถ้าเป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ท าการ
ทุจริต สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสันติสุขและเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ 

                                           
๖๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, “คุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม

โลก”, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.pattayadailynews.com [๒ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 



๖๑ 

 
๕. ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง สังคมทุกสังคมต้องการให้มีการแสดงความคิดเป็นใน

เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น ถ้าสมาชิกในสังคมมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใน
เชิงสร้างสรรค์อยู่ เสมอ ๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ 

๖. ความสามัคคี หมายถึง ความรักใคร่กลมเกลียวและความร่วมมือกันท างาน เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ดังค ากล่าวที่ว่า “สามัคคี คือ พลัง ” ดังนั้น ถ้าประชาชนไทยมีวามสามัคคี ไม่แตกแยก ร่วมแรง
ร่วมใจท างานเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเข้มแข็งเป็นที่เคารพและเป็นที่เกรงขาม
ของนานาประเทศ รวมทั้งจะท าให้สถาบันประชาธิปไตยมีความมั่งคงตลอดไปด้วย 

๗. ความละอายและเกรงกลัวในการกระท าชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีความละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระท าชั่วแล้ว สิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ ก็จะไม่เปิดขึ้นในสังคม เช่น ถ้านักการเมืองมีความซื่อสัตย์
สุจริต เห็นประโยชน์ของส่วนเป็นส าคัญ มีความละอายและเกรงกลัวในการกระท าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆ  
ก็จะท าให้ประชาชนมีความศรัทธาในตัวนักการเมือง และในสถาบันการเมืองการปกครองมากขึ้น อันจะ
ยังผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

๘. การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมไม่ให้คนไม่ดีมีอ านาจระบอบการ
ปกครองของประเทศจะด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เมื่อได้คนดีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกันปกครอง
บ้านเมือง ดังนั้น ในการเลือกตั้งผู้แทน ประชาชนควรเลือกคนดีให้ไปท าหน้าที่แทนตน เพราะถ้าเราได้ผู้
แทนที่ดี เราก็จะได้รัฐบาลที่ดี อันจะยังผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถอ านวยประโยชน์
สุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ๖๓ จึงได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม
น าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตยพัฒนา คนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ 
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้
และอยู่ดีมีสุขโดยคุณธรรมพ้ืนฐานประกอบด้วย 

๑. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน เรื่อง
ที่ถูกที่ควร สู้งานมีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 

                                           
๖๓ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : 

กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรมศาสนา: กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒). 



๖๒ 

 
๒. ประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิด

ก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อรู้จักท าบัญชีรายรับ–
รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 

๓. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพมีความจริงใจ
ปลอดจากความรู้สึกส าเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมรับรู้หน้าที่ของตนเอง
ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง 

๔. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษาสถาบันองค์กร และ
ประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ
รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม 

๕. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะมีสัมมาคารวะ 
เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงามวางตน
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

๖. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 
ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดล้อมมี
ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

๗. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิ ดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง สามารถ
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความคิดและความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 

๘. มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท า
ประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพ่ือมนุษย์และผู้ที่มีความเดียดร้อน มีความเอ้ือ
อาทรเอาใจใส่อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ส าหรับการอยู่ร่วมกันในทางพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับครอบครัว เพราะถือว่า
ครอบครัวที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการพัฒนา สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการ
อบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้คน
ส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ เพ่ือพัฒนาให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้



๖๓ 

 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พระพุทธศาสนาจึงมีหลักธรรมที่ส่งเสริมให้
มนุษย์พัฒนาครอบครัวอยู่มากมาย หลักธรรมที่ส าคัญที่หล่อหลอมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนรักสันติ รัก
อิสรเสรี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาต่อกัน ตัวอย่างหลักธรรมเหล่านี้ได้แก่ 

๑. สังคหวัตถุ ๔ ๖๔ หมายถึง หลักธรรมส าหรับสงเคราะห์หรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของ
คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย 

 ๑) ทาน  คือ การให้  แบ่ งปัน เสียสละ เผื่ อแผ่  การให้  ได้แก่  การเสียสละ การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ การให้ทานให้เพ่ือขจัดกิเลส เช่น การบริจาคทาน
แก่นสมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีล เพ่ือขจัดความโลภหรือความตระหนี่ เป็นการช าระจิตใจให้สะอาด 
ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และการให้เพ่ือสงเคราะห์หรือเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืน การท าทานโดยให้สังคห
วัตถุนี้ ในแง่ปฏิบัติ หมายถึง การเฉลี่ยหรือแบ่งให้จากส่วนที่คนมีอยู่ มิใช่ให้มากมายจนไม่เหลือ หรือให้
จนผู้รับร่ ารวย จุดประสงค์เน้นที่การแสดงอัธยาศัยไมตรีมากกว่าความมากหรือน้อยของวัตถุที่ให้ 
เพราะฉะนั้น คนยากจนหรือคนที่มีวัตถุสิ่งของเล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันให้ทานผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพของ
ตน เช่น การแบ่งปันอาหารให้เพ่ือน แบ่งปันเครื่องเขียนให้เพ่ือน เป็นต้น คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็น
คนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเรา
สิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน าติดตัวเอาไปได้ 

 ๒) ปิยวาจา คือ การกล่าววาจาสุภาพ อ่อนหวาน การพูดค าสุภาพ อ่อนหวาน เพ่ือให้
เกิดความสมานสามัคคี ปิยวาจาท าได้ง่าย เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถ
พูดออกมาได้ ค าพูดมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก ่

  (๑) ค าพูดที่พูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น ค าหยาบ ค าด่า ค าประชด ค ากระทบ
กระเทยีบ ค าแดกดัน ค าสบถ เป็นต้น ค าพูดเหล่านี้เรียกว่า “อัปปิยวาจา” 

  (๒) ค าพูดที่พูดออกไปแล้วท าให้คนฟังรัก เช่น ค าอ่อนหวาน ค าชมเชยจากใจจริง 
ค าพูดที่ชวนให้เกิดความสมัครสมานไมตรี เป็นต้น 

 ๓) อัตถจริยา คือ การกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้ อ่ืน  การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวงกว้าง หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอน
ให้คนพัฒนาตน ๒ ด้าน คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์ และท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ การท าตนให้เป็น

                                           
๖๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๖. 



๖๔ 

 
ประโยชน์ หมายถึง ท าตนให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ อย่างค าพังเพยที่ว่า “อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดู
ดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” หรือ “อยู่ก็ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขาคิดถึง” คนที่ไม่นิ่งดูดายมีอะไร
พอจะช่วยเหลือคนอ่ืนและสังคมได้ก็เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือตามสติก าลัง ทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า “คนท าหมู่คณะให้งดงาม” อยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญที่นั้น วิธีท าตนให้เป็นประโยชน์และท าสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ อาจท าได้หลายวิธี เช่น การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วย
ความรู้ ความสามารถ เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นนักเรียนที่ดีของ
สถานศึกษา เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา 

 ๔) สมานัตตตา คือ การวางตัวเหมาะสม เสมอต้น เสมอปลายการวางตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย หมายถึง การวางตนได้เหมาะสม มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

  (๑) วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็น
บิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะท่ี
เป็นอยู่ และท าได้อย่างเสมอต้นเสมดปลาย 

  (๒) ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ของ
สังคม 

๒. ฆราวาสธรรม ๔ ๖๕ เป็นหลักธรรมค าสอน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบ ารุงให้เจริญงอกงามโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค์ คุณธรรมสี่ดังกล่าว ก็คือ ข้อปฏิบัติธรรมโดยตรงของคฤหัสถ์ทั้งหลาย ของผู้ครองเรือนทั้งหลาย 
ที่เรียกว่า ฆราวาสธรรม ๔ ประการ 

 ๑) สัจจะ คือ ความจริง ด ารงมั่นอยู่ในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง เป็น
เหตุน ามาซึง่ความเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ 

 ๒) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน บังคับควบคุมตนเองได้รู้จักปรับตัว และแก้ไขปรับปรุง
ตน ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมทั้งการยอมรับและแก้ไขสิ่งบกพร่องของตนด้วย 

 ๓) ขันติ คือ อดทน อดทนต่อความหนาว ร้อน หิว กระหาย ทนตรากตร า ทนต่อความ
เจ็บใจ ทนข่มอารมณ์ของตนได้ ทนต่อความยั่วยวนต่างๆ อดทนต่ออ านาจฝ่ายต่ า อดทนต่อการท าการ
งาน 

                                           
๖๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๓๙. 



๖๕ 

 
 ๔) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล ช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ สละความโกรธ 

ความเห็นแก่ตัว มีใจกว้างร่วมงานกับคนอ่ืนได้ สละอารมณ์ขุ่นมัวภายในจิตใจได้ 

ส าหรับหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ และ ฆราวาสธรรม ๔ ดังกล่าวมาแล้ว จะสามารถอ านวย
ประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมดังต่อไปดังนี้ 

๑) ช่วยให้บุคคลด ารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข 
๒) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน 
๓) เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่

ฐานะ  
๔) เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และด าเนินไปได้ด้วยดี 
๕) ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคม 

ผู้หวังความก้าวหน้า หวังความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจ หวังความสุขที่สมบูรณ์ ก็จ าเป็นที่
จะต้องน้อมน าเข้ามาไว้ในตนให้ได้ แล้วธรรมะข้ออ่ืนๆ ก็จะตามเข้ามาเป็นแถว นั่นก็คือชีวิตก็ย่อมจะ
ประสบความส าเร็จ ไม่แต่เฉพาะของผู้ครองเรือนเท่านั้น แม้ในชีวิตของนักบวชก็ย่อมจะบรรลุธรรมขั้น
สูงสุดได้ นั่นคือการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นยอดของความสุข 

นอกจากหลักธรรมทั้ง ๒ ประการข้างต้นแล้ว หลักการพ้ืนฐานส าหรับสร้างเสริมความ
ปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุขของสังคม คือหลักศีล ๕ อันจะน าพาให้สังคมไทย สังคมโลกเกิดความสงบ
เป็นสันติสุขได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ๖๖ ที่ได้สรุปถึง ศีล ๕ กับ 
การด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่น าไปสู่สุขภาวะทางสังคม่ีดี ไว้ว่า ปัจจุบันหลายประเทศมีการพัฒนา
ประเทศในเส้นทางของการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมใน ๔ ด้าน คือ การพัฒนาด้านกายภาพ ด้าน
สังคม (ศีล) ด้านจิตใจ และด้านปัญญา เพ่ือให้ผู้คนในสังคมได้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม 
สังคมที่ดีงาม มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความเป็นอิสรภาพทางความคิดและการกระท า มีปัญญาที่รู้เท่าทันกับ
บริบทของโลก สังคมและรู้จักตนเอง โดยมีความพยายามก าหนดเกณฑ์ชี้วัดสุขภาวะทางสังคมขึ้นมาว่า 
หากประเทศไหน สังคมไหน ชุมชนไหน มีการพัฒนาใน ๔ ด้านดังกล่าว สังคมนั้น ประเทศนั้น ถือว่า มี
การพัฒนาในทิศทางที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมให้มีความสุข 
ความเจริญ โดยมิได้มองถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มองถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
มองถึงความสุข การพัฒนาจิตใจและปัญญาเป็นส าคัญ 

                                           
๖๖ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, ศีล ๕ กับสุขภาวะทางสังคม, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัย

พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๖๖ 

 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์๖๗ จึงได้เสนอกรอบทิศทางและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยเน้นให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ ควบคู่กับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต รวมทั้ง
การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔ 
ด้าน ได้แก ่

๑) ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมส าหรับ “คนไทย” 
พ้ืนฐานทุกคนในวงกว้างจนเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยรักษาความเป็นไทยเข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก 
ยอมรับความแตกต่าง มีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม  

๒) สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพ่ึงตนเองได้ มี
ความรู้สามารถหลากหลายด้าน (well-rounded) และความรู้รอบตัวสูง 

๓) กาย มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง รักการเล่นกีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และมีพัฒนาการไม่
สมวัย  

๔) สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต้องมีความสามารถในการสั่งสอน ดูแลเยาวชนใน
ครอบครัวได้ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบนิเวศที่สนับสนุนครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ สังคมที่มีความสุข 

ดังนั้น การพัฒนาความเป็นเมืองเชิงพุทธในสังคมไทย อันหมายถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันของ
คนในชาติ ที่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างจากสังคมอ่ืน 

                                           
๖๗ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, สภา

ปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ ๔ : การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๘), หน้า ๔. 



๖๗ 

 
ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ความเชื่อ มารยาท อาหาร การด าเนินชีวิตที่มี พระพุทธศาสนา 
เป็นพ้ืนฐาน เป็นต้น สถาบันทางสังคมไทย เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของ
สังคมไทยที่มีกฎเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือสนองความต้องการของสังคมไทย เป็นที่ยอมรับของประชากร และ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปในสังคมไทย สถาบันที่ส าคัญในสังคมไทยเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๕ 
สถาบัน คือ 

๑) สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวในสังคมไทย มีลักษณะส าคัญดังนี้๖๘ 
 (๑) การเริ่มต้นของครอบครัวในสังคมไทย เริ่มจากการสมรสโดยมีประเพณีการสู่ขอ  การ

หมั้น การแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
 (๒) สังคมไทยในปัจจุบันนิยมการมี “ครอบครัวเดี่ยว” คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยด้วย 

พ่อ แม่ ลูกในบ้านเดียวกัน ส่วนสังคมชนบทของไทยยังคงนิยม “ครอบครัวขยาย” คือ  ครอบครัวที่
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติในบ้านเดียวกัน 

 (๓) สถาบันครอบครัวในสังคมไทย มีค่านิยมให้ผู้ชายเป็นผู้น าครอบครัว และหาเลี้ยง
สมาชิกในครอบครัว ปัจจุบันผู้หญิงท างานนอกบ้านมากขึ้น 

๒) สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการเมืองการปกครองในสังคมไทยมีลักษณะส าคัญ 
คือ 

 (๑) ประชาชนในสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ 
 (๒) สังคมไทยยกย่อง และเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ 
 (๓) การปกครองของสังคมไทย คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา  มี

องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๔) มีการตื่นตัวทางการเมืองการปกครองแนวใหม่การจัดการเลือกตั้งแนวใหม่ มีการ

ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา และอ่ืนๆ ที่ท าให้สังคมเป็นสากลมากขึ้น 
๓) สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะส าคัญ คือ 
 (๑) ประชาชนในสังคมไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 
 (๒) ชาวไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 (๓) ชาวไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตโดยได้รับอิทธิพลทางศาสนา ท าให้มีประเพณีวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

                                           
๖๘ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ตัวชี้วัด “ครอบครัวอยู่ดีมีสุข”, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
๒๕๔๕), หน้า ๒๓๙. 



๖๘ 

 
๔) สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในสังคมไทยในอดีต วัด และวัง เป็นแหล่งการเรียนรู้

ของชนชาวไทยในปัจจุบันสังคมไทยมีการปฏิรูปการศึกษา และมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งส่งผลให้การศึกษาของสังคมไทยมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น 

 (๑) การปฏิรูปการศึกษาของไทย 
 (๒) มุ่งปฏิรูปการศึกษาที่ให้ครูปฏิรูปการเรียนรู้ 
 (๓) มีการจัดการศึกษานอกระบบ 
 (๔) ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
๕) สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันเศรษฐกิจในสังคมไทย มีลักษณะส าคัญ คือ 
 (๑) ระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยเป็นระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของระบบทุนนิยม  

ประชากรมีเสรีภาพในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ และเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค้า 
 (๒) ปัจจุบันรัฐบาลได้น าระบบเศรษฐกิจแบบผสมมาด าเนินการ มีการส่งเสริมปัจจัยการ

ผลิตขั้นพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 
 (๓) มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดการด าเนินการให้เป็นผลผลิตสู่ตลาดในโครงการ 

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน นับว่าเป็นความยากล าบากต่อการรักษาคุณธรรม จริยธรรม หรือ
การรักษาศีลเพ่ือให้สังคมเกิดสันติสุข คดีอาชญากรรมก็ยังเกิดขึ้นในทุกๆ วัน และมีความรุนแรงมากข้ึน 
ในหลายประเทศถึงแม้ว่าจะมิได้บอกว่าประเทศเหล่านั้นรักษาศีล ๕ เช่นเดียวกับสังคมไทย แต่ก็พบว่า
ปัญหาอาชญากรรมในประเทศเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป หรือบางประเทศก็มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากร ค าถามก็คือว่า อะไร ที่ท าให้ประเทศเหล่านั้นมีอาชญากรรมไม่มากนัก คนในสังคมสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  และ หากพิจารณาถึงหลักการดังกล่าวก็จะพบว่า “จิตส านึกแห่งความดีงาม” และ
เจตจ านงแห่งการละเว้นความชั่วที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและสังคมให้เดือดร้อนนั่นแหละ คือ ปัจจัยหลัก
ของการสร้างสังคมให้น่าอยู่ การมีศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตเท่านั้น จึงจะท าให้บุคคลและ
สังคมได้รับความสุข หากแต่เรามองข้ามการละเมิดศีลเล็กน้อย ไม่มีเจตนาและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
ความไม่ดีงามทั้งปวง สังคมไทยก็ยังคงพบกับปัญหาทางสังคม อาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การละเมิด
ศีล ๕ คือ ความพยายามที่จะเข้าข้างตนเอง เพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นความเห็นแก่ตัวที่มาจากการไม่
สามารถควบคุมความอยากหรือกิเลส ตัณหาที่มาจากภายในของตัวเราเอง และการใช้หลักเบญจธรรม 
คือ ความมีเมตตากรุณา  การตั้งใจประกอบอาชีพที่สุจริต การให้เกียรติยกย่องความเป็นมนุษย์และสตรี
เพศ การรักษาสัจจะและมิตรภาพ รวมทั้งการมีสติปัญญาเพ่ือรักษาตนจะท าให้สังคมน่าอยู่ ก็เท่ากับว่า 
เป็นการรักษาศีล ๕ ได้แล้วในสังคมปัจจุบัน เพราะการรักษาศีล ๕ ดังกล่าว เป็นหลักการเบื้องต้นของ



๖๙ 

 
บุคคลที่จะตั้งใจรักษาศีล ๕ เพ่ือสร้างความดีงามให้กับตนเองและสังคม น าไปสู่การพัฒนาชุมชนเมืองเชิง
พุทธที่ยั่งยืน 

๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๔.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ถวิลวดี บุรีกุล๖๙ อธิบายว่า การมีส่วนร่วมในมีความหมายในหลายมิติ ที่เห็นว่าน่าสนใจมี
ดังต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในมิติของความลึก หมายถึง การมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจโดยประชาชน
ต่อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติ แต่ไม่ได้
หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาโครงการ 

๒. การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกตื่นตัว
เพ่ือที่จะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนาขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ความคิดริเริ่มของคนในท้องถิ่น 

๓. ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วม คือการให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นๆ ด้วย 

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเข้าใจอย่างกว้างๆได้ว่าคือ การที่
ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต่างๆในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อเขา 

๕. การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่ส ารวจตรวจสอบความจ าเป็นในเรื่องต่างๆ การระดม
ทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและธ ารงรักษาองค์กรต่างๆใน
ท้องถิ่น 

๖. การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นกระบวนการด าเนินการอย่างแข็งขัน ซึ่งหมายถึงว่า บุคคล
หรือกลุ่มที่มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความริเริ่มและได้มุ่งใช้ความพยายามตลอดจนความเป็นตัวของตัวเองที่
จะด าเนินการตามความริเริ่มนั้น 

                                           
๖๙ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๘), หน้า ๑ - ๒. 



๗๐ 

 
๗. การมีส่วนร่วม คือการที่ได้มีการจัดการที่จะใช้ความพยายามที่จะเพ่ิมความสามารถที่จะ

ควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่างๆในสภาพสังคมนั้นๆทั้งนี้โดยกลุ่มที่ด าเนินการ และความ
เคลื่อนไหวที่จะด าเนินการนี้ไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ 

พระมหาประกาศิต  ฐิติปสิทธิกร๗๐ ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ในสังคม 
เมือง การส่งเสริมสนับสนุนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
รับผลที่เกิดขึ้น  คือมีการร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และความช านาญร่วมกับวิทยาการที่
เหมาะสม สนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการท างานเป็นทีม 
(Team work)  อีกทั้ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงครอบคลุมไปถึงการที่ประชาชนหรือ
ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ และควบคุมการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่
มีอยู่ในสังคม ตั้งแต่เริ่มคิดเห็นปัญหาจนกระทั่งถึงขั้นตอน การติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกใน
ชุมชน รวมทั้งได้มีโอกาสในการวางแผน ก าหนดรูปแบบ การบริหาร และประเมินผลตลอดจนการ
ตัดสินใจในการก าหนดอนาคตของตนเอง และชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น การพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการด าเนินงาน การพัฒนา มีส่วนในการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และความช านาญของชุมชนร่วมกันกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวมอย่างเหมาะสมสูงสุด  และ พระมหาประกาศิต  ฐิติปสิทธิกร 
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมว่านอกจากจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และมี
ปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์ จิตส านึกร่วมของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา ดังนี้ 

๑. หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม เป็นการเกี่ยวข้องกันทางด้านสังคม จิตใจ 
และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งใดในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้กระท าสิ่งใดให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มนั้น ๆ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม วางแผน วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะท า เช่นการท างานร่วมกัน 
การพัฒนาร่วมกัน  

                                           
๗๐ พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร, “ปราชญ์ป่า : กระบวนการสร้างจิตส านึกร่วมในการจัดการป่าชุมชน

ต้นแบบเขตลุ่มแม่น้ ามูลตอนบน”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๙๒-๙๓. 



๗๑ 

 
๒. การมีส่วนร่วมท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ กระบวนการมี

ส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
๓. การมีส่วนร่วมท าให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น สร้างสรรค์ สร้างสามัคคี 

เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมมักเกี่ยวข้องกับบุคคลหมู่มาก และอาจรวมถึงสาธารณชนทั่วไป การสร้าง
กิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ท าให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
โดยสะดวก และจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวร่วมการด าเนินกิจกรรมมากขึ้นอีกด้วย 

๔. การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนาชุมชนในเชิงพ้ืนที่  ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบัน
ประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่องบทบาทและสิทธิของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เกิดเวทีการ
ระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ส่งผลดีต่อความตื่นตัวต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการหรือการกระท าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มาร่วมกัน แสดงความคิดเห็น การวางแผนในการด าเนินกิ จกรรมต่างๆ การก าหนดทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง ของกลุ่ม องค์กร หรือ ชุมชน ตลอดจนการร่วมกันรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาและ
รับผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการให้ประชาชนมีการตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจของการพัฒนา ทั้งการพัฒนาตนเองและพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม ทั้งนี้การมีส่วนร่วมจะได้ผลดีอย่างแท้จริงนั้น ประชาชนจะต้องมีโอกาสอย่างอิสระ
ปราศจากการแทรกแซง ครอบง าบังคับ บีบคั้น กะเกณฑ์ ฝืนใจหรือถูกขอร้อง เพราะอาจจะบรรลุเพียง
ผลส าเร็จของงานเท่านั้นแต่จะไม่ก่อให้เกิดความผูกพันรับผิดชอบตามมา และการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
จะไม่มีความยั่งยืนมั่นคง ไม่ต่อเนื่องในที่สุดก็อาจจะล้มเลิกไปในที่สุด 

๒.๔.๒ ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า ในระบอบประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าและ
สมบูรณ์นั้นกลไกท่ีส าคัญคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายของประชาชน ได้แก่ การ
เลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปสร้างกฎหมายและบริหารราชการแผ่นดิน  หากกลไกนี้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมีกลไกนอกระบบเข้ามาแต่ถ้าหากมีการเรียกร้องเกิดขึ้นแสดงว่า ระบบ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและยิ่งกลไกในระบบเป็นกลไกที่รวมอ านาจจาก
เบื้องต้น หรือรวมศูนย์และอยู่ห่างจากปัญหาท าให้กลไกระบบไม่สามารถเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
จริงจัง การเรียกร้องก็อาจรุนแรงมากขึ้นตามล าดับ เป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนพ่ึงพาตนเอง ช่วยให้มี
การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาของเขา จะท าให้ทันคนมีอ านาจต่อรองมากขึ้นทั้งทาง



๗๒ 

 
เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งช่วยพัฒนาประชาธิปไตยโดยสร้างสังคมการเมือง และเศรษฐกิจของ
ประเทศในที่สุด 

สุทิน บุญญาธิการ และคณะ๗๑ ได้รวบรวมลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ๕ 
ลักษณะ ดังนี้ 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) โดยประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบและ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะ
ด าเนินการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

๒. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นการหารือระหว่างผู้ด าเนินโครงการกับ
ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลประกอบการ
จัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในโครงการ และ
เสนอแนะประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ เป็นเวที
สาธารณะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหารมีการด าเนินโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจได้ท าความเข้าใจระหว่างกัน และหาเหตุผลที่เกี่ยวกับโครงการได้แก่ การประชุม
ในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีการอธิบาย
ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วจึงเปิดโอกาสให้ซักถาม อาจจัดขึ้น
เฉพาะจุดในระดับชุมชนย่อยๆ แต่ละชุมชนก่อนแล้วจึงจัดรวมหลายๆชุมชนอีกครั้งหนึ่ง การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาร่วมอธิบายซักถามและให้ความเห็น ทั้งนี้ 
ผลการประชุมจะต้องมีการน าเสนอต่อสาธารณะและผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมประชาพิจารณ์ 
(Public Hearing) เป็นเวทีเสนอข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ได้รับผลกระทบ 
เป็นการประชุมที่เปิดกว้าง มีหลักเกณฑ์ และประเด็นที่พิจารณาที่ชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ
ร่วมกัน ควรมีลักษณะไม่เป็นทางการมากนัก 

๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อ
ประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจด าเนินการให้ประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบให้มีการเลือกตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องนั้น 

                                           
๗๑ สุทิน บุญญาธิการ และคณะ, “การบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาโครงการที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๕. 



๗๓ 

 
๕. การใช้กลไกทางกฎหมาย เป็นการเรียกร้องสิทธิจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมมักใช้ใน

กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการทางอ่ืนได้ โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นหลัก 

ปาริชาติ วลัยเสถียร๗๒ ได้กล่าวสรุปลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหาการวางแผน การ
ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมถึง
การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๒.๑ การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชนเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรของ
ชุมชน อันจะก่อให้ เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

 ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก 
โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็น
เอกเทศให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหารมีอ านาจต่อรองในการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเองซึ่งสอดคล้องกับ ชาติชาย ณ เชียงใหม่  ได้
แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า ลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม คือ๗๓ 

  ๑. เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ทุกด้านของชีวิตของประชาชน
และชุมชน (Inclusiveness) 

  ๒. เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือความเท่าเทียมกัน (Equity) ของปัจเจกชนและกลุ่มคนใน
การมีส่วนให้ (Give) และมีส่วนได้รับประโยชน์ (Take) จาการกระจายทรัพยากรสาธารณะ 

                                           
๗๒ ปาริชาติ วลัยเสถียร, “ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน”, ในเอกสารประกอบการศึกษาวิชา สค. 

๖๕๑ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๑), หน้า ๑๓๘. 

๗๓ ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สมดุล, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๕๙. 



๗๔ 

 
  ๓. เป็นการมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดความเป็นธรรม (Justice) แก่ปัจเจกชนและกลุ่ม

คนที่มีสถานภาพแตกต่างกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการแบ่งปัน เกื้อกูลกัน อุ้มชูกัน และ
เรียนรู้ร่วมกัน 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต๗๔ ได้กล่าวถึงการที่ประชาชนสามารถสร้างและขยายบทบาท และ
อ านาจของตนเองจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Object) มาเป็นผู้กระท า (Subject) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการก าหนดนโยบาย มีความส าคัญตั้งแต่ประชาชนต่อหน่วยงานราชการและต่อ
สังคมโดยรวม ทั้งนี้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

๑. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมระหว่างกลุ่มคนต่างๆ เพราะการพบปะพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็น ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนาทางความคิดมีการรับรู้ที่
กว้างไกลยิ่งขึ้น และเกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างกลุ่ม 

๒. กระบวนการที่ให้ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านที่เป็นข้อเท็จจริงและด้านที่เป็นความคิดความรู้สึก
และความคาดหวังได้ถูกแสดงออกมาอย่างหลากหลายสมบูรณ์ครบถ้วน ตรงกับความต้องการมากขึ้น ผล
ที่ตามมาคือท าให้เกดการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และการวางแผนด าเนินงานไปอย่างรอบรู้
รอบคอบ และรอบด้านยิ่งขึ้น 

๓. กระบวนการที่ท าให้ประชาชนเกิดความผูกพัน และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของนโยบายแผน 
และโครงการนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชน 

๔. กระบวนการท าให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบในการด าเนินงานซึ่งก่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานลดการทุจริตลดความผิดพลาดของนโยบายแผนโครงการนั้นๆ ลงได้ 

๕. กระบวนการตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอาศัยการ
เจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะสามารถก าหนดนโยบายโดยมีพ้ืนฐานของความยุติธรรมยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มคณะต่างๆ เข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆ อาจจัดเป็นลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วย
วางแผน ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ มีการติดตามประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ที่ร่วมกันบริหารจัดการ เพ่ือให้การด าเนินการประสบความส าเร็จตามความประสงค์ 

                                           
๗๔ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย”, วารสารพัฒนาสังคม

, (ฉบับพิเศษ ๒๕๔๓), หน้า ๒ - ๔. 



๗๕ 

 
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการก าหนดนโยบาย และการด าเนินงาน

หลายประการ โดยเฉพาะการรับนโยบายของรัฐตามที่ตั้งอยู่ในเงื่อนไขของแผนพัฒนาแห่งชาติ เป็นที่
ยอมรับและตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชนที่สอดคล้องกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดตามมาในภายหลังหรือก่อนก็ได้ พร้อมยัง
เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กรที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดพิจารณา การตัดสินใจ 
ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกัน 

๒.๔.๓ ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขององค์กร
ชุมชนและเครือข่ายนั้น มี ๖ ขั้นตอน ได้แก๗่๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรภาคประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในท้องที่ ตลอดจนมีส่วนในการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการของชุมชนด้วย 

ขั้นตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรประชาชนและ
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนารวมทั้ง
ก าหนดวิธีการ แนวทางในการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะน าไปใช้ใน
กิจกรรมการพัฒนา ตังอย่างเช่น องค์กรชุมชนและเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนแม่บท
ชุมชนและแผนพัฒนาต าบล เป็นต้น 

ขั้นตอนที่  ๓ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรชุมชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเข้า
ร่วมบริหารงาน ประสานงาน และด าเนินการเพ่ือให้กิจการเพ่ือให้กิจกรรมลุล่วง เช่น องค์กรชุมชนเข้าไป
ด าเนินพัฒนาระบบสหกรณ์ของชุมชน และการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจาก
การพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 

                                           
๗๕ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, “การสร้างองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน”, ในเอกสาร

ประกอบการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓ - ๑๔. 



๗๖ 

 
ขั้นตอนที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ภาคประชาชนเข้า

ร่วมประเมินว่า การพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ใครได้รับประโยชน์มี
ผลกระทบต่อชุมชนท้องที่หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินผลนั้นอาจเป็นการประเมินผลความก้าวหน้า
เป็นระยะๆ หรือกระท าในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)    ซึ่ งเป็นการ
ประเมินผลสรุปรวบยอดของการด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๖ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ประสบการณ์ท างาน และการ
สรุปบทเรียน เพื่อให้คนในชุมชนท้องที่ต่างๆ ทบทวนการท างานของตนเอง และหาแนวทางเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับงานทุกขั้นตอน และในมิติต่างๆ
โดยเฉพาะผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องที่มีอ านาจในการตัดสินใจร่วมกัน จะต้องด าเนินการตามแบบ
แผนที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว เริ่มตั้งแต่การร่วมศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ การวางแผนแก้ไขปัญหาการติดตาม 
และประเมินผล ตลอดจนน าผลที่เกิดขึ้นไปใช้ร่วมกัน เป็นต้น 

ส าหรับขั้นตอนการมีส่วนร่วมพัฒนาซึ่งเป็นการวัดเชิงคุณภาพเป็น ๕ สรุปไดข้ั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของชุมชน 

ขั้นตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนของการ
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน และทรัพยากรที่จะ
ใช้ 

ขั้นตอนที่ ๓ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา เป็นส่วนที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ จาก
องค์กรภาคีการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการได้รับ
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ 

ขั้นตอนที่ ๕ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนา เป็นการประเมินว่าการที่
ประชาชนเข้าร่วมพัฒนาได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบย่อย 
(Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรืออาจประเมินผลรวม 
(Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอด 



๗๗ 

 

๒.๕  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย ผู้วิจัยได้ประมวลมาจาก
แนวคิดของนักวิชาการ โดยจะน าเสนอในประเด็นที่ เกี่ยวกับ ความหมาย แนวคิดและทฤษฎี ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๕.๑ ความหมายการสร้างเครือข่าย 

จากการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับอบรมเลี้ยงดู พบว่า มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

“เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ 
องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมายมีวิธีการท างาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือ
กลุ่มเหล่านี้ ได้มาประสานงานกันมีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐานเอาไว้เปรียบเสมือนมีการต่อสายโทรศัพท์เอาไว้ เมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหา ก็สามารถ
ติดต่อไปได้ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่าย แม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมีบางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมาย
ร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน องค์กรเหล่านี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศอยู่ เพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เป็นการเข้าร่วมเพียงบางส่วนขององค์กรเท่านั้น๗๖ เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบที่
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน โดยไม่ละทิ้งสาเหตุ ผลลัพธ์ และบริบทที่เกี่ยวข้อง เป็นการมองสรรพสิ่ง
อย่างเป็นองค์รวม และเป็นระบบเปิดที่สามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องและสุดท้ายคือ 
ความเป็นกระบวนการที่ท าหน้าที่ระหว่างกันหรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง๗๗ การเป็นพวกกัน
หลายๆ องค์กรชุมชน เพ่ือท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายร่วมกันบางอย่างร่วมกัน เช่น 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เกิดจากการที่กลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนต่างๆ มารวมกันเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การท ากลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ๗๘ ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี พงษ์พิศ ให้ค านิยามของ “เครือข่าย” ไว้ว่า เป็นการ
รวมกลุ่มของบุคคลในชุมชนระหว่างชุมชน กลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน โดยมีหลักยึดตามขอบเขตพ้ืนที่ 
ประเด็นเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว กระบวนการดังกล่าวเกิดจากท้องถิ่น เหมาะสมกับ

                                           
๗๖ กาญจนา แก้วเทพ, เคร่ืองมือการท างานแนววัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๘), หน้า ๓๕. 
๗๗ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พิสิษฐ์

ไทย ออฟเซต, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗. 
๗๘ อคิน รพีพัฒน์, “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ”, ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพ

เพ่ือการพัฒนา, (ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา), หน้า ๒๕๙. 



๗๘ 

 
ท้องถิ่นที่จะช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน การปฏิบัติ แบบอย่างของผู้รู้ การอบรมสั่งสอนในบริบททางสังคม คมนาคม แบบการติดต่อที่
สะดวกยิ่งขึ้นท าให้การไปมาหาสู่ดูงาน การร่วมกันท า ข้ามเขตแดนของชุมชน อ าเภอ จังหวัดและภาค
เป็นไปได้ง่าย๗๙ 

เครือข่ายเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติการในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบจากการรวมศูนย์อ านาจและการจัดการของรัฐบาล เครือข่ายจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ประสานงานบุคคล หรือกลุ่มองค์กรทั้งที่มีอยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชน เครือข่ายเป็นเครื่องมืออันทรง
พลังของชุมชน เครือข่ายก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร และการสร้างอ านาจต่อรองให้กับชุมชน๘๐ 
และยังหมายถึงรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันท างาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจ านวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขต
แน่นอนหรือไม่ก็ได้ องค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน 

ส าหรับ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์๘๑  กล่าวว่า เครือข่าย คือกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัคร
ใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ
โครงสร้าง ที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่า
เทียมกัน หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 
หรือความเป็นตัวของตัวเองของคน หรือองค์กรนั้น ๆ  โดยจะนิยามความหมายของเครือข่ายไว้ ๓ 
ลักษณะ คือ 

๑. หมายถึง การผสานการรวมตัวในลักษณะหลวมๆ โดยแต่ละองค์กรที่มารวมตัวกันเป็น
เครือข่ายต่างมีอิสระ แต่จะต้องมีบุคคลที่เป็นคนรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานที่ชัดเจน 

๒. หมายถึง กลไกการท างานประสานกิจกรรมร่วมกันของหลายองค์กร ซึ่งจะเป็น พลังงาน
เคลื่อนไหวในการผลักดันแต่ละเรื่องถ้าเครือข่ายเข้มแข็งเครือข่ายจะเป็นกลไกการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ 

๓. หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวเร่งให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมที่ต้องมีการผลักดันร่วมกัน จาก
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า เครือข่ายคือกลุ่มของคน หรือกลุ่ม หรือ องค์กรที่มีความสมัครใจ

                                           
๗๙ เสรี พงศ์พิศ, เครือข่ายยุทธวิธีเพอประชาคมเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง : วัฒนธรรมองค์กรของโลกยุค

ใหม่, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๗ – ๑๙๘. 
๘๐ สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน”, 

รายงานการวิจัย, (ล าพูน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยส านักงานภาค, ๒๕๔๕), หน้า  ๑๘.  
๘๑ ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์, “การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยองค์กรเครือข่าย”, วารสารพัฒนา

ชุมชน, ปีท่ี ๓๘ ฉบับที่ (๙ กันยายน ๒๕๔๒), หน้า ๒๖ - ๓๐.  



๗๙ 

 
ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน หรือลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และอ่ืนๆ โดยมีการจัดรูปแบบการ
จัดการ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน เชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน
และเห็นความตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและแผนงานที่จะท า 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ได้อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์
เชิงกระบวนระบบ หากกล่าวถึง การปฏิบัติตามหน้าที่ต่อสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องของบุคคลและสรรพสิ่งที่
ได้รับการสมมติขึ้นตามฐานะและบทบาทที่เป็นอยู่ว่า เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมในทัศนะของพุทธ
ศาสนาแล้ว การด ารงอยู่และการท าหน้าที่ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ก็จัดเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิง
กระบวนระบบที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ที่มีความเลื่อนไหลไปมาระหว่างสิ่งต่างๆ แล้วสร้าง
กระบวนการที่ต่อเนื่องจนเกิดเป็นเครือข่ายและระบบที่ผูกพันความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่เป็นกระบวน
ระบบนั้น คือคุณสมบัติภายในที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง รูปทรงของสิ่งต่างๆ มิใช่โครงสร้างที่แข็งทื่อตายตัว 
หากแต่แสดงออกถึงกระบวนการภายในที่ยืดหยุ่นแต่มีเสถียรภาพ ตัวอย่างเช่น เซลล์ในร่างกายของ
มนุษย์ที่มีความเลื่อนไหล และยืดหยุ่นต่อกระบวนการและมีการเปิดรับสิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ และมี
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะต้องอาศัยความยืดหยุ่น และ
การยอมรับจากฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ลงตัวมากที่สุด เช่น เครือข่ายประชาสังคม ที่มาจากกลุ่มคน
ที่หลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิดเห็น และมาท างานร่วมกัน ซึ่งจะได้มุมมอง วิธีคิด และ
กระบวนการท างานที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น๘๒ 

สรุปได้ว่า เครือข่าย หมายถึง กลุ่มของคนหรือกลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสมัครใจในการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน หรือลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและอ่ืนๆ โดยมีการจัดรูปแบบการ
จัดการให้เป็นกลไกขบเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน และ
เห็นความตระหลักร่วมกันในเป้าหมายและแผนงานที่จะท า 

๒.๕.๒ ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย 

๑. ปัจจัยพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ก) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน หรือการได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้น 

                                           
๘๒ พระมหาสุทิตย์  อาภากโร , เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ , พิมพ์ครั้งที่  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๘) หน้า ๑๓-๑๗. 



๘๐ 

 
 ข) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน เป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวและแบบ

เครือญาติที่มีความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา จึงมีผลต่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่าย
โดยตรง 

 ค) การพบปะระหว่างบุคคล เช่น ระหว่างเพ่ือนบ้าน การร่วมกันท าบุญ และการท า
กิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กัน ได้มีโอกาสพูดคุยประเด็น
สาธารณะต่างๆ ร่วมกันมากขึ้นและก่อให้เกิดการเรียนรู้และการท างานร่วมกันขึ้นได้ 

 ง) บุคคลในชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกันและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
นั้นๆ ร่วมกันท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเดียวกันไม่มีสถานภพเหนือกว่าจึงเกิดเป็นเครือข่ายได้
ง่าย 

 จ) บุคคลในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเป็นประจ ามีความจริงใจใน
การพบปะกัน 

 ฉ) ความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างคนในชุมชน การพบปะกันบ่อยครั้งสม่ าเสมอท าให้
เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกัน น าไปสู้วิธีคิดและการกระท าที่คล้ายกันอันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของการเกิด
เครือข่ายของชุมชน 

 ช) การแลกเปลี่ยนและการพ่ึงพากันในชุมชนและระหว่างชุมชน วัฒนธรรมในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนชนบท มีการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพากันและเสมอทั้งในชุมชนและกับชุมชนใกล้เคียง
ดังนั้นโอกาสในการเรียนรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้ง่าย กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
แล้วขยายไปยังบุคคลอ่ืนๆ และพัฒนาไปเป็นเครือข่ายของชุมชนต่อไป 

๒. ปัจจัยภายในชุมชนที่ส าคัญได้แก่ 
 ก) มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน ท าให้คนในชุมชนมีความเดือดร้อนร่วมกันจึงผลักดันให้เกิด

การรวบกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันและกลายเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน เช่น ปัญหาโรคภัยไข้
เจ็บ ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

 ข) ความต้องการร่วมกันของคนในชุมชน เช่น ความต้องการมีเพ่ือในการท างานความ
ต้องการความช านาญเฉพาะด้าน ความต้องการประสบการณ์บางอย่าง ความต้องการทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นต้น 

 ค) ชุมชนมีผู้น าที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว มีความสามารถในการเชื่อมโยงหรือประสานความ
ร่วมมือของคนในชุมชน มีความสามารถในการร่วมกลุ่มคนและพัฒนาไปเป็นเครือข่ายของชุมชน 

 ง) ภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน ชุมชนต าบลเกาะแต้วเป็นชุมชนที่มีปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้
ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์มายาวนานมีความสัมพันธ์กับคนใน



๘๑ 

 
ชุมชนเป็นอย่างดี เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนทั่วไปสามารถเชื่อมประสานคนในชุมชนและสร้างเครือข่าย
ในภูมิปัญญาของตนได้เป็นอย่างดี 

 จ) การเกดิจิตส านึกร่วมของคนเป็นชุมชน จิตส านึกร่วมของคนในชุมชนท าให้คนในต าบล
เกาะแต้วตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
การสร้างเครือข่ายชุมชน เป็นชุมชนที่คนมีจิตส านึกร่วมมากจึงท าให้เกิดเครือข่ายได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ฉ) ชุมชนที่ทรัพยากรมาก ทรัพยากรในชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเกิด
เครือข่ายของชุมชน เพราะท าให้คนในชุมชนมีความพร้อมในการสร้างเครือข่ายในระดับหนึ่ง เช่น เงินทุน 
ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า พืช สัตว์ ผลผลิตต่างๆ ของชุมชนเป็นต้น ซึ่งมีความพร้อมในด้านนี้อยู่แล้ว
พอสมควร 

 ช) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณีสนับสนุนส่งเสริมให้
คนท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเข้าด้วยกันอยู่แล้วจะท าให้เกิด
เครือข่ายของชุมชนขึ้น เช่น ประเพณีลงแขก ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น 

๓. ปัจจัยจากภายนอกชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ก) การเชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืนๆ ชุมชนมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืนๆ ท าให้เกิดการ

เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน คนกับเครือข่ายชุมชน เครือข่ายชุมชนกับเครือข่ายชุมชนขึ้น ซึ่งท าให้เกิด
เครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตขึ้นได้ 

 ข) การสนับสนุนจากภายนอกชุมชนท าให้เกิดเครือข่ายชุมชนขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากภายนอกอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การสนับสนุนในด้านความรู้ วิชาการและ
งบประมาณสนับสนุนเป็นต้น 

 ค) การขยายเครือข่ายขององค์กรจากนอกชุมชน องค์กรนอกชุมชนที่มีเครือข่ายเข้มแข็ง
และมีความสามารถในการขยายเครือข่ายได้ขยายเครือข่ายเข้ามาในชุมชน ท าให้คน กลุ่มองค์กรในชุมชน
มองเห็นผลประโยชน์จึงร่วมกันสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนขึ้น หรือร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กร
นอกชุมชนนั้น 

 ง) การสื่อสารมวลชน ความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสารมวลชนท าให้คนในชุมชนรับรู้
ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายและเกิดเครือข่ายของชุมชน
ได้ง่ายขึ้น 

 จ) การสนับสนุนของรัฐบาล ถ้าหากรัฐบาลมีนโยบายการสร้างเครือข่ายของชุมชนและให้
การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและกลไกต่างๆ อย่างแท้จริงแล้วเครือข่ายของชุมชนก็เกิดขึ้นได้ง่าย 
เพราะรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 

ส าหรับกระบวนการเกิดขึ้นของเครือข่ายภาคประชาสังคมนั้น สรุปได้ ๓ ประการ ดังนี้ 



๘๒ 

 
๑. จิตส านึกประชาสังคม (Civic  Consciousness) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public  

Consciousness) หมายถึง ความคิดและการยอมรับในเรื่องของการรวมตัวกันอย่างอิสระด้วยความรัก  
ความเอ้ืออาทร  ความยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันในการเรียนรู้ร่วมกันหรือการแก้ปัญหาที่
เผชิญอยู่  การรวมตัวเป็นลักษณะของการมีส่วนรวม มีอิสระมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

 ๒. โครงสร้างองค์ประกอบประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุ่มการรวมตัวซึ่ง
อาจเป็นองค์กรที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  เป็นกลุ่มรวมที่รวมตัวกันเฉพาะการ เฉพาะเรื่อง
หรือต่อเนื่อง  สมาชิกของกลุ่มอาจจะเป็นบุคคลในภาครัฐ  ภาคธุรกิจหรือประชาชนจ านวนไม่จ ากัด 
ประเด็นส าคัญ คือ การรวมกลุ่มต้องมีจิตส านึกสาธารณะประชาสังคมครบด้าน 

๓. เครือข่ายประชาสังคม (Civic Network) หมายถึงโครงสร้างและกระบวนการซึ่งเชื่อมโยง
สมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ปัจจัยส าคัญของเครือข่ายประชาสังคม คือ
ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสัมพันธ์ด้วยความสมานฉันท์ 

ดังนั้น จากองค์ประกอบประชาสังคมทั้ง ๓ ประการท าให้เกิดประชาสังคม แต่กระบวนการ
ประชาสังคมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากบุคคลในสังคมขาดจิตส านึกสาธารณะที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการรวมตัวของบุคคลในสังคม โดยสรุปแล้ว “ประชาสังคม” จึงเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการ
ทางสังคม เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท าให้คนในสังคมตื่นตัวและมีความรู้สึกอยากเข้า
ไปแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ปัญหาสังคม ความรู้สึกมีส่วนร่วมก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตัวมีจิตส านึก
สาธารณะร่วมมือกระท าในสิ่งที่เกิดประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และมีความสงบ  เพราะสังคมมีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๕.๓ องค์ประกอบของเครือข่าย 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์๘๓ กล่าวว่า องค์ประกอบของเครือข่าย มีดังนี้ 
๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายต้องมี

ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อาทิ มีความเข้าใจในปัญหาและ
มีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน มีความต้องการความช่วยเหลือใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพัน ในการด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 

                                           
๘๓ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่ายกลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ชัคเชสมีเดีย จ ากัด, ๒๕๔๓) หน้า ๑๗. 



๘๓ 

 
การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายมีความต่อเนื่อง เพราะหาก

สมาชิกไม่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจะท าให้การประสานงาน และการขอความร่วมมือใน
การด าเนินการเป็นไปอย่างยากล าบากเพราะต่างคนต่างก็ใช้กรอบการมองโลกคนละกรอบเหมือนใส่
แว่นตากันคนละสี ย่อมมองปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นไปคนละทิศทางแต่มิได้ความหมายว่า
สมาชิกของเครือข่ายไม่สามารถจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมุมมองที่แตกต่างย่อมมีประโยชน์
ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างาน แต่ความคิดที่แตกต่างนี้สมาชิกเครือข่ายยอมรับกัน มิฉะนั้นความ
แตกต่างที่มีอยู่จะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการมองเห็นภาพของ
จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเป้าหมาย
ที่จะไปด้วยกันจะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิด
จากมุมมองความคิดที่แตกต่างลงไปได้ในทางตรงข้าม เมื่อใดที่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายส่วนตัวขัดแย้งกับ
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่ายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะเริ่มแตกต่างจากสิ่งที่สมาชิก
เครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้นแม้ว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสร้างให้เกิดขึ้น แต่ก็
จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมีวิสัยทัศน์ย่อยส่วนตัวที่สอดคล้องไป
ด้วยกันกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย แม้อาจไม่ได้ซ้อนทับอย่างแนบสนิทกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย แต่อย่าง
น้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน(Mutual Interests/Benefits)เครือข่ายเกิด
จากที่สมาชิกแต่ละคนก็มีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นจะไม่สามารถบรรลุ 
ผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจ ากัดนี้ท าให้เกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วม
ที่มากเพียงพอจะดึงดูดใจให้รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึงต้องตั้งอยู่บนฐานของ
ผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่งผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
อาทิเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก้าวหน้า ความสุขความพึงพอใจ ฯลฯ กล่าวโดยสรุปก็
คือ การที่จะดึงใครเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการเครือข่ายจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ ที่เขาจะ
ได้รับจากการเข้าร่วม และในหลายกรณีอาจเป็นการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอด้วยซ ้าแม้
ผลประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับอาจมากน้อยแตกต่างกัน แต่ทุกคนได้รับผลประโยชน์ เมื่อใดสมาชิกได้รับ
ประโยชน์ร่วม หรือเมื่อเขาคิดค านวณแล้วเขาเสียมากกว่าได้ เขาก็จะเริ่มถอยตัวเองออกจากเครือข่ายไป
หรือเมื่อเขาได้รับการสนองตอบต่อความต้องการที่มีอย่างสมบูรณ์แล้ว เขาก็จะออกไปจากเครือข่ายใน
ที่สุด ประเด็นส าคัญอีกประการก็คือ ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับต้องเพียงพอส าหรับเขาในการที่จูงใจให้
เข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติจริง โดยไม่ได้มีส่วนร่วมแบบประดับที่มีเพียงต าแหน่งหรือรายชื่อในเครือข่าย
แต่ไม่มีการเข้าร่วมปฏิบัติจริงในเครือข่าย 



๘๔ 

 
๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders Participation) 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย นับเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่าย เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายในเครือข่าย (All Stakehoders In Network) ย่อมเป็น
เงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะ
ของสมาชิกในเครือข่ายจึงควรเป็นไปในลักษณะของความเท่าเทียมกัน (Equal Status) ในฐานะของ 
“หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่าย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) ที่เท่า
เทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical Relationship) หมายความว่า หากการรวมตัวเป็น
เครือข่ายเกิดขึ้นระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ก็ต้องวางสถานะของตนเองเทียบเท่ากับ
ประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือข่ายมิใช่การวางตัวเป็นเจ้านายเหนือประชาชน อย่างไรก็ตามแม้จะ
ยากในทางปฏิบัติในหลายๆ กรณีเพราะต้องอาศัยการเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายและ
การสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบด้วย แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องกระท าหากต้องการสร้าง
เครือข่ายที่แข้มแข็ง 

๕. การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) องค์ประกอบที่จะท าให้
เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่องก็คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยที่
จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยเสริมจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัว
เป็นเครือข่ายมากกว่าการไม่สร้างเครือข่ายแต่ต่างคนต่างอยู่ตัวอย่างเช่น นักวิชาการที่เข้าใจสภาพ
ท้องถิ่นเข้าไปท าการวินิจฉัยร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ก็จะช่วยให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ของท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในขณะที่ประชาชนในท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลและความร่วมมือใน
การศึกษาวิจัย หรือการที่มูลนิธิขององค์กรธุรกิจช่วยสนับสนุนด้านเงินแก่องค์กรประชาชน ขณะเดียวกัน
ความส าเร็จขององค์กรประชาชนก็สร้างชื่อเสียงแก่องค์กรธุรกิจนั้นด้วย 

๖. การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน (Interdependence) เนื่องจากธรรมชาติความจ ากัดของสมาชิกใน
เครือข่ายทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือข่ายจึงไม่สามารถด ารง อยู่ได้
อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง การจะท าให้เป้าหมายร่วมส าเร็จได้นั้นสมาชิกต่างจ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกันการจะท าให้สมาชิกหรือ หุ้นส่วนของ
เครือข่ายยึดโยงกันให้แน่นหนาจ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่ง
ออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงไปได้การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคน จึงจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของ
เครือข่าย ซึ่งการพ่ึงพิงร่วมกันนี้จะส่งผลท าให้สมาชิกต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 

๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียนหรือการพบปะ
พูดคุย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน เป็นต้นซึ่งผล



๘๕ 

 
ของการปฏิสัมพันธ์นี้ ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน (Reciprocal Exchange) มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว 
(Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะยิ่งเกิดความผูกพันภายในระหว่าง
กันมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น (Highly Integrated) 

นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธ์ยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึน จะช่วยให้เครือข่าย
เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล นิราธร กล่าวว่า การจ าแนกประเภทของเครือข่าย กระท าได้หลาย
มิติดังนี้๘๔ 

๑. ตามพ้ืนที่ด าเนินงาน เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล จังหวัด ภาค และระดับ ประเทศ  
๒. ตามประเภทกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายที่ท างานด้านเด็กสตรีสาธารณสุข 

เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
๓. ตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายกลุ่มเครือข่ายครู

พิทักษ์สิทธิเด็ก พระสหธรรม เครือข่ายสารวัตรนักเรียน ฯลฯ 
๔. ตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ การจ าแนกโดยใช้เกณฑ์นี้จะท าให้เกิดเครือข่าย 

๒ ลักษณะ คือ เครือข่ายตามแนวตั้ง และเครือข่ายตามแนวนอน 
 ๔.๑ เครือข่ายตามแนวตั้ ง หมายถึงเครือข่ายที่ โครงสร้างมีลักษณะเป็นช่วงชั้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน มีองค์กรที่มีสถานภาพสูงกว่าและอยู่ในฐานะ ผู้ให้
ความช่วยเหลือแก่องค์กรที่เป็นลูกข่าย เครือข่ายตามแนวตั้งพบมากในองค์กรธุรกิจ เช่น เครือข่ายแฟรน
ไชส์ต่างๆ ซึ่งลูกข่ายต้องพ่ึงพาบริษัทแม่ในเรื่องเครื่องหมายการค้าขณะที่ลูกข่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
ประโยชน์ที่จะได้จากแม่ข่าย 

 ๔.๒ เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ภายใน
เครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเป็นไปโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การติดต่อภายใน
เครือข่าย เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลหรือองค์กรหรืออาจจะมีองค์กรท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
เครือข่าย เช่น จัดประชุม กระจายข่าวสารข้อมูล หรือเป็นแกนกลางเมื่อต้องการมีการปฏิบัติการร่วมกัน 
องค์กรประสานงานนี้ก็ยังมีสถานภาพเท่าเทียมกับองค์กรอ่ืนๆ ภายในเครือข่าย เครือข่ายในงานพัฒนา
ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายตามแนวนอน 

                                           
๘๔ นฤมล นิราธร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖. 



๘๖ 

 
ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์๘๕ ได้อธิบายเครือข่ายมีรูปแบบมากมายและมีบางคนพยายาม

จ าแนกโดยใช้คุณลักษณะของสมาชิก พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์และโครงสร้างของ
เครือข่าย เป็นเกณฑ ์ได้แก ่

๑. คุณลักษณะของสมาชิก เครือข่ายอาจจ าแนกตามประเภทของสมาชิก เช่น ชาวนา 
นักวิจัย หรือวิศวกร บางคนรวมคนที่ท างานในระดับเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันหรือเน้นเครือข่าย
แนวราบ เช่น เครือข่ายชาวนา (ประกอบด้วยคนที่เป็นชาวนาเท่านั้น) บางคนก็รวมคนที่ท างานสาขา
เดียวกันแต่ต่างระดับกันเข้าด้วยกันหรือเน้นเครือข่ายแนวตั้ง เช่น ชาวนา นักวิจัยด้านการเกษตร 
หน่วยงานก าหนดนโยบายการเกษตร และหน่วยงานระหว่างประเทศที่ท างานเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
เป็นต้น บางเครือข่ายมีสมาชิกแบบบุคคล แต่บางแห่งก็มีสมาชิกเป็นองค์กรหรือสถาบัน และบางแห่งมี
สมาชิกแบบบุคคลและองค์กรร่วมกัน 

๒. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นการจ าแนกเครือข่ายที่ด าเนินงานในพ้ืนที่หนึ่งบางแห่งเป็น
เครือข่ายระดับประเทศ เครือข่ายระดับภูมิภาค เครือข่ายระดับชุมชนลุ่มน ้า เช่นเครือข่ายเกษตรกร
ภาคเหนือ เป็นต้น หรืออาจแบ่งตามเขตที่มีระบบนิเวศทางการเกษตรเหมือนกันเช่น เครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารในพ้ืนที่แห้งแล้ง (Arid Lands Information Network) 

๓. วัตถุประสงค์ของเครือข่าย เครือข่ายจ านวนมากตั้งขึ้นเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ระหว่างสมาชิกและการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเป็นวัตถุประสงค์หลักของเครือข่ายบางเครือข่ายตั้งขึ้นเพ่ือ
ความร่วมมือในการวิจัยศึกษา ฝึกอบรมหรือตลาด บางเครือข่ายมุ่งเพ่ือการแลกเปลี่ยน เครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ บางเครือข่ายมุ่งเป็นกลุ่มพลังกระตุ้นความตระหนักของสังคม และเข้าไปมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายของรัฐเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก เครือข่ายหลายแห่ง มีวัตถุประสงค์หลายด้าน 
ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งร่วมมือกันในการจัดการฝึกอบรมและวิจัย รวมทั้งผลักดันนโยบาย 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบและประเภทของเครือข่าย หมายถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ของ
บุคคลหรือสมาชิกลุ่ม ที่มีการพบปะกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
เป็นสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของกลุ่มในอันที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้นการท างานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบนความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกที่เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ในความเป็นเครือข่าย 

                                           
๘๕ ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์ , การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 



๘๗ 

 

๒.๕.๔ องค์ประกอบการสร้างเครือข่าย 
พัฒนาการของกลุ่มและเครือข่าย อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและบริบท

ทางสังคม เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งพัฒนาการและวงจรชีวิตของ
เครือข่าย พิชัย เพชรรัตน์๘๖ ได้สรุปไว้ ๔ ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นเกิดแรงจูงใจ คือ คนเข้ามารวมกลุ่มอาจจะเกิดแรงกระตุ้นจากฝ่ายต่างๆ ทั้ง
เจ้าหน้าที่รัฐ การชักชวนของผู้น าชาวบ้าน และความต้องการของตนเองที่เห็นปัญหาและต้องการแก้ไข 
รวมทั้งความพร้อมในการที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งแรงกระตุ้นดังกล่าวท าให้คนแสวงหาการรวมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้น 

ขั้นที่ ๒ ขั้นวางใจกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่ปัจเจกบุคคลเกิดความไว้วางใจกลุ่ม องค์กร ว่าจะ
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการนั้นได้ จึงด าเนินการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะกลายเป็นพลังของกลุ่ม และเครือข่ายในที่สุด 

ขั้นที่ ๓ ขั้นขยายผล หลังจากท่ีได้ด าเนินการมาระยะหนึ่ง กลุ่ม เครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง 
จึงมีการสานต่อและเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย ในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับพ้ืนที่
และประเด็นกิจกรรม เป็นขั้นการขยายผลที่น าไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

ขั้นที่ ๔ กลุ่มสัมพันธ์ เป็นการบริหารเครือข่าย หลังจากท่ีเครือข่ายได้ด าเนินการจนมีความ
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ์เพ่ือร่วมรักษา
เครือข่ายให้ยั่งยืน 

ส่วน พระมหาสุทิตย์ อาภากโร๘๗ อธิบายว่า การพัฒนาเครือข่าย เป็นกิจกรรมส าคัญที่สุดที่
เครือข่ายทุกเครือข่ายท าร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้ว
พัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน และเงื่อนไขส าคัญของเครือข่าย คือ ต้อง
มีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างสมาชิก อาจมีผู้ประสานซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
ประสานซึ่งด าเนินกิจกรรมประสาน แต่ไม่ใช่เป็นผู้ด าเนินการแทนสมาชิกเครือข่ายในทุกเรื่อง เครือข่าย
จะยั่งยืนถ้าหากว่าสมาชิกร่วมใจกันตั้งแต่ต้น ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ ของฝ่ายเลขานุการ ไม่ให้มีคน
ครอบง า มีปัจจัยหรือทุนในการด าเนินงาน ประสานงาน มีความยืดหยุ่นปรับตัวตามท่ีสมาชิกส่วนใหญ่
เห็นชอบ 

                                           
๘๖ พิชัย เพชรรัตน์, ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนา, (ลพบุรี: สถาบัน

ราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
๘๗ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, หน้า ๑๑๘. 



๘๘ 

 
ส าหรับเสรี พงศ์พิศ๘๘ ได้เสนอประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการจัดการเครือข่าย คือ 
๑. จุดมุ่งหมายร่วม การท างานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูงหากทุกฝ่ายสามารถก าหนด

จุดหมายร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายที่ทุกฝ่ายเห็นและต้องการให้เกิดขึ้น 
๒. บุคคล ในการท างานของเครือข่ายนั้น บุคคลในเครือข่ายจะต้องมีจิตส านึกร่วม มีความ

ถนัดในงานที่ท า และมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากความเป็นสมาชิกใน
เครือข่าย 

๓. การเชื่อมโยง การท างานของเครือข่ายจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงที่เหมาะสม 
โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ การเชื่อมต่อโดยมีศูนย์ประสานงานและการเชื่อมต่อโดย
เทคโนโลย ี

๔. การสร้างความรู้สึกร่วม หลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว ทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้สึก
ร่วมกับกระบวนการท างานของเครือข่าย เพ่ือให้เกิดพลังในการผลักดันเป้าหมาย 

๕. การพัฒนาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ระบบการท างานของเครือข่ายจะต้องสามารถและ
พัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้สึก
ที่ดีต่อทุกฝายและผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 

๖. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
ยิ่งต่อความยั่งยืนของเครือข่าย เพราะจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทราบถึงกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวของเครือข่าย 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของเครือข่ายต่างๆ มีความแตกต่างที่หลากหลาย ซึ่ งแต่ละ
องค์ประกอบก็มีความส าคัญต่อการก าหนดถึงองค์ประกอบหลักหรือโครงสร้างของเครือข่าย อย่างไรก็
ตาม ถ้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว จะพบว่า สมาชิก จิตส านึกร่วมการมีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการรักษากิจกรรม/ความต่อเนื่องบนความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เครือข่าย
ด ารงอยู่ต่อไปได้ จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างข้อมูลใหม่ 
ความรู้ใหม่ที่ต่อเนื่องของเครือข่าย 

                                           
๘๘ เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘), หน้า ๘. 



๘๙ 

 

๒.๕.๕ กระบวนการจัดการเครือข่าย 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร๘๙ ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเครือข่ายว่า มี ๔ ขั้นตอนตาม
วงจรชีวิตเครือข่าย ดังนี้ 

๑. ขั้นตระหนักและการก่อตัวของเครือข่าย เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็น
จุดเริ่มต้นของการใช้พลังกลุ่มและความเป็นเครือข่ายในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มีวิธีการดังนี้ 

  ๑.๑ การศึกษาข้อมูลและสภาพการณ์ เป็นการศึกษาข้อมูล สภาพการณ์ ความพร้อม
ภายในกลุ่มของตนเองและข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายอ่ืนรวมทั้งสภาวการณ์ทางสังคม ท าให้ทราบถึง
กิจกรรมและบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมหรือจัดการเครือข่าย 

  ๑.๒ การสร้างศรัทธาและหาแนวร่วม เป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับฝ่ายต่างๆเช่น 
ความเชื่อถือในเรื่องของข้อมูล บุคคล ความส าคัญของปัญหา สร้างความคุ้นเคยกับแกนน า 

  ๑.๓ การสร้างความตระหนักหรือการเสนอให้เห็นประเด็นปัญหา 
  ๑.๔ การแสวงหาข้อมูลทางเลือก การค้นหาความต้องการและการหาจุดร่วมในการ

พัฒนาเครือข่าย 
  ๑.๕ การแสวงหาทางเลือกในการท ากิจกรรมที่ส่งเสรมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกน

น าเครือข่าย 
  ๑.๖ การสร้างระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย 
๒. ขั้นการสร้างพันธกรณีและการบริหารเครือข่าย เป็นขั้นที่จะก่อเกิดความร่วมมือของความ

เป็นเครือข่าย และการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย มีวิธีการจัดการดังนี้ 
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วม 
  ๒.๒ การก าหนดบทบาท หน้าที่ และการวางผังเครือข่าย 
  ๒.๓ การเสริมสร้างและพัฒนาผู้น า 
  ๒.๔ การจัดระบบการติดต่อสื่อสาร 
  ๒.๕ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
  ๒.๖ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
  ๒.๗ การส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ 
๓. ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ มีวิธีการดังนี้ 
  ๓.๑ การทบทวนและสรุปบทเรียน 

                                           
๘๙ เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, หน้า ๑๒๔ – ๑๔๓. 



๙๐ 

 
  ๓.๒ การเสริมสร้างผู้น าและหน่วยน าของเครือข่าย 
  ๓.๓ การเสริมสร้างกิจกรรมสาธารณะแลเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  ๓.๔ การขยายกิจกรรมและมโนทัศน์ 
  ๓.๕ การสร้างความรู้ใหม่และการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง 
  ๓.๖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง 
  ๓.๗ การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและระบบการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม 
๔. ขั้นการรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง มีแนวทางดังนี้ 
  ๔.๑ การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
  ๔.๒ การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกของเครือข่าย 
  ๔.๓ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ 
  ๔.๔ การก าหนดและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
  ๔.๕ การบริหารจัดการข้อมูล ระบบสื่อสาร และการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง 
  ๔.๖ การให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาภายในเครือข่าย 
  ๔.๗ การเสริมสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

รัญจวน อินทรก าแหง๙๐ ชี้ถึงแนวทางในการเสริมสร้างจิตส านึกของคนในสังคมโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ว่า จะต้องเกิดขึ้นได้จากการคลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง การปลูกฝัง 
อบรม การฝึกปฏิบัติการได้เห็นตัวอย่างที่ชวนให้ประทับใจ ปัจจัยเหล่านี้ค่อยๆ โน้มน าใจของบุคคลให้
เกิดจิตส านึกที่ถูกต้อง และการสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้น จ าต้องอาศัยสถาบันทางสังคมหลาย
ส่วนเข้ามาร่วมมือกันอาท ิ

๑) สถาบันการศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธกันไม่ได้ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาในรูปใดจ าต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา จนมีการศึกษามากพอแก่สถานะแห่งตนที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินชีวิตไปสู่ทิศทางที่ประสงค์ การก าหนดเป้าหมายของการศึกษาให้ถูกต้องโดย
ธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่มีผู้มีอ านาจในการบริหารการศึกษาพึง
พิจารณาให้ลึกซึ้ง ให้ถ่องแท้ ให้รอบคอบ ให้ถูกต้องด้วยทัศนะที่กว้างไกล โดยมีจุดหมายรวบยอดว่า ต้อง
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีจิตส านึกเป็นมนุษย์ที่เต็มที่ การจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นที่การสร้าง
จิตส านึกภายใน คือ การพัฒนาจิตส านึกภายใน คือการพัฒนาจิตใจที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ไม่
ควรเน้นที่การพัฒนา เพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพ้ืนฐานทางจริยธรรม เพราะอาจจะเป็นการ

                                           
๙๐ รัญจวน อินทรก าแหง, ภาพชีวิตจากนวนิยาย, (กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, ๒๕๖๐), หน้า ๒๑.   



๙๑ 

 
ส่งเสริมให้บุคคลออกไปประกอบวิชาชีพด้วยจิตส านึกผิดพลาดแล้วก็ไปสร้างระบบการท างานที่ผิดมีการ
เอาเปรียบผู้อ่ืน กอบโกย ความหลงตัวเอง ความมัวเมาวนเวียนแต่ในวังวนวัตถุ ที่อาจจะก่อให้เกิดการ
ประหัตประหารกันในทุกวงการ การให้การศึกษาแก่ยุวชน ควรหยุดสร้างจิตส านึกท่ีนิยมในวัตถุแต่เน้น
การสร้างจิตส านึกในทางจริยธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนถึง
อุดมศึกษาเพ่ือให้เป็นจิตที่สามารถสร้างระบบถูกต้อง เพ่ือการด ารงอยู่ของสังคมโดยธรรม โดยเฉพาะการ
ด ารงเน้นการฝึกอบรมให้รู้จักท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่อย่างดีที่สุดฝีมือ ในทุกหน้าที่ในฐานะที่เกิดมาเป็น
มนุษย์ด้วยความส านึกว่า ทุกหน้าที่มีคุณค่า และความส าคัญเท่าเทียมกัน 

๒) สถาบันศาสนา สถาบันทางศาสนาต้องเป็นผู้น าในการสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้น 
ต้องน าประชาชนกลับไปสู่ค าสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ่ 
ไม่บริโภคเกินความจ าเป็น หรือเพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยู่ มีใช้เท่าที่จ าเป็น 
รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อ่ืน มีความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่ผู้อ่ืนเสมือนเห็นแก่ตนเอง รู้จัก
หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง สถาบันทางศาสนาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นสถาบันที่ได้รับการ
เคารพบูชาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชนเพราะ
ต่างได้ยึดถือสถาบันนี้ เป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่างเนิ่นนาน ฉะนั้นสถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วย
สร้างสรรค์ และพัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หันเข้ามาอยู่ในความถูกต้องตามท านองคลองธรรมและ
วิธีการพัฒนาจิตส านึกให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วยตัวเอง อันหมายถึง การที่ผู้อยู่ในสถาบัน 
องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมในด้านการช่วยเหลือ
ส่วนรวม 

๓) สถาบันครอบครัว ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวมีความส าคัญเป็นอันดับแรกเพราะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ทารกจะเกิดจิตส านึกเห็นความส าคัญของส่วนรวม ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับ
ลูก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเลี้ยงอบรมลูก เพราะความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่ท าให้เกิดความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน และกลายเป็นเกิดความเห็นใจซึ่งกัน และกัน สถาบันครอบครัวจึงเป็นพื้นฐานของสังคม ถ้า
ครอบครัวมีแต่ความคลอนแคลน สังคมก็พลอยคลอนแคลนไปด้วย และเด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่
คลอนแคลนจะมีจิตส านึกที่คลาดเคลื่อน การสอนและการอบรมจากสถาบันครอบครัว ควรด าเนินการให้
สอดคล้องประสานไปในจุดหมายเดียวกันกับการสอนการอบรมของสถาบันการศึกษา และสถาบันทาง
ศาสนา เพ่ือปูพ้ืนฐาน หรือฝังรากให้เด็กมีจิตส านึกท่ีเป็นสัมมาทิฐิเสียตั้งแต่ยังเด็ก เพ่ือที่เด็กจะได้เป็น
ก าลังในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความร่มเย็นเป็นสุข 

๔) สื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในการกระจายความคิดความรู้ 
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสู่การรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจช่วยสร้าง
จิตส านึกที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาท และอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการ



๙๒ 

 
เสริมสร้างการรับรู้ที่จะสั่งสมกลายเป็นจิตส านึกของคนในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง
จึงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะช่วยให้คนในสังคมมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ที่จะน าไปสู่การก่อตัวของประชา
สังคมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองนี้ มิได้หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนส าหรับประชากรวัยเรียน หรือการจัดการการศึกษาแบบเป็นทางการในรูปแบบอ่ืนๆ แต่ยัง
หมายถึงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางตรงอย่างไม่เป็นทางการในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจ าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสถาบัน และกระบวนการทางสังคมทีหลากหลายและต่อเนื่องทั้งในส่วนของ
สถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัว องค์การเอกชน และองค์กรประชาสังคม ฯลฯ 

ดังนั้น เครือข่าย มีความส าคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจและในสาขาวิชาชีพต่างๆ ปัจจุบัน
เครือข่ายท างานอย่างไรท าไมบางเครือข่ายประสบความส าเร็จ บางเครือข่ายไม่ประสบความส าเร็จ 
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ คนในชุมชนและองค์กรชุมชนควรเป็นอย่างไร เครือข่าย
เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะท าหน้าที่อย่างไร ชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ล้วนแต่เป็นค าถามท่ียังต้องการ
กระบวนการค้นหาค าตอบอีกมาก ในทางสังคมวิทยาเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง
หนึ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่มโดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีความ
เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่าย เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นรูปธรรมของ
เครือข่ายมี ๓ ลักษณะคือ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้าง
ขึ้นมาท าหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใคร
กระท าอะไรได้ แต่ละคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆ กัน๙๑  

สรุปได้ว่า เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน 
โดยไม่ละทิ้งสาเหตุ ผลลัพธ์ และบริบทที่เกี่ยวข้องเป็นการมองสรรพสิ่งอย่างเป็นองค์รวมและเป็น
ระบบเปิดที่สามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องและสุดท้าย คือ ความเป็นกระบวนการที่ท า
หน้าที่ระหว่างกันหรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์เชิงกระบวนการระบบจัดเป็น
ความสัมพันธ์ในมิติของความเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงมองถึงกระบวนการของสรรพสิ่งว่า มีการ
ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือก ากับความเป็นไปของการท าหน้าที่ตามระบบนั้นๆ ให้มี

                                           
๙๑ กรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือเครือข่ายองค์กรชุมชนกับการบริหารทุนแบบมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๑. 



๙๓ 

 
ความสัมพันธ์และมีความเป็นปกติยิ่งขึ้น ซึ่งความเป็นปกตินี้มิได้หมายถึงความสมดุลที่หยุดนิ่ง แต่เป็น
องค์กรที่สามารถจัดการตัวเองได้และมีความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น หรือเกิดสถานการณ์ในรูปแบบหนึ่งๆ เราไม่สามารถท่ีจะใช้กรอบคิดอัน
เดิม หรือมุมมองอันเดิมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมด เราจ าเป็นต้องใช้สถานการณ์ที่
แปรเปลี่ยนและระบบย่อยที่สลับซับซ้อน หรือใช้บริบทที่เก่ียวข้องนั้นๆ ในการแก้ไขปัญหา กล่าวอย่าง
ง่ายๆ ก็คือ การเข้าไปจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและมองสรรพสิ่งอย่างบูรณาการ 
ซึ่งเป็นเหมือนเรื่องของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ยากๆ และทับซ้อนกันอยู่อย่างมากมาย โดยที่มี
สมการย่อยแต่ละอันไม่เหมือนกัน แต่เมื่อสามารถแก้สมการย่อยนั้น สมการใดสมการหนึ่งได้ก็สามารถ
น าไปสู่การแก้สมการใหญ่ที่ยากๆ นั้นได้ในเวลาชั่วพริบตา 

๒.๖ ข้อมูลพื้นที่วิจัย 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม๙๒ 

“นครปฐม” เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่าเมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็น
แหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความ
เจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมือง
นครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า
และสร้างเมืองใหม่ขึ้น ชื่อ “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลา
หลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ยังทรงผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐม
เจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์
แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระ
ปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพ่ือให้การเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
สะดวกขึ้น 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมือง
นครปฐมซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่านา อ าเภอนครชัยศรี มาตั้ง
ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณ 

                                           
๙๒ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔), (อัดส าเนา) 



๙๔ 

 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่

เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพ่ิมขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสร้าง
สะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้าง
พระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์
สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม” 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าจีน และ
เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒,๑๖๘,๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม ๕๖ กิโลเมตรหรือตาม
เส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรี) ๕๑ กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ ๖๒ กิโลเมตร 
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 และเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อ าเภอบางไทร จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 และอ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ด้วยพ้ืนที่ที่มีอยู่ดังกล่าวทางจังหวัดนครปฐมจึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ 

อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอดอนตูม อ าเภอสามพราน อ าเภอก าแพงแสน 
อ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอบางเลน ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 



๙๕ 

 

 
สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่
มีภูเขาและป่าไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 2-10 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
ปานกลางสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวันตกสู่ตะวันออกมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พ้ืนที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ส่วนพื้นที่
ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งน้ ากระจายส าหรับพื้นที่
ด้านตะวันออก และด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพ่ือ
การเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเล ๒-๔ เมตร 

จังหวัดนครปฐมมีแม่น้ าท่าจีนหรือที่เรียกกันว่าแม่น้ านครชัยศรี ซึ่งเป็นชื่อเรียกแม่น้ าท่าจีน
ช่วงที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมและเป็นแม่น้ าสายใหญ่ที่ไหลผ่าน ๓ อ าเภอของจังหวัดนครปฐมคือ อ าเภอ
บางเลน อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอสามพรานนั้น ท าให้จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
และกลายเป็นพื้นที่ที่มีเรือกสวนไร่นาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณ์นี้เองท า

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดนครปฐม 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 



๙๖ 

 
ให้ตั้งแต่ในอดีตจึงมีคนจากหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ของจังหวัดนครปฐม ในปัจจุบันจึง
กลายเป็นว่ามีคนไทยเชื้อชาติต่างๆ ผสมกลมกลืนอยู่ในท้องถิ่นและกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ของนครปฐม 
จนมีความหนาแน่นของประชากรมากเป็นอันดับที่ ๘ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลของส านัก
สถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ๙๓ พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จังหวัดนครปฐมมีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ ๓๙๒.๗ และมีประชากรจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนถึงความหนาแน่นของ
ประชากรในจังหวัดนครปฐมที่มีเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน และจากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่า 
จังหวัดนครปฐมมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๘๘๒,๑๘๔ คน โดยเป็นชายจ านวน ๔๒๓,๖๙๕ คน และหญิง
จ านวน ๔๕๘,๔๘๙ คน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อความทันสมัยต่างๆ จากกรุงเทพมหานครได้แพร่กระจายเข้ามาสู่จังหวัด
นครปฐมจึงท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้นตามมาและมีสินค้าเด่นจ านวนมาก จนกลายเป็น
สาขาที่ท ารายได้เข้าสู่จังหวัดนครปฐมมากที่สุด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในหมวดอาหารและเครื่องดื่มส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นสินค้าที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้จังหวัด
นครปฐมจึงยังคงมีพ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่ร้อยละ ๕๖.๑ ของพ้ืนที่ทั้งหมด และยังมีประชากรร้อยละ 
๒๓.๔๔ ที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศจะพบว่าอ าเภอที่อยู่
ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครก็คือ อ าเภอสามพราน ด้วยความทันสมัยจากกรุงเทพมหานครที่แพร่กระจาย
เข้าถึงพ้ืนที่ได้ไม่ทั่วทั้งหมด ดังนั้นความเป็นเมืองจึงยังเกิดขึ้นไม่มากนักในพ้ืนที่ของอ าเภอสามพรานและ
มีลักษณะของความเป็นเมืองกึ่ งชนบทที่เห็นได้ชัดมากกว่าอ าเภออ่ืนๆ โดยคนในพ้ืนที่ยังคงอาชีพ
เกษตรกรรมอยู่เป็นจ านวนมาก 

ข้อมูลบริบทพ้ืนที่ของจังหวัดนครปฐมดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงท าให้คณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษาวิจัย อันเนื่องจากความเป็นเมืองที่มีอยู่มาก 
ประกอบกับเป็นสถานที่ตั้ งของสถานศึกษาตั้ งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นช่องทางส าคัญในการช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนรอบสถานศึกษาได้ โดยจากรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจ าประเทศไทย๙๔ ได้จัดท าขึ้นมาล่าสุด พบว่า จังหวัด

                                           
๙๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ทิศทางแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๑ 

(ฉบับชุมชน) สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน”, (นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๓), 
๑๔๕. 

๙๔ ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย, รายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน, ๒๕๕๙), หน้า๑๒๑ – ๑๔๙. 



๙๗ 

 
นครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์สูง คืออยู่ในล าดับที่ ๖ ของประเทศ 
โดยมีระบบดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) ด้านการศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศและภาคกลาง แต่ประเด็นในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน กับด้านการมีส่วนร่วม ที่
ยังคงเป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไข กล่าวคือ ในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน พบว่า จังหวัด
นครปฐมมีค่าของดัชนีเรื่องการจับกุมยาเสพติดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเป็นรองจากจังหวัด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่เกิดจากภัยสังคมเมือง ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมที่พบว่า จังหวัดนครปฐมมีจ านวนองค์กรชุมชนต่อ
จ านวนประชากร การมีส่วนร่วมในกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่นของครัวเรือน และการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
สาธารณะของครัวเรือนที่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดความร่วมมือร่วมใจใน
การท ากิจกรรมร่วมกันของคนในพื้นที่ ทั้งๆ ที่การร่วมมือกันถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาชุมชนให้
เกิดความส าเร็จได้ง่ายและยั่งยืนมากกว่าการท าโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น 

จากงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่ของจังหวัดนครปฐมที่ผ่านมาก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของคนในพื้นที่ว่าสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนากับชุมชนหรือพ้ืนที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
สมาชิกในพ้ืนที่รู้จักท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับส่วนรวมตามความสามารถของแต่ละคนแล้วนั้น ย่อมน าไปสู่การ
พัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันได้ต่อไป ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของเนาวรัตน์ พลายน้อย๙๕ ได้พบว่านัก
ธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมกลุ่มหนึ่งมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมใน
ทิศทางเดียวกัน และกระจายอยู่ในหลายภาคส่วน โดยต่างคนต่างด าเนินกิจกช่วยเหลือสังคมตามการร้อง
ขอของชุมชน ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินและสิ่งของ แต่กลุ่มนักธุรกิจเหล่านี้ยังขาดการพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการ
ขยายผลการสร้างแนวร่วมอย่างเป็นรูปธรรม แต่หลังจากที่ได้มีความพยายามในการสร้างเครือข่ายนัก
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมขึ้น ด้วยการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาโดยตรงได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ทั้งการร่วมคิด ร่วมท า ได้ท าให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง
ขึ้น มีการก าหนดประเด็นนโยบายสาธารณะโดยก าหนดเป็นแผนงานด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างไรก็ตามหากพ้ืนที่ใดที่สมาชิกขาดการค านึงถึงส่วนรวมหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือ โดยเฉพาะจากเยาวชน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนแล้ว ก็จะ

                                           
๙๕ เนาวรัตน์ พลายน้อย, การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นจากการวิจัยบูรณาการ : การ

วิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม , (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙), หน้า ๕๒. 



๙๘ 

 
เกิดปัญหาการพัฒนาได้ ดังผลการวิจัยของเนาวรัตน์ พลายน้อย ในเรื่อง “การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุน
และเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม: กรณีวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านชาวไทยทรงด า” ที่
พบว่า แม้จังหวัดนครปฐมมีทุนและเครือข่ายด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยที่มีความหลากหลาย และชาวไทย
ทรงด าต้องการที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไว้ แต่ก็มีปัญหาส าคัญคือเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้
ความสนใจที่จะรับการสืบทอดเท่าใดนัก ยิ่งไปกว่านั้น ก่อนที่ผู้วิจัยจะด าเนินการในการสร้างเครือข่าย
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น 

ในเบื้องต้นผู้วิจัยจ าเป็นต้องท าความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ที่จะท าการวิจัยเพ่ือศึกษาภาพรวม
ในด้านต่างๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม อัน
น าไปสู่ความเข้าใจถึงลักษณะวิถีการด ารงชีวิตและสภาพปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ที่จะสะท้อนปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนในลักษณะที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน และที่ส าคัญคือ การศึกษาบริบทของชุมชนก่อนการเริ่มกระบวนการศึกษาจิตส านึกความเป็น
พลเมือง พัฒนากิจกรรมในกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองของชุมชน ในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา และสร้างเครือข่ายจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยคณะผู้วิจัยก าหนด
ว่าพ้ืนที่ใดในจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนควบคู่
ไปกับการพัฒนาจิตส านึก โดยมีสมาชิกให้ความสนใจและร่วมมือ ในขณะเดียวกันการศึกษาบริบทพ้ืนที่ 
จึงได้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา ๒ พ้ืนที่ คือ 

๑) ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จ านวน ๒ พ้ืนที่ คือ ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่
ที่ ๑ และและชุมชนไร่ขิง – บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ ต าบลไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 

๒) ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกระทึก (ชุมชนตลาดน้ าดอนหวาย) ได้แก่ ชุมชนบ้านโคก
หวาย หมู่ที่ ๕ และชุมชนคลองวัฒนา หมู่ที่ ๖ ต าบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม 

๑) บริบททั่วไปของเทศบาลเมืองไร่ขิง๙๖ 

ต าบลไร่ขิง ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบเพียงว่ามีราษฎรชาวจีนมาตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือนในบริเวณนี้และ ได้ประกอบอาชีพท าไร่ เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าไร่และท ากันเป็น
จ านวนมาก จึงท าให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงเรียกพ้ืนที่ติดปากกันว่า ต าบลไร่ขิงหากอ้างอิงจากประวัติวัด
ไร่ขิง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๓๙๔ ตรงกับต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  ๔ แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  (พุก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน จังหวัด

                                           
๙๖ แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองไร่ขิง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓, (อัดส าเนา). 



๙๙ 

 
พระนครศรีอยุธยา ครั้งด ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมราชานุวัตรเมื่อการสร้างพระอุโบสถเสร็จลง ท่านได้
อัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญองค์หนึ่งจาก กรุงเก่ามาประดิษฐานเป็น พระประธานประจ าอุโบสถสืบมา 
และชื่อว่า “วัดไร่ขิง” ก็เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อชุมชนในขณะนั้น แสดงว่าชุมชนไร่ขิงเกิดขึ้นก่อนนานแล้ว 
โดยในช่วงเวลานั้นอาจเป็นเพียงชุมชนไร่ขิง มามีสภาพเป็นต าบลในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ รศ. ๑๑๖ และได้รวบกับต าบลท่าพูดซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ สืบค้นได้ว่ามีมาก่อน 
พ.ศ. ๒๒๘๑ ท าให้ต าบลไร่ขิงมีประวัติเก่าแก่ในภาพรวมไม่น้อยกว่า พ.ศ. ๒๒๘๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลไร่ขิงจึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยมีก านันชาตรี สุขถาวร เป็นประธาน
กรรมการบริหารคนแรก และผู้ใหญ่ยวด ค าทวี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนแรก และ
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดย
มีนายจ ารัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน 

ต าบลไรขิง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอสามพราน และเปนต าบลหนึ่งใน
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๒๑.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๓,๕๙๑ ไร 
โดยมีอาณาเขตติดตอกับต าบลตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอ  ต าบลบางกระทึก ต าบลบางเตย 

ทิศใต  ติดตอ  ต าบลออมใหญ ต าบลทาขาม 

ทิศตะวันออก  ติดตอ  ต าบลกระทุมลม 

ทิศตะวันตก  ติดตอ  ต าบลทาตลาด ต าบลทรงคะนอง 

 

ต าบลไรขิง มีการแบงเขตการปกครองออกเปน ๑๔ หมูบาน ๒๘ ชุมชน จึงจัดอยู่ในเทศบาล
เมืองขนาดใหญ ่มีอาณาเขตพ้ืนที่ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 

 



๑๐๐ 

 

 

สภาพพื้นที่และประชากร 

เทศบาลเมืองไร่ขิง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่รวมประมาณ 
๑๕,๘๗๕ ไร่ ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพชลประทาน
ที่ดี โดยมีแม่น้าท่าจีนเป็นแม่น้าสายหลักไหลผ่าน และมีคลองสาขา จ านวน ๒๐ คลอง คลายเปนคลองส
งน้ าของชลประทาน แตเปนคลองธรรมชาติ จึงเหมาะสมแกการประกอบอาชีพทาง ดานการเกษตร เดิม
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร คือ ท านา ท าสวนผลไม แต่ในปจจุบันพ้ืนที่การเกษตร
ลดลง เนื่องจากมีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม หมูบ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย จ านวนประชาการ
ที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลเมืองไร่ขิงนั้น มีจ านวนถึง ๑๙,๔๖๐ หลังคาเรือน มี

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงอาณาเขตเทศบาลของเมืองไร่ขิง 
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองไร่ขิง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 



๑๐๑ 

 
ประชากรทั้งหมด ๒๘,๕๓๘ คน ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน ๑๓,๔๔๖ คน และเพศหญิง จ านวน 
๑๕,๐๙๒ คน 

ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ประกอบด้วย ประชากรถิ่น ประชากรจร และ
ประชากรแฝงเนื่องจากเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นเขตเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม จึงมีประชากรจรและ
ประชากรแฝงที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตเทศบาล มีการขยายตัวของจานวนประชากรที่เป็นบุคคลต่างด้าว
เพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๔๖ เมื่อเปรียบเทียบจากปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชาเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๘๑.๙๒ เนื่องจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองไร่ขิงท าให้เกิดการจ้างแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลที่ตามมาคือมีการอพยพแรงงานและ
ครอบครัวเข้าสู่พื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิงอย่างต่อเนื่อง 

สภาพด้านเศรษฐกิจ 

ต าบลไร่ขิง แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงประกอบอาชีพท านา และสวนผลไม้
แต่ต่อมาการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแทนพื้นที่การเกษตรและ
เกิดการจ้างงานตามมา ประชาชนถิ่นอ่ืนได้เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงท าให้มีการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพัก ห้องเช่าต่าง ๆ สถานประกอบการเกิดขึ้นจ านวนมากในเขตเทศบาล
เมืองไร่ขิง เช่น 

 ๑) โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน ๓๙๖  แห่ง 
 ๒) ห้องแถว/บ้านเช่า   จ านวน ๔๐๖  แห่ง 
 ๓) ร้านค้าทั่วไป    จ านวน  ๒๒๐  แห่ง 
 ๔) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน /แผนโบราณ จ านวน   ๑๕  แห่ง 
 ๕) ธนาคาร    จ านวน    ๑๐  แห่ง 
 ๖) ตลาดนัด    จ านวน    ๑๒  แห่ง 
 ๗) โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน      ๙  แห่ง 
 ๘) โรงเรียน และสถานศึกษา   จ านวน     ๘  แห่ง 
 ๙) วัด        จ านวน      ๒  แห่ง 

ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีวัดไร่ขิง และวัดท่าพูดเป็นศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรม นอกจากวันเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา แล้ว 
เทศบาลเมืองไร่ขิง ยังจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีประจ าท้องถิ่น ได้แก่ งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวง
พ่อวัดไร่ขิง งานเทศกาลนมัสการปิดทองวัดท่าพูด เทศน์มหาชาติชาดก พิธีทาขวัญข้าวแม่โพสพ และ



๑๐๒ 

 
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป 

ด้านกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

สนามกีฬา จ านวน ๑ แห่ง คือ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

สวนสาธารณะ จ านวน ๒ แห่ง คือ สวนสุขภาพต าบลไร่ขิง (บริเวณข้างโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์) และ สวนสาธารณะชุมชนบ้านไร่ขิง (บริเวณแท๊งค์น้าหมู่ที่ ๒ ติดถนนไร่ขิง-ทรงคนอง) 

ลานกีฬา/ลานออกก าลังกาย จ านวน ๑๘ แห่ง เช่น ลานกีฬาเทศบาลเมืองไร่ขิง ลานออก
ก าลังกายกลางแจ้งชุมชนบ้านไร่ขิง ลานออกก าลังกายกลางแจ้งชุมชนบ้านไร่ขิง-ศรีเสถียร ลานออกก าลัง
กายกลางแจ้งชุมชนคลองวัดท่าพูด 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้มีมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ดังนี้ 

 - ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองไร่ขิง มีความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 - โครงบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 - โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวัง

ในพ้ืนที ่
 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - โครงการอบรมบาบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
 - เทศบาลเมืองไร่ขิงได้จัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนออกตรวจตรารักษาความ

สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเป็นระยะ 
นอกจากที่กล่าวแล้ว ตู้บริการประชาชนสถานีต ารวจภูธรโพธิ์แก้ว ๒ แห่ง ตู้บริการประชาชน

สถานีตารวจสามพราน ๑ แห่ง ที่พักสายตรวจจักรยานยนต์สถานีตารวจภูธรโพธิ์แก้ว ๑ แห่ง 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เนื่องจากเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง มีประชาชนที่เข้าใจการบริหารงานของ
ท้องถิ่นไม่มากนักในทุก ๆ กิจกรรม ที่ทางราชการจัดให้มี ทางราชการจึงต้องใช้วิธีการขอความร่วมมือ
จากประชาชน ยังขาดแกนนาชุมชนมาร่วม โครงการส่วนใหญ่มาจากภาคราชการ ผู้บริหารเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนหรือชมรม จ านวน ๑๒ องค์กรชุมชน คือ 



๑๐๓ 

 
 ๑. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจาชุมชนต าบลไร่ขิง 
 ๒. กลุ่มศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาต าบลไร่ขิง 
 ๓. กลุ่มเยาวชนต าบลไร่ขิง 
 ๔. กลุ่มสตรีต าบลไร่ขิง 
 ๕. ชมรมผู้สูงอายุต าบลไร่ขิง 
 ๖. ชมรมผู้พิการต าบลไร่ขิง 
 ๗. ชมรมเรารักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองไร่ขิง 
 ๘. ชมรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต าบลไร่ขิง 
 ๙. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองไร่ขิง 
 ๑๑. สภาวัฒนธรรมวัดท่าพูด 
 ๑๑. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต าบลไร่ขิง 
 ๑๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชระบบอินทรีย์ไร่ขิง 

๒) บริบทท่ัวไปของเทศบาลเมืองบางกระทึก๙๗ 

เทศบาลต าบลบางกระทึก เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอสาม
พราน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสามพราน ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๒,๘๔๗ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๘,๐๒๙ ไร่ มีหมู่บ้านตามกฎหมายปกครองลักษณะท้องที่ จ านวน ๘ หมู่บ้าน มีการแบ่ง
ชุมชนออกเป็น ๑๗ ชุมชน เปลี่ยนแปลงฐานะโดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระทึกเป็น
เทศบาลต าบลบางกระทึก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ในเขต
เทศบาลต าบลบางกระทึก มีวัดดอนหวาย มีตลาดริมน้ าดอนหวายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
จุดเด่นของต าบลบางกระทึก และชื่อเสียงระดับประเทศ มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว เริ่มก่อตั้งมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ต าบลบางกระทึก อันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเทศบาลและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนต าบลบางกระทึก ความเป็นเมือง
อันเป็นแหล่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญทางศาสนา พืช ผัก ผลไม้ ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืช
พันธุ์ธัญญาหารของเทศบาลต าบลบางกระทึก โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   จดต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

   และจดต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

                                           
๙๗ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลบางกระทึก, (เอกสารอัดส าเนา). 



๑๐๔ 

 
ทิศใต้    จดต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

   และจดต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันออก  จดต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

   และจดต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันตก   จดแม่น้ าท่าจีน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

   และจดต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ ามีทรัพยากรดินและน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การ ท าการเกษตรกรรม โดยมีแม่น้ านครชัยศรี (ท่าจีน) ไหลผ่าน มีล าคลองธรรมชาติและคลองสาขา
ส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมในชุมชนกว่า ๑๐ สาย ต าบลบางกระทึกอยู่ในพ้ืนที่ที่ราบลุ่มภาคกลาง 
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางกระทึกเป็นที่ราบลุ่ม มีการระบายน้ าที่ดี ดินมีความเหมาะสมส าหรับการ
ปลูกข้าว และเหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น และพืชผัก 

เทศบาลต าบลบางกระทึก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ๑๗ ชุมชน และอยู่ใน
เขตเทศบาลเต็มทั้งต าบล มีจ านวนประชากรเฉพาะสัญชาติไทย จากส านักบริหารการทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระทึก มีประชากรรวม ๒๘,๘๓๐ คน แบ่งเป็นชาย ๑๓,๒๗๙ คน หญิง ๑๕,๕๕๔ 
คน 

สภาพด้านเศรษฐกิจ 

เทศบาลต าบลบางกระทึก มีการประกอบการเกษตร ท านาจ านวน ๑๒๑๘ ไร่ ท าสวน 
๓๐๐ ไร่ เช่น กล้วยไม้, สวนผลไม้ เป็นต้น เลี้ยงปลา ๓๐ ไร่ และในเชิงการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น 

 ๑) โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน ๘๒ แห่ง 
 ๒) ห้องแถว/บ้านเช่า    จ านวน ๘๓ ราย 
 ๓) ร้านค้าผู้ประกอบการในบริเวณตลาดน้ าดอนหวาย จ านวน ๓๘๐ ราย 
 ๔) ร้านอาหาร/สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร จ านวน  ๖๔ ราย 
 ๕) ธนาคาร     จ านวน     ๑ แห่ง 
 ๖) ตลาดนัด     จ านวน     ๔ แห่ง 

ทั้งนี้ ต าบลบางกระทึกมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ “ตลาดริมน้ าดอน
หวาย” 



๑๐๕ 

 
“ตลาดริมน้ าดอนหวาย” จัดว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ

เทศบาลต าบลบางกระทึกโดยตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อกับวัดคงคาราม หรือวัดดอนหวาย ต าบลบาง
กระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ านครชัยศรี(ท่าจีน) เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๖ มีอายุประมาณร้อยปีมาแล้ว สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ การคมนาคมทางเรือเมล์
รุ่งเรืองมาก มีเรือในแม่น้ านครชัยศรี(ท่าจีน) จากสุพรรณบุรีผ่านมายังตลาดริมน้ าดอนหวายทุกวัน ท า
ให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าที่ส าคัญในสมัยนั้น จากวีถีชีวิตของ
ชาวบ้านอยู่กันอย่างเรียบง่ายมีการคมนาคมด้วยเรือพาย มีอาชีพท าสวน ตามริมฝั่งลุ่มแม่น้ านครชัยศรี
บรรยากาศอันร่มรื่นของชาวสวนและวิถีชีวิตอันเรียบง่าย จากวิธีการด าเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัย
อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ านครชัยศรี 

ปัจจุบันตลาดน้ าดอนหวายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ จนได้กลายมา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งลักษณะเด่นของตลาดริมน้ าดอนหวาย 
คือ เป็นตลาดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ านครชัยศรี บรรยากาศร่มรื่น ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอันเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวประทับใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งความขึ้นชื่อของอาหารการกินทั้งอาหารคาว - หวานของ
ฝากและขนมแบบไทย ที่มีรสชาดอร่อย มีอาหารจีนแบบโบราณที่มีฝีมือการปรุงมาจากภูมิปัญหา
ท้องถิ่น เช่น แพอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ขนมเปี้ยะ ทองหยิบ ขนมตาล ขนมใส่ไส้ ขนมทองเอก และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ขายพืชผัก ผลไม้และผลผลิตจากสวนที่อยู่ในเขตเทศบาล
และต าบลอ่ืนข้างเคียง ที่มีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ
เลือกชมตามความต้องการ 

อีกทั้งยังมีการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนทางน้ าด้วยการนั่งเรือท่องเที่ยวชมสองฝั่งริมน้ า
นครชัยศรี โดยมีเรือที่จะให้บริการ คือ เรือศรีสวัสดิ์ย้อนยุค ซึ่งมีเส้นทางการให้บริการท่องเที่ยว
จ านวน ๓ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไปสวนสามพราน เส้นทางไปวัดไร่ขิงและเส้นทางไปวัดหอมเกร็ด มี
เรือให้บริการ ๖ ล า นักท่องเที่ยวที่มามีความประทับใจท าให้ตลาดริมน้ าดอนหวายมีชื่อเสียงและมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

“ตลาดน้ าดอนหวาย” จึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด
นครปฐม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอสามพราน จนได้ปรากฏอยู่ในค าขวัญของอ าเภอ
สามพราน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า “เมืองสามนายพราน พุทธสถานวัดไร่ขิง รสดียิ่งผลไม้ดอนหวาย
ตลาดริมน้า ลือนามนายร้อยตารวจ งามยิ่งยวดวัฒนธรรม อุตสาหกรรมรุ่งเรือง ฟูเฟ่ืองทัศนาจร” 



๑๐๖ 

 

ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนต าบลบางกระทึกนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่  สถาบันทางศาสนา
ประกอบด้วยวัดมีจ านวน ๒ แห่ง และส านักวิปัสสนา ๑ แห่ง ส านักสงฆ์ ๑ แห่ง และศาลเจ้า ๑ แห่ง 
ดังนี้ 

 ๑) วัดคงคารามดอนหวาย (ตลาดน้ าดอนหวาย) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ปัจจุบันพระเมธีธรร
มานันท์ เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนหวาย 

 ๒) วัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
เป็นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน 

 ๓) ส านักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ 
 ๔) ส านักสงฆ์น้ าทองสิกขาลัย (มหาวิทยาลัยมหิดล) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 
 ๕) ศาลเจ้า  ๑ แห่ง คือ ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี้ยะ บริเวณตลาดริมน้ าดอนหวาย หมู่ที่ ๕ 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ แห่ง โดยนายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึกเป็น
ผู้อ านวยการ ประกอบด้วยทีมกู้ภัย OTOS จ านวน ๑๐ คน และอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 
๖๕ คน 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีองค์กรชุมชนที่เป็นมวลชนจัดตั้งตามกฎหมาย ดังนี้ 
 ๑) อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน ๖๕ คน 
 ๒) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๘๑ คน 
 ๓) ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางกระทึก(แก่นกระทึก) จ านวน ๔๕๐ คน 
 ๔) สภาวัฒนธรรมต าบลบางกระทึก จ านวน ๓๓๗ คน 

จากข้อมูลบริบทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆ 
ที่จะผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาต่อไปได้ อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องค้นหาก็คือพ้ืนที่ใด
เหมาะส าหรับที่จะท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ โดยนอกจากลักษณะทางกายภาพ และการรู้ถึงบริบท
ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องมองถึงสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ด้วยว่ามีความต้องการที่จะ
แก้ปัญหาในเรื่องใดหรือไม่ และสนใจที่จะร่วมกันแก้ไขหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการส ารวจในประเด็น
เรื่องของการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา พบว่า ความเป็นเมืองที่เข้ามาสู่ต าบลไร่ขิงท าให้พฤติกรรมการใช้
ชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป เกิดความเห็นแก่ตัว และขาดจิตส านึกต่อชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะ
โดยส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาชุมชนในต าบลไร่ขิงนั้นจะมุ่งเน้นไปทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาชีพ 
ซึ่งท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ลืมที่จะใส่ใจในเรื่องของจิตส านึกตนเอง 



๑๐๗ 

 
ดังนั้น กิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาในต าบลจึงยังไม่เคยเป็นกิจกรรมที่มาจาก

ความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน และการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนเองก็ถือว่ายังคงมีอยู่น้อย
มาก จนท าให้แกนน าและผู้ใหญ่หลายๆ คนเริ่มมองเห็นถึงปัญหาในข้อนี้และอยากที่จะสร้างเสริม
จิตส านึกในการพัฒนาชุมชนให้เกิดขึ้นกับชุมชน นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้น าและคนในชุมชนเริ่มตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการพัฒนาชุมชน และมีความต้องการที่จะเห็น
ประชาชนในชุมชนมีความคิดและท าสิ่งต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนมากกว่าที่จะใช้เวลาว่างไปหรือ
ท าในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ดังเสียงสะท้อนของผู้น าและคนในชุมชน 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจิตส านึก 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตส านึก ได้มีนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าและและเรียบเรียงไว้ดังนี้ 

ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือสร้าง
จิตส านึกคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือสร้างจิตส านึกคุณภาพ” ซึ่งเป็นการ
วิจัยปฏิบัติการที่ยึดโรงพยาบาลเป็นฐาน ร่วมกับการบูรณาการการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการ
ใช้รูปแบบการทดลองชนิดสองกลุ่มวัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาล 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจ านวน ๕๐ คน ได้ผลการศึกษาพบว่าจิตส านึกคุณภาพสามารถแบ่งออกได้
เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน และระดับตระหนักรู้ ซึ่งในระดับตระหนักรู้จะประกอบด้วย ๓ มิติ ได้แก่ 
มิติการรับรู้ มิติการตัดสินใจแก้ปัญหา และมิติการปฏิบัติ๙๘ 

นวลละออ แสงสุข๙๙ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาจิตส านึกสาธารณะในเยาวชนกับกลุ่ม
นักศึกษา” พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านจิตส านึกสาธารณะ ทั้งที่เป็นภาพรวม และในราย
มิติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงมิติที่ ๒ เรื่องการค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วม
สัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น การไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืน สูงที่สุด รองลงมาคือมิติที่ ๕ ความละอายต่อความ
ประพฤติในสิ่งที่ผิด, มิติที่ ๓ การเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวม เช่น ด้านการติดตาม

                                           
๙๘ ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ , “การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสร้ างจิตส านึกคุณภาพ”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘). 
๙๙ นวลละออ แสงสุข, จิตส านึกสาธารณะในเยาวชน: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง, 

วารสารวิจัยรามค าแหง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๓). 



๑๐๘ 

 
ข่าวสาร, มิติที่ ๑ การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เช่น การไม่ท าลายสมบัติสาธารณะโดย
เจตนา และมิติที่ ๔ การมีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรม (เช่น ด้านการด าเนิน
ชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

อารีย์ โพธิ์บางหวาย๑๐๐ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาจิตสานึก
ประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนา
จิตส านึกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องใช้การบริหารสภานักเรียน การพัฒนาการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์จริง การใช้กลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ และการคิดวิเคราะห์แบบโยนิโสมนสิการ 
และให้ครอบครัวดูแลนักเรียนแบบเพ่ือน ซึ่งการน ารูปแบบดังกล่าวนี้ไปใช้ได้ท าให้จิตส านึกประชาธิปไตย
ของนักเรียนที่ใช้รูปแบบสูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช้รูปแบบ 

ม่ิงขวัญ คงเจริญ๑๐๑ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชน เพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้” ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบการเสริมสร้างความ
ยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มี ๙ องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
และกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้ของชุมชน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงตนเอง ระบบการเรียนรู้
โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง การพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อวิถีชีวิต ระบบทุนของชุมชนที่มีรูปแบบและวิธีการทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคความยุติธรรมในการ
จัดการของชุมชน และการสร้างหลักประกันความม่ันคงในการด ารงชีวิตร่วมกัน ๒. การเสริมสร้างพลัง
อ านาจของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของชุมชนในระดับบุคคล คือ การแสดงออกระดับบุคคล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ องค์ประกอบ
ภายในบุคคล องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม และ การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของชุมชนในระดับชุมชน โดยมีองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคมเป็นส าคัญ ๓. รูปแบบการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของสังคมไทย มี ๒ รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของชุมชนชนบท ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน แต่มีความ

                                           
๑๐๐ อารีย์ โพธ์ิบางหวาย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาจิตส านึกประชาธิปไตยของนักเรียน

ประถมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐). 

๑๐๑ มิ่งขวัญ คงเจริญ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน เพ่ือสร้างจิตส านึกของความ
เป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕). 



๑๐๙ 

 
แตกต่างกันในบางประเด็น ๔. รูปแบบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในชุมชน
เมือง และชุมชนชนบท ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย และวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของ
ชุมชนการท าประชาคมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา การจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะกรรมการ/คณะบุคคลหรือแกน
น าในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การติดตามผลการด าเนินงาน และการสร้าง
ความสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก หรือกลุ่มชุมชนอ่ืน ๆ 

๒.๗.๒ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ได้มี
นักวิชาการหลากหลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าและและเรียบเรียงไว้ดังนี้ 

พิริณฎา หลวงเทพ และคณะ๑๐๒ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การให้ความหมาย ที่มาของ
ความหมาย และการปฏิบัติตนในการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” พบว่า การปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม โดยการอยู่ในสังคมนั้น
ต้องเป็นผู้ที่รู้จักเคารพกฎกติกา รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน มีน้ าใจ การรับฟังความคิดเห็นจากคนในสังคมด้วยกัน เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และต้อง
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม ประเพณี ไม่ท าผิดกฎหมาย โดยการปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นจากการปลูกฝัง
ของครอบครัวเป็นสถานที่แรก และภายในตัวเองนั้นต้องสร้างกรอบแนวคิดในการท าความดีให้กับตัวเอง 
แล้วจึงน ามาปฏิบัติตามกรอบที่สร้างไว้ เช่น การไม่ลอกข้อสอบ ไม่ชักจูงผู้อ่ืนไปในทางที่ไม่ดี เป็นต้น 
ทั้งนี้ที่ส าคัญต้องไปท าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิที่พึงมี เพ่ือแสดงการเป็นพลเมืองที่ดี  ในขณะที่
การศึกษาระดับการรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของเยาวชนด้านการเมืองการปกครอง พบว่า เยาวชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเยาวชนมีการรับรู้การปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของพลเมือง
ดีในการเมืองการปกครองว่าจะต้องเป็นผู้ที่เคารพกฎหมายรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และท างานอย่างเต็มความสามารถเต็ม
เวลารวมถึงกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา 

                                           
๑๐๒ พิริณฎา หลวงเทพ, ภัทรา ด ารงไทย, “การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และการปฏิบัติตนใน

การเป็นพลเมืองดีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”, Veridian 
E-Journal Silpakorn University, ปีท่ี ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน –ธันวาคม ๒๕๕๖), หน้า ๗๑๘-๗๒๘. 



๑๑๐ 

 
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง)๑๐๓ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี

ตามหลักพระพุทธศาสนา” พบว่า ความเป็นพลเมืองดี เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานที่
จ าเป็นของบุคคลในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค ภายใต้กฎหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ โดยมีข้อค้นพบ
ที่ส าคัญของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย 
๔ ด้านหลัก คือ ๑) ด้านกาย ได้แก่ มีความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสื่อสารรับรู้
ข่าวสาร ๒) ด้านทักษะทางสังคม ได้แก่ มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ๓) 
ด้านจิตใจ ได้แก่ มีส านึกความเป็นไทย มีความยุติธรรม มีจิตสาธารณะ และ ๔) ด้านปัญญา ได้แก่ มี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง แก้ปัญหาแบบสันติวิธี และ เคารพความ
แตกต่าง ส่วนความเป็นพลเมืองดีทางพระพุทธศาสนา พบว่า จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงสถานะของการ
เป็นสมาชิกในสังคมอันมาพร้อมกับสิทธิ หน้าที่ ข้อผูกพัน ที่มีต่อสังคม โดยถือปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 
และแนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า ระบบการพัฒนาตนของ
พลเมืองแบบบูรณาการ และมีดุลยภาพตามหลักภาวนา ๔ ที่มีไตรสิกขาเป็นแกนกลาง สามารถพัฒนา
บุคคลอย่างเป็นองค์รวม และครอบคลุมองค์ประกอบการด าเนินชีวิตของพลเมืองทุกด้าน คือ กาย
เสรีภาพ และความเสมอภาคได้อย่างมีความรับผิดชอบ มองโลกแบบผู้รักสันติภาพ โดยไม่มีความขัดแย้ง 
รู้จักรับ และปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

พูลศักดิ์ อุดมโภชน์ และพิทักษ์ ศิริวงศ๑๐๔ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การให้ความหมาย ที่มา
ของความหมาย และแนวทางการปฏิบัติในความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม” พบว่า นักเรียนให้ความหมายของความเป็นพลเมืองดี คือ 
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง การมีส่วนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง การเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพ และการยึดมั่นปฏิบัติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง และการยอมรับมติของเสียงข้างมากทั้งนี้จากสมมติฐานที่ว่า การรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของ
เยาวชนด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครองมีอิทธิพลต่อระดับการรับรู้หน้าที่
พลเมืองดีของเยาวชนด้านคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองดี ผลการศึกษา พบว่า มีตัวแปรเพียง ๒ ตัว

                                           
๑๐๓ พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา”, วารสารศิลป

ศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, ปีท่ี ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙). 
๑๐๔ พูลศักดิ์ อุดมโภชน์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์, “การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และแนวทางการ

ปฏิบัติในความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐม”, 
Veridian E-Journal, ปีท่ี ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖): หน้า ๔๓๑-๔๔๒. 



๑๑๑ 

 
แปรที่มีอิทธิพล และสามารถน าไปพยากรณ์คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองดีได้แก่การรับรู้หน้าที่
พลเมืองดีของเยาวชนด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครองชี้ให้เห็นว่าการที่จะสนับสนุนให้
เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติได้นั้น จะต้องพัฒนาให้ เยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศ เนื่องจากมนุษย์เป็นทั้ งผู้ผลิตสินค้า 
และผู้บริโภค หากพลเมืองมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นย่อมหมายถึงมีปากมีท้องที่ต้องหาเลี้ยงกันมากขึ้น ถ้า
พลเมืองเพ่ิมมากข้ึนแต่ขาดคุณภาพ คือ มีแต่คนหิวโหย เจ็บป่วย และโง่เขลา ประเทศนั้นๆก็จะล าบาก
ในทางเศรษฐกิจ พลเมืองจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อสถาบันครอบครัวอบรมปลูกฝังขัดเกลานิสัยมาตั้งแต่เกิด 
และได้รับการศึกษาที่ดีพอจากสถาบันการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้กฎหายรัฐธรรมนูญ จากการเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญมาหลายฉบับได้ท าให้เกิดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในสังคมไทย น าไปสู่
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง การขาดความสามัคคี และเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายต่อหลายครั้ง ส่งผล
ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ
เป็นคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ทุกสังคมปรารถนาว่า พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทางสังคม และกฎหมายบ้านเมืองเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข นอกจากนั้นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง โดยใช้สิทธิในการเลือกตั้งรวมถึงการอยู่ใน
สังคมเดียวกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานเป้นพลเมืองของประเทศ การเป็นสมาชิกของ
สังคมจึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ ให้สมาชิกแต่ละคนน าไปปฏิบัติตามที่ได้รับ
หมอบหมายไว้อย่างเต็มก าลัง รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และควร
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะน าความสุข ความ
เจริญ มาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติผูกพันธ์อยู่กับสังคมไทย วิถีชีวิตคนไทยมาอย่างช้านาน 

๒.๗.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ได้มีผู้รู้และนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้ศึกษาค้นคว้าและและเรียบเรียงไว้ดังนี้ 



๑๑๒ 

 
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง๑๐๕ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว” พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางัวอยู่ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ เมื่อพิจารณา
ในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมาที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้าน
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ดังนี้ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนทีเข้าร่วมประชุมที
เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลนางัว โดยทีประชาชนได้เสนอความ ต้องการ
ของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรืกิจกรรมของเทศบาลต าบลนางั่วเพ่ือน ามา เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาในปีถัดไป ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

กานตพันธุ์  พิศาลลสุขสกุล๑๐๖ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย
ของข้าราชการในเทศบาลนครของประเทศไทย” พบว่า ระดับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามนโยบายในการจัดการน้ าเสีย  มีตัวแปร เรื่องความรู้ของ
ข้าราชการในการจัดการน้ าเสียเพียงตัวแปรเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดการน้ าเสียที่นัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ผลการวิจัย แสดงแสถานการณ์การจัดการน้ า
เสียของเทศบาลนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยก าหนดนโยบาย โดยสะท้อนถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการน้ าเสียของเทศบาลที่ต้อง
ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อข้าราชการ ได้แก่ ความสนใจจากผู้บริหารในการผลักดันนโยบาย 
การชี้แจง และท าความเข้าใจ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกับภาคประชาชน  ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนในการก าหนดนโยบาย  ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลและมีความยั่งยืนในทางปฏิบัติต่อไป 

                                           
๑๐๕ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาง่ัว 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาง่ัว”, รายงานการวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๕). 

๑๐๖ กานตพันธุ์ พิศาลลสุขสกุล, “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของข้าราชการในเทศบาลนครของ
ประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๑). 



๑๑๓ 

 
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์๑๐๗ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า มีประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 
๑. โดยภาพรวมและรายด้าน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วน
ร่วมการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้รับข้อมูลเพียง
อย่างเดียว ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งการการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน ข้อมูล
ต่างๆ ในชุมชนที่จะสะท้อนในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการรับทราบ
นโยบาย และการปฏิบัติงาน แผนงาน งบประมาณของคณะกรรมการชุมชน ประชาชนยังเข้าไปมีส่วน
ร่วมไม่มากเท่าที่ควร และการจะมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมและโครงการของชุมชนก็เป็น
เพียงบางครั้งที่มีโอกาสเท่านั้น เมื่อมีบทบาทต่อชุมชนเป็นบางครั้งบางคราวจึงท าให้การที่จะเข้าไป
ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามแผนและโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนจึงไม่มากนัก ท าให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ต่อประชาชนจึงมีอยู่ระดับปานกลางเท่านั้น และอีกประเด็นที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองเนื่องจากปัจจัยด้านอาชีพ ประชาชนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
ประกอบอาชีพจึงไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าไปมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร ซึ่งหลายคนใช้เวลาว่างที่เหลือจาก
การประกอบอาชีพเข้าร่วมแต่อีกหลายคนใช้ความส าคัญของกิจกรรมและโครงการต่างๆ อันเป็ น
ผลประโยชน์ต่อตนเองเป็นประเด็นส าคัญในการเข้าร่วม ซึ่งพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ 
อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   มี ๑ ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘) คือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากกิจกรรมหรือโครงการ
พ้ืนฐานที่ดี  เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์  เนื่องจากว่า ประชาชนในชุมชนได้รับความ
สะดวกสบาย จากกิจกรรมหรือโครงการพ้ืนฐานที่ดี เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปาโทรศัพท์ จึงท าให้
ประชาชนรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการต่างๆ ในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มากข้ึน เช่น 
กิจกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี  สร้างความสัมพันธ์อันดีของ
ประชาชนในชุมชนโดยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เมื่อพิจารณาด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ยังพบว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาชุมชน มีการ

                                           
๑๐๗ รัฐพงศ์  บุญญานุวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒), หน้า ๙๐. 



๑๑๔ 

 
คัดเลือกผู้น าชุมชนกันอย่างมาก ถึงอย่างไรก็ตามยังพบอีกว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนบาง
ประเด็นมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ของชุมชน การรับทราบนโยบายแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานการพัฒนาของชุมชน เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 

๒. ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาชุ มชนของประชาชนเขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

 ๒.๑ โดยภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านอาชีพ ผลการวิจัยปรากฏว่า ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพรับราชการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่า ประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ประกอบอาชีพค้าขาย และประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน เนื่องจากว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพรับ
ราชการที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ถือเป็นชนชั้นน าของชุมชน มีการศึกษาในระดับที่
สูง จึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเข้าไปมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน และ
มีความน่าเชื่อถือต่อการสร้างความม่ันคงและในการบริหารงานของชุมชนมากกว่ากลุ่มประชาชนอาชีพ
อ่ืนๆ 

 ๒.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร รายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ มีผลต่อด้านการมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ ซึ่งพบว่า กลุ่มอายุ ๕๐-๕๙ ปีและ ๖๐ ปีขึ้นไป มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่า กลุ่มที่ มีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๘ ปี และกลุ่มอายุ ๒๙ - ๓๙ ปี
เนื่องจากว่า ประชาชนที่ใช้เวลาประจ าวันอยู่ในชุมชนมากท่ีสุดคือผู้สูงอายุ คือ กลุ่มอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป 
โดยการใช้เวลาว่างจากงานครอบครัวแล้วมีโอกาสกระท ากิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
มาก ส่วนกลุ่มประชาชนที่อยู่ในวัยท างาน ก็คือ ๑๘ - ๓๙ ปี ต้องออกไปท างานนอกบ้านและนอกชุมชน
จึงท าให้เวลาในการร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชุมชนน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันการมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ย่อมตกอยู่ในกลุ่มที่มีส่วนร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก็คือกลุ่ม
ประชาชนทีม่ีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปนั่นเอง 

 ๒.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร รายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา มีผลต่อด้านการมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ ซึ่ งพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอน ต้นและ
อนุปริญญา/ปวส. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
เนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งกิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใน
ชุมชนคือกลุ่มประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่น้อยกว่าปริญญาตรี และกลุ่มคนเหล่านี้จะท างานอยู่ใน



๑๑๕ 

 
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ชุมชนย่อมได้รับอย่างเต็มที่แน่นอน 

 ๒.๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร รายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ มีผลต่อด้านการมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล ผลวิจัยปรากฏ
ว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าประชาชนที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพค้าขาย และประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน 

จุฑารัตน บุญญานุวัตร๑๐๘ ไดท าการศึกษาเรื่อง “การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในโครงการสงขลาเมืองนาอยูของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบวา แนว
ทางการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการสงขลาเมืองนาอยู มีการด าเนินการการ
ใน ๓ ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันการด าเนินการและการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ตามล าดับกิจกรรม ไดแก การเตรียมการ การคัดเลือก
อาสาสมัครประจ าซอยการประชุมสัมมนาอาสาสมัครวิชาน าอยูการสรรหาผูน าซอย การจัด
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการซอย การจัดกิจกรรมภายในซอยตนเองและการจัด Zoning ในการพัฒนา ส
วนผลการศึกษาเรื่องปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของคนเมือง
การบริหารจัดการ กลไกของภาครัฐ รวมทั้งเงื่อนไขของชุมชนและองคกรที่เขามาเกี่ยวของซึ่งพบวา ใน
กระบวนการด าเนินการไมไดวิเคราะหทุนทางสังคมจึงไมไดน าศักยภาพที่แทจริงของชุมชนเขามารวมใน
กระบวนการขับเคลื่อนโครงการสงขลาเมืองนาอยู สวนผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา ประชาชนสวนใหญ
มีความรูความเขาใจเรื่องเมืองนาอยูเปนอยางดี แตมีบางกลุมยังขาดความรูเขาใจที่ถูกตอง และเมื่อ
พิจารณาระดับการมีสวนรวมของประชาชนโดยรวม พบวา การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับนอย
จากการทดสอบทางสถิติโดยการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
พบวา ปจจัย ๔ ตัวที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการสงขลาเมืองนาอยู ไดแก 
บทบาทของผูน าและคณะกรรมการซอย การรับรูข้อมูลขาวสาร แรงจูงใจในการมีสวนรวมและระยะเวลา
การอยูอาศัยในชุมชน ซึ่งสามารถอธิบายการผันแปรของการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการสงขลา
เมืองนาอยูไดรอยละ ๗๐.๑ (R2 = 0.701) ด้านปญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการสงขลาเมืองน

                                           
๑๐๘ จุฑารัตน บุญญานุวัตร, “กระบวนการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน : กรณีศึกษา

โครงการสงขลาเมืองนาอยูของเทศบาลนครสงขลา”, วารสารสงขลานครินทรฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 
(พฤษภาคม – มิถุนายน, ๒๕๔๘): หน้า ๑๓๕-๑๕๐. 



๑๑๖ 

 
าอยูโดยการสรางกระบวนการการมีสวนร่วมของประชาชนนั้นพบวาการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมนอย 
เนื่องจากการประชาสัมพันธโครงการไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง ไมเจาะลึก จุดออนในกระบวนการการสรางการ
มีสวนรวมที่ส าคัญคือไมไดสรางผูน าการเปลี่ยนแปลงที่แทจริง รวมทั้งกระบวนการไมกอใหเกิดการเรียนรู
ที่น าไปสูแนวปฏิบัติการดวยตนเองของสมาชิกภายในซอย 

ปิยะ ประทีปรักมณี๑๐๙ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ๑) กลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษามี
ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับต่ า ๒) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน  คือ สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกกลุ่ม และการคาดหวัง
ผลประโยชน์ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน อาชีพ รายได้ และ พ้ืนที่ถือครอง 
๓) ปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ การให้ความร่วมมือของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาไม่ใช่กระท าถึงประชาชนเข้ามาท า
กิจกรรมตามที่ได้จัดท าขึ้น  และหมู่บ้านหรือชุมชนมีกิจกรรมและวิธีด าเนินงานของตนเองอยู่แล้ว 
ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาชุมชนของตนองได้  การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจส าหรับการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่เป็นกระบวนการขั้นต้นของการวางแผนการ
พัฒนาชุมชนในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยในการด ารงชีวิตของตนเอง 

๒.๗.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวกับการสร้างเครือข่าย ได้มีผู้รู้และนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าและและเรียบเรียงไว้ดังนี้ 

วิมลลักษณ ชูชาติ๑๑๐ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรูส าหรับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ผลการวิจัยพบว่า การที่จะท าให้เครือข่ายการเรียนรูที่เกิดขึ้นแล้วด ารงอยู่

                                           
๑๐๙ ปิยะ ประทีปรักมณี, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ชายทะเลบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร”, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์, ภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖). 

๑๑๐ วิมลลักษณ์ ชูชาติ, “การน าเสนอรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรูส าหรับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐). 



๑๑๗ 

 
ต่อไปอย่างยั่งยืน ควรมีการจัดให้สมาชิกไดพบปะกันเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอทั้งเป็นทางการและไมเป็น
ทางการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่าย ให้คุณค่าให้ขวัญและก าลังใจแกสมาชิกกระตุ้นให้ร่วมมือ
กันท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ปลูกฝังให้สมาชิกมีความส านึกในความเป็นเจ้าของ
องค์กรและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดทั้งผู้น าเครือข่ายการเรียนรูที่ประสบผลส าเร็จควรมีการ
ด าเนินการ ๒ ลักษณะคือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ไดแก การเสริมสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนมี
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู กระจายความรู้ ตลอดจนมีการเรียนรูอย่างเป็นระบบ และการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรูคือ การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนและองค์กรภายนอกชุมชน เพ่ือให้
เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน การพัฒนาคนที่ เป็นสมาชิก พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มในฐานะเป็นสมาชิกองค์กรโดยให้มีความต่อเนื่องและประสานสัมพันธ์
อย่างราบรื่น ซึ่งจะต้องมีการระดมแหล่งความรูทรัพยากร วิทยาการ วัสดุอุปกรณ์อาคาร สถานที่ ฯลฯ 
เข้ามาด าเนินการ ซึ่งการระดมทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรูนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้
คนทุกคนในชุมชน สามารถเรียนรู้ไดอย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละคน 

ผไท วงศ์อนุตรโรจน์๑๑๑ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทาง
สังคม : กรณีศึกษา บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ประเทศในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ในการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนที่เกิดขึ้นและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายนั้น ต้อง อาศัยการเชื่อมโยงกลุ่มและภาคีต่างๆ 
ในสังคม เข้ามาท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย โดยอาศัยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม
บุคคล และองค์กรชุมชน ในระดับต่างๆ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการ กระบวนการท างาน 
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ ระหว่างแกนน า กลุ่ม และองค์กรในเครือข่ายทางสังคมของชุมชน 
รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชน เพ่ือน าเสนอแบบแผนความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายทางสังคมของชุมชน (Community Network Map) การศึกษาได้ใช้ขอบเขตในระดับต าบลเป็น
หน่วยในการวิเคราะห์ และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาพบว่า โครงสร้างและฐานเครือข่ายความสัมพันธ์
ที่มีในชุมชน อันประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพ่ือนบ้านและพรรคพวกเพ่ือนฝูง 
ความสัมพันธ์ผ่านการประกอบ อาชีพ ความสัมพันธ์ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและวัฒนธรรม วัด 
โรงเรียน และ โครงสร้างและช่องทางการติดต่อสื่อสาร เป็นรากฐานที่ส าคัญที่น าไปสู่ความร่วมมือใน
ชุมชน และความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ นี้ได้พัฒนาไปสู่กลุ่มที่มีความเป็นทางการมากข้ึน ในการสร้าง

                                           
๑๑๑ ผไท วงศอนุตรโรจน, “กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขายทางสังคม : กรณีศึกษา บานหนองขาว 

อ าเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒). 



๑๑๘ 

 
เครือข่ายความสัมพันธ์กับภายนอก พบว่า เครือข่ายความสัมพันธ์ของบุคคลเป็น ตัวกลางที่จะเชื่อมโยง
ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกกับ ชุมชน ดังนั้น การวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคมของชุมชน สามารถแยกพิจารณาระดับความ สัมพันธ์เป็น  ๓ ชั้น (Layer) คือ ชั้นฐาน
ความสัมพันธ์ของชุมชน ชั้นกลุ่มต่างๆ หรือ พลเมืองที่ตื่นตัว (Actives Citizen) และชั้นตัวกลางหรือแกน
น า โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชนคือ ฐานความสัมพันธ์ที่หลากหลาย สถานภาพ
ของกลุ่มและ บุคคล ผู้น าภูมิศาสตร์และทรัพยากร ศูนย์รวมจิตใจและส านึกร่วมของคนในชุมชน 
โครงสร้าง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติ ผลประโยชน์ร่วมกับความเข้าใจของคนใน
ชุมชน และกระแสแนวคิดในสังคม ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ 
ในชุมชน ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น การผลักดันให้หน่วยงานภายนอก ที่
ท างานกับชุมชนมีการท างานประสานเชื่อมโยงกัน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง ชุมชนอ่ืนที่มี
ประสบการณ์ ในประเด็นที่ส าคัญต่อชุมชน การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ หรือการประยุกต์ใช้ โครงสร้าง
และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน ให้เกื้อหนุนต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
บุคคล หน่วยงานภายนอก และควรมีการศึกษา วิจัยเครือข่ายทางสังคมที่มีลักษณะเด่นอ่ืน ๆ 

กัญญมน อินสวาง๑๑๒ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการเครือขายการเรียน
รูของผูน าชุมชนเพ่ือการเสริมสรางวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลาง” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาระบบ
การจัดการเครือขายการเรียนรูของผูน าชุมชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ในสวนของการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน การพัฒนาเครือขายการเรียนรูและการมีสวนรวมตอเครือขายของชุมชนมีการกระท า
ในระดับปานกลาง และการเสริมสรางวิสาหกิจชุมชนของผูน าชุมชน มีการกระท าระดับปานกลางและ
จากการทดสอบสมมติฐาน อายุ ระดับการศึกษาประสบการณเปนผูน าชุมชนมีความสัมพันธกับระบบการ
จัดการเครือขายการเรียนรูและเพศ อายุ ระดับการศึกษา การจัดการทรัพยากรในชุมชน การพัฒนา
เครือขายการเรียนรูและการมีส่วนรวมในเครือขายการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเสริมสราง
วิสาหกิจชุมชน 

สรุปไดวา การสร้างเครือข่ายเปนการท างานในลักษณะเครือขาย และการเปนหุนสวนทาง
สังคมมีความส าคัญทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและการประสานงานของ
ภาคีเครือขาย โดยมีการแบงความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ และทรัพยากรระหวางกันของผูที่เกี่ยวข้อง

                                           
๑๑๒ กัญญมน อินสวาง, “การพัฒนาระบบการจัดการเครือขายการเรียนรูของผูน าชุมชนเพื่อการเสริมสร้าง

วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลาง”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 
๒๕๔๖). 



๑๑๙ 

 
ทั้งในระดับระหวางประเทศ ระดับชาติ ระดับทองถิ่น และระดับรากหญา รวมทั้งอาศัยความรวมมือของ
องคกรตางๆ จึงจะร่วมตัวเป็นเครือข่ายได้ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจิตส านึก จึงเป็นประเด็นที่น าไปสู่การวิจัยในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การเสริมสร้างจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

กระบวนการสร้างเสริม
จิตส านึกพลเมืองดีในการ

พัฒนาชุมชน 

“บวร” ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนเมืองที่ยังยืน 

 

เครือข่ายจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีในการ

พัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธ 

ในจังหวัดนครปฐม 

จิตส านึกร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและความ

เป็นเมือง  
๑) ด้านการตัดสินใจ 
๒) ด้านด าเนินการ 
๓) ด้านการรับผล 
๔) ด้านการประเมินผล 

การพัฒนาชุมชนเมือง  
ในด้ าน เศรษฐกิ จ  ด้ าน
สั งคม  ด้ าน ทรั พยากร
ชุมชน และด้านการบริหาร
จัดการ 



๑๒๐ 

 

 

บทท่ี ๓ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดี ในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลัก
พระพุทธศาสนา และเพ่ือสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัย ขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย   
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย   
๓.๖ การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย คณะผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) 
คือ การวิจั ยเชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) เก็ บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
การสังเกตุพฤติการ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาความเป็นเมืองเชิงพุทธ การมีส่วน



๑๒๑ 

 
ร่วม และการสร้างเครือข่าย เพ่ือประมวลองค์ความรู้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการเก็บข้อมูล โดย
ก าหนดรูปแบบการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ .๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิ งส ารวจ 
(Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม และเพ่ือทราบการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม 

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และมีการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา และเพ่ือทราบการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม 

ในส่วนการศึกษา คณะผู้วิจัยก าหนดลักษณะแนวทางการศึกษาไว้ ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การศึกษาในภาพรวม เป็นการศึกษาบริบทพ้ืนที่ของจังหวัดนครปฐมด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากทุติยภูมิ (Secondary data) ที่ได้มีผู้ศึกษาและรวบรวมไว้ทั้งเอกสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็นระดับดังนี้คือ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับหมู่บ้าน โดยแต่ละระดับจะใช้
รูปแบบการวิเคราะห์ที่เรียกว่า การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ ความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ที่
จะมาเป็นพ้ืนที่ศึกษา จากเอกสารทุติยภูมิต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาชุมชนจะเป็นการศึกษาจากหนังสือ 
วารสาร งานวิจัย รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการสร้างเครือข่ายจิตส านึก แผนการ
พัฒนาชุมชน และเอกสารต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การศึกษา การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม 

๒. การศึกษาภาคสนาม เป็นการศึกษาเจาะจงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย โดยมีข้อก าหนด คือ 
 ๒.๑ ศึกษาบริบทพ้ืนที่ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ให้ความส าคัญ

กับเรื่องการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเจาะจงเลือกพ้ืนที่ศึกษาโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้คือ 
  ๑) เป็นชุมชนที่มีความเป็นเมืองสูง 
  ๒) เป็นชุมชนที่มีบทบาท และมีความส าคัญกับเรื่องของการพัฒนาจิตส านึก และ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน 
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  ๓) เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยภาคประชาสังคม องค์กรชุมชนที่หลากหลาย เช่น มี

สถาบันการศึกษา วัด ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นบริบทที่ช่วยเสริม
ความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายจิตส านึกต่อการพัฒนาชุมชนมือง 

 ๒.๒ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม
นักวิชาการหรือองค์กรภาครัฐ กลุ่มผู้น าชุมชนหรือกลุ่มองค์ชุมชน และกลุ่มภาคประชาชน ซึ่งลักษณะจะ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ 

  ๑) เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มนักวิชาการหรือองค์กรภาครัฐ คือ 
   (๑.๑) เป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ 
   (๑.๒) มีความยินดีในการให้ข้อมูลและสมัครใจร่วมในกิจกรรม 
  ๒) เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มผู้น าชุมชน หรืองค์กรชุมชน คือ 
   (๒.๑) เป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชน 
   (๒.๒) มีความยินดีในการให้ข้อมูลและสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  ๓) เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มประชาชนที่จะเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
   (๓.๑) เป็นประชาชนที่มีความสมัครใจในการให้ข้อมูล 
   (๓.๒) เป็นประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง

จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี เพ่ือช่วยในการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้วิจัยได้มีการคัดเลือกประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการวิจัย ดังนี้ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๓.๒.๑.๑  ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง เขตชุมชน
ไร่ขิง ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๐๙ คน และชุมชนไร่ขิง – บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ จ านวน 
๓,๔๘๗ คน รวมจ านวน ๓,๕๙๖ คน๑ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองบางกระทึก เขตชุมชน
ตลาดน้ าดอนหวาย ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกหวาย หมู่ที่ ๕ จ านวน ๖๕๘ คน และชุมชนคลองวัฒนา หมู่ที่ 
๖ จ านวน ๑,๖๔๕ คน รวมจ านวน ๒,๓๐๓ คน๒ รวมประชากรทั้งหมด ๕,๘๙๙ คน 

                                           
๑ แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองไร่ขงิ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓, (เอกสารอดัส าเนา). 
๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลบางกระทึก, (เอกสารอัดส าเนา). 
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 ๓.๒.๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง เขต

ชุมชนไร่ขิง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองบางกระทึก เขตชุมชนตลาดน้ าดอนหวาย ท าการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเปรียบเทียบตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane) 
๓ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ เปอร์เซ็นต์ โดยมีความคลาดเคลื่อน ๐.๕ (± ๕ %) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
๓๗๕ ตัวอย่าง ดังนี้ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๒.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ดังนี้ 

 ๓.๒.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)  คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่ม
เดียวกันที่ตอบแบบสอบถามก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มผู้น าชุมชนและ
กลุ่มองค์ชุมชนหรือภาคประชาสังคม รวมจ านวน ๒๔ รูป/คน ดังนี้ 

ตารางที่ ๓.๒ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ที ่ ชื่อ หน่วยงาน จังหวัด 

๑. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, เจ้าอาวาสวัดไร่
ขิง พระอารามหลวง   

นครปฐม 

๒. พระเมธีธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย นครปฐม 
๓. พระครูปฐมธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง นครปฐม 

                                           
๓ ยุทธ ไกยวรรณ์, วิจัยการตลาด, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๕), หน้า ๖๒. 

พื้นที่วิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
๑. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ใน ๒ พ้ืนที่ คือ 
ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๑ และชุมชนไร่ขิง – บ้านไร่ หมู่ที่ ๒  

๓,๕๙๖  

๓๗๕ 
๒. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองบางกระทึก เขตชุมชน
ตลาดน้ าดอนหวาย ใน ๒ พ้ืนที่ คือ ชุมชนบ้านโคกหวาย หมู่ที่ ๕ 
และชุมชนคลองวัฒนา หมู่ที่ ๖  

๒,๓๐๓  

รวม ๕,๘๙๙ 



๑๒๔ 

 
ที ่ ชื่อ หน่วยงาน จังหวัด 

๔. พระครูใบฎีกาอรรถพล พลสีโล เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าพูด นครปฐม 
๕. นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นครปฐม 
๖. นายจ ารัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง นครปฐม 
๗. นายจักรพงษ์ ทิมมณี  อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดนครปฐม 
นครปฐม 

๘. นายกร  วรนาม  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง นครปฐม 
๙. นางสาววิราภรณ์ ทองยัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นครปฐม 

๑๐. นายมานะ เถียรทวี  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลไร่ขิง นครปฐม 
๑๑. นายดิเรก พูลทวี ประธานชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๑ นครปฐม 
๑๒. นายจ านงค์ บัวประชา ประธานชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ หมู่ที่ ๒  นครปฐม 
๑๓. นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
๑๔. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นครปฐม 
๑๕. นายส ารวย โพธิ์แดง ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม 
๑๖. คุณนวลจันทร์ สุขถาวร  ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลไร่ขิง นครปฐม 
๑๗. นายธีรวัต หลีค้า กลุ่มเยาวชนต าบลไร่ขิง นครปฐม 
๑๘. นางสาวกิติยา พุ่มมีจิตร กลุ่มเยาวชนต าบลไร่ขิง นครปฐม 
๑๙. นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึก นครปฐม 
๒๐. นายจักรชัย พลโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึก นครปฐม 
๒๑. นางดารณี โฉมเผือก กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลบางกระทึก นครปฐม 
๒๒. นายชาญศักดิ์ วุฒิสังคะ ประธานกรรมการชุมชนโคกหวาย หมู่ที่ ๕ นครปฐม 
๒๓. นายประวิทย์ เดชสันเที๊ยะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๕ ชุมชนโคกหวาย นครปฐม 
๒๔. นายชัยศรี มีป้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๖ ชุมชนคลองวัฒนา นครปฐม 

 ๓.๒.๒.๒ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันที่ตอบแบบสอบถาม หรือให้
สัมภาษณ์เชิงลึกก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มองค์ชุมชน
หรือกลุ่มภาคประชาชน รวมจ านวน ๑๒ รูป/คน ดังนี้ 



๑๒๕ 

 
ตารางที่ ๓.๓ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ที ่ ชื่อ ความเชี่ยวชาญ 

๑. พระมหาสาทร ธมฺมาทโร, ดร. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๒. พระมหาอกนิฏฐ์ สิริปญฺโญ, ดร. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๓. พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท, ดร. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๔. พระมหาเฉลิมชัย  ฐานสิริ นักวิชาการด้านการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน 
๕. พระครูใบฎีกาอรรถพล พลสีโล นักวิชาการด้านการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน 
๖. พระปลัดประพจน์ สุปภาโต, ดร. นักวิชาการด้านการศึกษา 
๗. ดร.กฤติยา  ถ้ าทอง นักวิชาการด้านการศึกษา 
๘. ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ นักวิชาการด้านการศึกษา 
๙. ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ นักวิชาการด้านการพัฒนุมชน 

๑๐. ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา นักวิชาการด้านการพัฒนุมชน 
๑๑. นายกร  วรนาม  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง 
๑๒. นายจักรชัย พลโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึก 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ การสังเกต
กิจกรรมโดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล และภาษาที่ใช้ โดยเครื่องมือที่
ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจั ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๓.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๓.๓.๑.๑ ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

 คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือนโยประมาณ ระยาเวลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน บทบาทในชุมชน และ การ
เข้าร่วมประชุมประชาคมหรือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ในรอบ ๑ ปี)   

 ตอนที่ ๒ แบบประเมินระดับจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม วิเคราะห์จากการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ ด้านการ



๑๒๖ 

 
ตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ ด้านการรับผล และ ด้านการประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ๔ ๕ ระดับ คือ 
   คะแนน ๕  หมายถึง  มีระดับ   มีส่วนร่วมมากที่สุด   
   คะแนน ๔ หมายถึง  มีระดับ  มีส่วนร่วมมาก   
   คะแนน ๓ หมายถึง  มีระดับ  มีส่วนร่วมปานกลาง  
   คะแนน ๒ หมายถึง  มีระดับ  มีส่วนร่วมน้อย  

  คะแนน ๑ หมายถึง  มีระดับ  มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 ตอนที่ ๓ แบบประเมินความคิดเห็นต่อกระบวนการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใน ๔ 
ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน และด้านการบริหารจัดการ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ๕ ระดับ คือ 
   คะแนน ๕  หมายถึง  มีระดับ   เห็นด้วยมากที่สุด   
   คะแนน ๔ หมายถึง  มีระดับ  เห็นด้วยมาก   
   คะแนน ๓ หมายถึง  มีระดับ  เห็นด้วยปานกลาง  
   คะแนน ๒ หมายถึง  มีระดับ  เห็นด้วยน้อย  

  คะแนน ๑ หมายถึง  มีระดับ  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางในการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี
ในการพัฒนาชุมชนลความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม 

 ๓.๓.๑.๒ ขั้นตอนการสร้างแบบเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตข้อมูลของเครื่องมือการวิจัย 

  ๓) สร้างเครื่องมือและเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา จ านวน ๓ ท่าน 
คือ 

   (๑) พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโญ, ผศ. ดร.  อาจารย์ประจ า 

                                           
๔ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:       

ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 
๕ อ้างแล้ว.  



๑๒๗ 

 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   (๒) ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม. 
(การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

   (๓) ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร.บ. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

   ๔) ท าการทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  

  ๕) จัดพิมพ์แบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ ชุด เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษา และน าแบบสอบถามไปแจกในพ้ืนที่ศึกษา 

   ๖) คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน ๓๗๕ ตัวอย่างเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการน าประเด็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณมาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาหรือความต้องการที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนเมืองเชิงพุทธ 
จากนั้นจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) เป็นกิจกรรมหรือ
โครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ๒) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีที่ส าคัญของ
ชุมชนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจิตส านึกร่วมของทุกภาคส่วนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือศึกษากระบวนกระบวนการ
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัด
นครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา และสังเกตการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิง
พุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 ๓.๓.๑.๑ ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 คณะผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มเฉพาะ และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือศึกษากระบวนกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา และเพ่ือสร้างเครือข่าย
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 



๑๒๘ 

 
  ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ส าคัญ 
  ๒) ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ ์

 ๓.๓.๓.๒ การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๒) น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงบริมาณมาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์ใน

การสร้างเครื่องมือการวิจัยในการสร้างเครื่องมือและประเด็นค าถามเพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓) สร้างเครื่องมือและเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา จ านวน ๓ ท่าน 

คือ   
   (๑) พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   (๒) ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม. (การ

พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
   (๓) ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมาตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร.บ. มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
  ๔) จัดพิมพ์แบบสอบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และน าไปเก็บข้อมูล 
  ๕) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคในการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technic) 
  ๖) น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก มาจัดท า

ประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) โดยผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะซึ่งอาจเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลส าคัญก็ได้เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สรุปข้อมูลต่อไป 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยวิธีการดังต่อไปนี้   

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

ในจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ตรงตามจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
๒) ติดต่อประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับกลุ่ม

ตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม 



๑๒๙ 

 
๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขอแจก

แบบสอบถาม ด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ 

ในจัดเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากการสัมภาณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๔.๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ขึ้นจัดเตรียมเครื่องมือส าหรับการสัมภาษณ์ ได้แก่ จัดท าแบบสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth Interview Guide) เพ่ือท าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
โดยคณะผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน
ที่ตอบแบบสอบถามก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มผู้น าชุมชนและกลุ่มองค์
ชุมชนหรือภาคประชาสังคม จากนั้นติดต่อประสานงานผู้ให้ข้อมูล เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือ
กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถามเพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือที่จะเข้าสัมภาษณ์ 

  ๒) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสาร
ต่างๆ พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

  ๓) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 

 ๓.๔.๒.๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) มีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

  ๑) ขั้นเตรียมการสนทนากลุ่ม ได้แก่ การก่อนสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยท า
การติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมชี้ แจง
รายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ สถานที่ วัน และเวลา ในการสนทนากลุ่ม 

  ๒) ขั้นเตรียมการสนทนา ได้แก่ จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่าง และ
เอกสาร ให้เพียงพอกับกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลา สถานที่  กับ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน รวมถึงจัดเตรียมสถานที่และทีมงาน 



๑๓๐ 

 
  ๒) ขั้นด าเนินการสนทนา เป็นการด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง จากนั้น

ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถาม 

 ๓.๔.๒.๓ การสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาในแง่มุมของการให้
ความสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจกัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จด
บันทึก ในขณะเดียวกันจะมีการลงรายการ (list) รวมทั้งการสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) เป็นกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และ ๒) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีที่ส าคัญของชุมชนที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือและจิตส านึกร่วมของทุกภาคส่วนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
สู่ความเป็นเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหขอมูล 

 ๓.๕.๑.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว จึงน าขอมู
ลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
โดยเลือกใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุมตัวอยาง และพรรณนาระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองและระดับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

  ๒) สถิติที่ ใช คือ คาความถี่  (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  ๓) เกณฑ์การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยก าหนดเกณฑคาเฉลี่ยของคะแนนเปน ๕ ระดับ 

 ๓.๕.๑.๒ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหขอมูล 
  ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ีและ

ค่าร้อยละ 
  ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความตระหนักรู้ เกี่ยวกับจิตส านึกความเป็น

พลเมืองและระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ตามแนวคิดการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ ด้านการรับผล และ ด้าน



๑๓๑ 

 
การประเมินผล ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐ - ๕.๐๐ มีจิตส านึกอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐ - ๔.๔๙ มีจิตส านึกอยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐ - ๓.๔๙ มีจิตส านึกอยู่ในระดับ ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐ - ๒.๔๙ มีจิตส านึกอยู่ในระดับ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐ - ๑.๔๙ มีจิตส านึกอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

  ๓) ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม ใน ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน และด้านการบริหาร
จัดการ ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐ - ๕.๐๐ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐ - ๔.๔๙ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐ - ๓.๔๙ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐ - ๒.๔๙ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐ - ๑.๔๙ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะแนวทางในการ

เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนลความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม 
ใช้การลงรหัสคาความถี่ และคารอยละ 

๓.๕.๒ การวิเคราะหข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยคณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงประเด็นส าคัญของการวิจัย
ครั้งนี้ นั่นคือ ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมนั้น มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และสามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้ชัดเจนสมบูรณ์และสอดคล้องกับกรอบความคิดในการ
วิจัย โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique)๖ คือ ต่างทฤษฎีหรือ

                                           
๖ ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ, (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุธาการพิมพ์, 

๒๕๕๕), หน้า ๘๑. 



๑๓๒ 

 
แนวคิด (Theory Triangulation) ต่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Method Triangulation) และต่าง
แหล่งข้อมูล (Data Sources Triangulation) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบ
ข้อมูล ด าเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลให้ตรงตามเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ 
หลังจากที่ได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าหากมีการใช้ทฤษฎีที่
หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้ 
ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูล
ต่างคนกันว่าได้ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อ
ค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ 
นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงประเด็นส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ ข้อมูลที่ได้มาจาก
การเก็บรวบรวมนั้น มีความสมบูรณ์นั้น ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถตอบ
ปัญหาของการวิจัยได้ชัดเจนสมบูรณ์และสอดคล้องกับกรอบความคิดในการวิจัยหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้
ตรวจสอบข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย และในส่วนการน าเสนอผลการวิจัย ใช้วิธีการน าเสนอข้อมูล
แบบอรรถาธิบายและพรรณนาจากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มเฉพาะ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นและสรุป
น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย หากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะตรวจสอบและเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติม ด้วยการค้นคว้าจากเอกสารและเข้าไปสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องและครบถ้วนทุกอย่าง ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบ
ข้อมูลอาจจะด าเนินการไปพร้อมกัน 

๓.๕.๓ การสะท้อนถอดประสบการณ์ร่วมกัน และคืนข้อมูล 

 ๓.๕.๓.๑ สะท้อนผลของกระบวนการ 

 การสะท้อนผลของกระบวนการ ทั้งในแง่กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ ไม่
ว่าจะเป็นปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จ โดยการสนทนากลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตพฤติกรรม รวมทั้งการใช้แบบสอบถามวัดความคิดเห็นที่มีต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่สร้างขึ้นกับผู้มีส่วนร่วมทุกคน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดเหล่านั้น



๑๓๓ 

 
มาวิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์ถึงกระบวนการที่สามารถสร้างจิตส านึกของเยาวชนในการพัฒนา
ชุมชน บทเรียนที่ผู้มีส่วนร่วมทั้งสองกลุ่มได้จากการเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนั้นผลที่ได้จึงมีการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพรรณนาข้อมูล 
แผนภาพ ตาราง ผังความคิด เป็นต้น 

 ๓.๕.๓.๒ การสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีต่อ
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมและเก็บร่วมเสร็จสิ้นลง มีการด าเนินการ
ดังนี้ 

  ๑) ใช้แบบสอบถามวัดจิตส านึกในการพัฒนาชุมชนที่สร้างขึ้น ท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้จะน าเสนอในรูป
ของตารางเปรียบเทียบกับค่าสถิติที่ได้ในช่วงก่อนการเข้าร่วมกระบวนการ พร้อมทั้งการอธิบายตาราง 

  ๒) สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เกี่ยวกับการมองตนเองของ
ประชาชนที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีเข้าร่วมกระบวนการ รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชนถึงมุมมองที่มี
ต่อเยาวชน โดยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นี้มาวิเคราะห์เนื้อหาถึงผลของกระบวนการที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนว่าน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจิตส านึกในการพัฒนาชุมชนหรือไม่  โดยใช้การ
พรรณนาข้อมูล ควบคู่ไปกับการอ้างอิงคาพูดที่น่าสนใจ หรือท าในรูปของตารางที่สะท้อนค าพูด 

  ๓) สังเกตพฤติกรรม โดยท าการวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม ่อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยใช้การพรรณนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้แสดงออกมา 

 ๓.๕.๓.๓ การคืนข้อมูลให้ชุมชน  

 เป็นการคืนข้อมูลให้กับผู้มีส่วนร่วม หรือกลุ่มเป้าหมายการวิจัย เช่น ชุมชน เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการวิจัย่วมกับชุมชน โยการเสนอผลการวิจัยในการประชุม
ประชาคม ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลครั้งสุดท้ายและจัดทารายงานผลการวิจัยให้สมบูรณ์ต่อไป  
ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสนทนากลุ่มครั้งนี้มาวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของผลการวิจัย โดยจะมีการ
ใช้ผังความคิดช่วยในการน าเสนอผลการวิจัยควบคู่ไปกับการพรรณนาผลการวิจัย 

๓.๖ การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอันเป็นจริยธรรมในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดพิทักษ์สิทธิ์
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ และผู้ให้ข้อมูลยินดีให้อมูล ซึ่ง
ท่านมีสิทธิ์จะตอบสัมภาษณ์หรือปฏิเสธก็ได้ และระหว่างการสัมภาษณ์ท่านสามารถยกเลิกหรือไม่ตอบ
ค าถามโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ข้อมูลที่ได้จากท่านทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับ และจะเสนอผลการวิจัยเป็น
แบบภาพรวม ทั้งนี้ ในการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล 



๑๓๔ 

 
โดยจะท าการลงรหัสผู้ให้ข้อมูลแทนการระบุบุคคล และท าการลงรหัสในการน าเสนอข้อมูลแทนการระบุ
ชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ลงรหัสผู้ให้ข้อมูล คือ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่.., เช่น 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑, วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๒) ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้ลงรหัสผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มเฉพาะ ท่านที่....., เช่น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ท่านที่ ๑, วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

๓.๗ สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  

 

 

 
 

 
 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานจากบริบทพื้นท่ี

และการศึกษาเชิงเอกสาร 

- ประชุมทีมงานวางแผนการ
วิจัย 
- ก า ห น ด ก า ร ทิ ศ ท า ง
ด าเนินการวิจัย 

ขั้นที่ ๑ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอก
สานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การเก็บข้อมูลช่วงที่ ๑ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ขั้นที่  ๒  

สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บ
ข้อมูล 

ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 

แผนภูมิที่  ๓.๑   แผนผังแสดงภาพรวมกระบวนการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม 

การเก็บข้อมูลช่วงที่ ๒ 
- แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสังเกตกิจกรรม 
- การสนทนากลุ่มเฉพาะ ครั้ง
ท่ี ๑ 
 

ขั้นที่  ๓  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

และ เชิงคุณภาพ 

ขั้นที่  ๕ 
- คืนข้อมูลแก่ชุมชน  
- รายงานฉบับสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ผลการวิจัย 
 

ขั้นที่  ๔  

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงาน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

- วิเคราะห์สรุปข้อมูลช่วงท่ี ๑ 
และ ๒  
- สนทนากลุ่มเฉพาะ ครั้งท่ี ๒ 
เพื่อท าการสรุปผลการศึกษา 



๑๓๕ 

 

บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม” ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methods) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้
เนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมากขึ้น ได้ท าการวิเคราะห์และ
สรุปผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยจึงได้น าเสนอผลการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 

๔.๑ บริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
๔.๒ จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนใน

จังหวัดนครปฐม 
๔.๓ กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ

เป็นเมืองในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 
๔.๔ การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น

เมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๔.๑ บริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

๔.๑.๑ บริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนเมืองไร่ขิง จั งหวัด
นครปฐม 

ชุมชนไร่ขิง ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบเพียงว่ามีราษฎรชาวจีนมาตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือนในบริเวณนี้และ ได้ประกอบอาชีพท าไร่ เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าไร่และท ากันเป็น
จ านวนมาก จึงท าให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงเรียกพ้ืนที่ติดปากกันว่า ต าบลไร่ขิงหากอ้างอิงจากประวัติ
วัดไร่ขิง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๓๗๕ ตรงกับต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน 



๑๓๖ 

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งด ารงสมณศักดิ์ที่พระธรรมราชานุวัตรเมื่อการสร้างพระอุโบสถเสร็จลง 
ท่านได้อัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญองค์หนึ่งจาก กรุงเก่ามาประดิษฐานเป็น พระประธานประจ าอุโบสถ
สืบมา และชื่อว่า “วัดไร่ขิง” ก็เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเรียกขานตามชื่อชุมชนในขณะนั้น แสดงว่าชุมชนไร่ขิง
เกิดขึ้นก่อนมานานแล้ว โดยในช่วงก่อนนั้นอาจเป็นเพียงชุมชนไร่ขิง ได้รวบกับต าบลท่าพูดซึ่งเป็น
ชุมชนเก่าแก่ซึ่งสืบค้นได้ว่ามีมาก่อน พ.ศ. ๒๒๘๑ ดังนั้นจากหลักฐานที่ปรากฎชุมชนไร่ขิงจึงควรมี
สภาพเป็นชุมชนมาก่อนนั้นอย่างแน่นอน 

ต าบลไร่ขิง มีสภาพเป็นต าบลในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ รศ.๑๑๖ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
เมืองไร่ขิง ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเทศบาลขนาดกลาง และได้ประกาศปรับขนาด
เป็นเทศบาลขนาดใหญ่  เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีนายจ ารัส ตั้ งตระกูลธรรม 
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตั้งแต่ปี พ.ส. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ได้ร่วมกับวัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดย
การน าของพระเดชพระคุณพระอุปาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) ด าเนินการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมทั้งระดับชุมชนและระดับชาติดังที่เห็นชัดเจนในปัจจุบัน 

เมืองไร่ขิง เป็นที่ตั้งของวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัด
นครปฐม มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยเริ่มจากการตั้งถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนเชื้อสายจีน ประกอบ
อาชีพปลูกขิง จนกลายเป็นที่รู้จักชื่อชุมชนไร่ขิง ต่อมาชุมชนชุมชนมีความต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเป็นศาสนสถานที่ส าคัญของชุมชน ในราวปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ใช้ชื่อว่า “วัดไร่ขิง” 
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาอันศักสิทธิ์ คือ “องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ประวัติความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่
เล่าขานกันอย่างแพร่หลายในเขตเมืองนครปฐมและใกล้เคียง จึงท าให้วัดไร่ขิงกลายเป็นวัดที่ส าคัญ
ของประเทศ ในแต่ละปีมีประชาชนเดินทางมากราบนมัสการขอพรเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลงานนมัสการปิดทองในช่องกลางเดือน ๕ ของทุกปี จนได้ชื่อว่าเป็น “งานวัดระดับประเทศ”
วัดไร่ขิงโดยการน าของพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธรมหาเถร) เจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน ผู้สืบสานปณิธานต่อจากพระเดชพระคุณพระอุปาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหา
เถร) อดีตเจ้าอาวาส โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้น าการพัฒนาสู่
ชุมชนไร่ขิงในทุกด้านโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง๑ จากเดิมที่เป็นเพียงวัดของชุมชนและมีเพียงชาวบ้านใน
ชุมชนมาใช้งาน ปัจจุบันวัดได้พัฒนาพ้ืนที่กลายเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้งานเป็นจ านวนมาก  และ

                                           
๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๖, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๗ 

 
การที่มีผู้ศรัทธาจ านวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดไร่ขิงนั้น ได้ส่งผลให้วัดมีรายได้ที่สามารถสร้างสา
ธรรณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ปัจจุบันวัดไร่ขิงได้ขยายื้นที่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัด 
กว่า ๔๐๐ ไร่ ได้แบ่งให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ อีกมากมายใช้เป็นที่ท าการเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
เช่น โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสาม
พราน (วัดไร่ขิง) เทศบาลเมืองไร่ขิง ไปรษณีย์ไร่ขิง นอกจากวัดไร่ขิงได้ให้พื้นที่ยังได้อุปถัมภ์ จัดหาทุน
ในการสร้างอาคารต่าง ๆ และสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ๒ 

ในการพัฒนาชุมชนเมืองไร่ขิง โดยมีวัดไร่ขิงเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ  ด้วยวิสัยทัศน์ที่พระเดชพระคุณพระอุปาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา 
อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่ต้องการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมประโยชน์ส าหรับ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธร มหาเถร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้สืบสานปณิธานต่ออย่างชัดเจน โดยได้มีนโยบาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามหลัก “บวร” คือ ชุมชนเป็นศูนกลางการ
พัฒนา วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนด้วยศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง เทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ร่วมกัน
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมกัน เช่น เมื่อหน่วยงานใดมีกิจกรรมก็จะเชิญ
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน อีกทั้งเทศบาลมีการจัดประชุทประชาคมทุกเดือน
และมีการเชิญผู้น าชุมชนที่ ๒๘ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจร่วมประชุมกัน เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเมืองไร่ขิงสู่วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนแปลงไร่ขิงสู่เมืองน่าอยู่” ร่วมกัน๓ เช่นใน
ห้วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ใช้งบประมาณจานวนกว่า ๑,๖๒๒ ล้านบาท ในการ
ด าเนินการตามนโยบายด้านการสาธารณูปโภค ปัจจุบันการพัฒนาบริการด้านสาธารณูปโภค ใกล้จะ
ครบเต็มพ้ืนที่แล้ว ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลเมืองไร่ขิง จะด าเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้มี
ความสว่างมากยิ่งขึ้น พัฒนายกระดับถนนให้สามารถใช้งานได้ดี และในด้านการสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต จากสถิติข้อมูลประชากรของเทศบาลเมืองไร่ขิงขณะนี้ จ านวนผู้สูงอายุของเทศบาล 
ปัจจุบัน (๒๕๖๐) อยู่ที่ ๒,๙๘๘ คน เป็นผู้ป่วยติดเตียง ป่วยติดบ้าน ป่วยเรื้อรัง จ านวน ๓๕๗ คน ซึ่ง
ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงเกิดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ขึ้นบนความร่วมมือของหลายภาค

                                           
๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑, เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๘, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๘ 

 
ส่วน ได้แก่ เทศบาลเมืองไร่ขิง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ขิง วัด หน่วยงาน
ราชการ และ อสม.ในเขตพ้ืนที่ อีกกว่า ๔๙๕ คน เพ่ือร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตทุกท่าน ให้ผู้สูงวัยใน
เขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของลูกหลานได้ยาวนานที่สุด๔ 

การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนเมืองไร่ขิง มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้๕ 

ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเมืองในด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมประชาชนต าบลไร่ขิงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึง
ประกอบอาชีพท านา และสวนผลไม้ มีวัดที่ส าคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนทุกสารทิศต่างเดินทางมา
กราบไหว้ขอพร คือ วัดไร่ขิง ท าให้เกิดผู้ประกอบอาชีพค้าขายเพ่ิมขึ้น การคมนาคมสะดวกขึ้น ต่อมา
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแทนพ้ืนที่การเกษตรและเกิดการ
จ้างงานตามมา ประชาชนถิ่นอ่ืนได้เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงท าให้มีการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพัก ห้องเช่าต่าง ๆ สถานประกอบการเกิดขึ้นจ านวนมากในเขตเทศบาล
เมืองไร่ขิง ที่เป็นการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งรายได้ เช่น  มีโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๖ 
แห่ง มีธุรกิจห้องแถวหรือบ้านเช่า ๔๐๖ แห่ง มีร้านค้าทั่วไป ๒๒๐ แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบันและ
แผนโบราณ ๑๕ แห่ง มีตลาดนัด ๑๒ แห่ง และ มีวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๒ แห่ง 

ด้านคุณภาพสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้พัฒนาในด้านคุณภาพสังคม โดยมีมาตรการในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ 

๑) การแผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง เช่น โครงบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ในการตั้ง
ด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพ้ืนที่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอบรมบาบัด
รักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 

 นอกจากที่กล่าวแล้ว เทศบาลเมืองไร่ขิงได้จัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเป็นระยะ และ ตู้บริการประชาชนสถานี

                                           
๔ รายงานผลการด าเนินงานเทศบาลเมืองไร่ขิง พ.ศ. ๒๕๖๑, (อัดส านา). 
๕ แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองไร่ขิง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓, (อัดส าเนา). 



๑๓๙ 

 
ต ารวจภูธรโพธิ์แก้ว ๒ แห่ง ตู้บริการประชาชนสถานีต ารวจสามพราน ๑ แห่ง ที่พักสายตรวจ
จักรยานยนต์สถานีตารวจภูธรโพธิ์แก้ว ๑ แห่ง 

๒) มีหน่วยงานให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต คือ 

 (๑) โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชน จ านวน ๙ แห่ง เช่น โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) 

 (๒) มีแหล่งส่งเสริมสุขภาพ สนามกีฬา จ านวน ๑ แห่ง คือ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) 

 (๓) มีสวนสาธารณะ จ านวน ๒ แห่ง คือ สวนสุขภาพต าบลไร่ขิง (บริเวณข้าง
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) และ สวนสาธารณะชุมชนบ้านไร่ขิง (บริเวณแท๊งค์น้าหมู่ที่ ๒ ติดถนน
ไร่ขิง-ทรงคนอง) 

 (๔)  ลานกีฬา/ลานออกก าลังกาย จ านวน ๑๘ แห่ง เช่น ลานกีฬาเทศบาลเมืองไร่ขิง 
ลานออกก าลังกายกลางแจ้งชุมชนบ้านไร่ขิง ลานออกก าลังกายกลางแจ้งชุมชนบ้านไร่ขิง -ศรีเสถียร 
ลานออกก าลังกายกลางแจ้งชุมชนคลองวัดท่าพูด 

๓) ด้านสุขภาพจิตใจ มีวัดที่เป็นศูนย์รวมศัทธา เป็นศูนย์รวมจิตใจ และดูแลรับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพจิตใจของคนในชุมชน คือ วัดไร่ขิง และ วัดท่าพูด อันเป็นวัดเก่าแก่
อยู่คู่ชุมชนมา ถือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวมใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจน
เจริญได้ดังปัจจุบัน๖ 

ด้านการศึกษา 

เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้พัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาของคนในชุมชนและใกล้เคียงให้มี
ความรู้ เป็นการพัฒนาคนในทุกระดับวัย คือ 

๑) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 
๑ (วัดไร่ขิง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ ๒ (โรงเรียนวัดท่าพูด) และ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ ๓(ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑลสาย ๕) 

๒ ) มี ส ถ าน ศึ ก ษ าสั ง กั ด ส า นั ก ง าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า รศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม ๔ แห่ง คือ โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทร

                                           
๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๓, เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

 
อุทิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๑ 

๓) สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ ๑ แห่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอสาม
พราน 

๔) มีสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ 
แห่ง คือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

๕) มีสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ๑ 
แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 

๖) มีสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

มีวัดที่เป็ฯศูนย์รวมิตใจของชุมชน และเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ๒ 
แห่ง คือ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และวัดท่าพูด เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม นอกจากวันเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  วัน
สงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา แล้ว เทศบาลเมืองไร่ขิง ยังจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีประจ า
ท้องถิ่น ได้แก่ งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง งานเทศกาลนมัสการปิดทองวัดท่าพูด 
เทศน์มหาชาติชาดก พิธีท าขวัญข้าวแม่โพสพ และประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เทศบาลเมืองไร่ขิงแม้เป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง การพัฒนามีประชาชนแกนนาชุมชนเข้า
มาร่วม  โดยมีกลุ่มองค์กรภาคประชาชน จ านวน ๑๒ องค์กรชุมชน คือ (๑) กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจาชุมชนต าบลไร่ขิง (๒) กลุ่มศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาต าบลไร่ขิง (๓) กลุ่มเยาวชนต าบลไร่ขิง (๔) กลุ่มสตรีต าบลไร่ขิง (๕) ชมรมผู้สูงอายุต าบลไร่ขิง 
(๖) ชมรมผู้พิการต าบลไร่ขิง (๗) ชมรมเรารักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองไร่ขิง (๘) ชมรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย



๑๔๑ 

 
ต าบลไร่ขิง (๙) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองไร่ขิง (๑๑) สภาวัฒนธรรมวัดท่าพูด (๑๑) กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต าบลไร่ขิง (๑๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชระบบอินทรีย์ไร่ขิง 

๔.๑.๒ บริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนตลาดน้ าดอนหวาย 
จังหวัดนครปฐม 

เทศบาลต าบลบางกระทึก เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอ
สามพราน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสามพราน ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๒,๘๔๗ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๐๒๙ ไร่ มีหมู่บ้านตามกฎหมายปกครองลักษณะท้องที่ จ านวน ๘ หมู่บ้าน 
มีการแบ่งชุมชนออกเป็น ๑๗ ชุมชน เปลี่ยนแปลงฐานะโดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระ
ทึกเป็นเทศบาลต าบลบางกระทึก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้ 
ในเขตเทศบาลต าบลบางกระทึก มีวัดดอนหวาย มีตลาดริมน้ าดอนหวายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นจุดเด่นของต าบลบางกระทึก และชื่อเสียงระดับประเทศ มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว เริ่มก่อตั้ง
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ต าบลบางกระทึก อันเป็นสิ่งบ่งบอกถึง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเทศบาลและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนต าบลบางกระทึก ความ
เป็นเมืองอันเป็นแหล่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญทางศาสนา พืช ผัก ผลไม้ ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารของเทศบาลต าบลบางกระทึก ด้วยมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น้ ามีทรัพยากรดินและน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ ท าการเกษตรกรรม โดยมีแม่น้ านครชัยศรี 
(ท่าจีน) ไหลผ่าน มีล าคลองธรรมชาติและคลองสาขาส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมในชุมชนกว่า ๑๐ 
สาย ต าบลบางกระทึกอยู่ในพ้ืนที่ที่ราบลุ่มภาคกลาง พื้นที่ของเทศบาลต าบลบางกระทึกเป็นที่ราบลุ่ม 
มีการระบายน้ าที่ดี ดินมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว และเหมาะแก่การท าเกษตร เพาะปลูก
ผลไม้ ท านา ท าสวนพืชผัก 

ทั้งนี้ ต าบลบางกระทึกมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ “ตลาดริมน้ าดอน
หวาย” เป็นตลาดโบราณเก่าแก่ริมแม่น้ าท่าจีน ที่จัดว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของเทศบาลต าบลบางกระทึกโดยตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อกับวัดคงคาราม หรือวัดดอนหวาย 
ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ านครชัยศรี (ท่าจีน) เป็นตลาด
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ มีอายุประมาณร้อยปีมาแล้ว สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ การคมนาคมทาง
เรือเมล์รุ่งเรืองมาก มีเรือในแม่น้ านครชัยศรี(ท่าจีน) จากสุพรรณบุรีผ่านมายังตลาดริมน้ าดอนหวาย
ทุกวัน ท าให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าที่ส าคัญในสมัยนั้น จากวีถี
ชีวิตของชาวบ้านอยู่กันอย่างเรียบง่ายมีการคมนาคมด้วยเรือพาย มีอาชีพท าสวน ตามริมฝั่งลุ่มแม่น้ า



๑๔๒ 

 
นครชัยศรีบรรยากาศอันร่มรื่นของชาวสวนและวิถีชีวิตอันเรียบง่าย จากวิธีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ านครชัยศรี 

ปัจจุบันตลาดน้ าดอนหวายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ จนได้กลายมา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งลักษณะเด่นของตลาดริมน้ าดอนหวาย 
คือ เป็นตลาดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ านครชัยศรี บรรยากาศร่มรื่น ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอันเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวประทับใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งความขึ้นชื่อของอาหารการกินทั้งอาหารคาว - หวานของ
ฝากและขนมแบบไทย ที่มีรสชาดอร่อย มีอาหารจีนแบบโบราณที่มีฝีมือการปรุงมาจากภูมิปัญหา
ท้องถิ่น เช่น แพอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ขนมเปี้ยะ ทองหยิบ ขนมตาล ขนมใส่ไส้ ขนมทองเอก 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ขายพืชผัก ผลไม้และผลผลิตจากสวนที่อยู่ในเขต
เทศบาลและต าบลอ่ืนข้างเคียง ที่มีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษมาให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกซื้อเลือกชมตามความต้องการ๗ 

“ตลาดน้ าดอนหวาย” นับว่าเป็นเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดนครปฐม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอสามพรานนับแต่อดีตมา ปัจจุบันได้รับ
การส่วเสริมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญจนได้ปรากฏอยู่ในค าขวัญของอ าเภอสามพราน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า “เมืองสามนายพราน พุทธสถานวัดไร่ขิง รสดียิ่งผลไม้ดอนหวายตลาดริมน้า ลือนาม
นายร้อยตารวจ งามยิ่งยวดวัฒนธรรม อุตสาหกรรมรุ่งเรือง ฟูเฟ่ืองทัศนาจร” 

การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน โดยเทศบาลต าบลบางกระทึกได้ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้๘ 

ด้านเศรษฐกิจ 

เทศบาลต าบลบางกระทึก มีการประกอบการเกษตร  เช่น กล้วยไม้, สวนผลไม้ เป็นต้น 
เลี้ยงปลา ๓๐ ไร่ ในเชิงการพาณิชย์กลุ่มอาชีพประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่น มีโรงงานอุตสาหกรรม ๘๒ แห่ง มีธุรกิจห้องแถวหรือบ้านเช่า ๘๓ แห่ง มี
ร้านค้าผู้ประกอบการในบริเวณตลาดน้ าดอนหวาย ๓๘๐ ราย มีร้านอาหารหรือสถานประกอบการ
จ าหน่ายอาหารทั่วไป ๖๔ ราย มีตลาดนัด ๔ แห่ง และ มีวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๒ แห่ง 

                                           
๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๙, เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลบางกระทึก, (เอกสารอัดส าเนา). 



๑๔๓ 

 

ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนต าบลบางกระทึกนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่  สถาบันทางศาสนา
ประกอบด้วยวัดมีจ านวน ๒ แห่ง และส านักวิปัสสนา ๑ แห่ง ส านักสงฆ์ ๑ แห่ง และศาลเจ้า ๑ แห่ง 
ดังนี้ 

๑) วัดคงคารามดอนหวาย (ตลาดน้ าดอนหวาย) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ มีพระเมธีธรรมานันท์ เป็น
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย 

๒) วัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็น
ประธานสงฆ์ และพระมงคลธีรคุณ เป็นเจ้าอาวาส 

๓) ส านักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ 
๔) ส านักสงฆ์น้ าทองสิกขาลัย (มหาวิทยาลัยมหิดล) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 
๕) ศาลเจ้า  ๑ แห่ง คือ ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี้ยะ บริเวณตลาดริมน้ าดอนหวาย หมู่ที่ ๕ 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ แห่ง โดยนายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึกเป็น
ผู้อ านวยการ และอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน ๖๕ คน 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

มีองค์กรชุมชนที่เป็นมวลชนจัดตั้งตามกฎหมาย เช่น กลุ่มอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางกระทึก (แก่นกระทึก) 
สภาวัฒนธรรมต าบลบางกระทึก 

ดังนั้น จากการศึกษาบริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนเมืองในพื้นที่
ศึกษาข้างต้นนี ้จะเห็นได้ว่าพื้นที ่ศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆ ที ่จะผลักดันให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนาต่อไปได้ อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องค้นหาก็คือพื้นที่ใดเหมาะส าหรับที่จะท าการวิจัย
เชิงปฏิบัติการได้ โดยนอกจากลักษณะทางกายภาพ และการรู้ถึงบริบททางด้านเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมแล้ว ยังต้องมองถึงสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ด้วยว่ามีความต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องใด
หรือไม่ และสนใจที่จะร่วมกันแก้ไขหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการส ารวจในประเด็นเรื่องของการพัฒนา
ชุมชนที่ผ่านมา พบว่า ความเป็นเมืองที่เข้ามาสู่พื้นที่ท าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนไป ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตที ่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็น
การค้าขาย แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเห็นได้ชัดคือ การมีศาสนสถาน คือ วัดเป็นศูนย์รวมใจตั้งแต่อดีตเป็นต้น
มา ความผูกพันธ์ของคนในชุมชนกับวัดที ่เป็นทั ้งแหล่งขายโอกาสทางการศึกษา แหล่งส่งเสริม
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เศรษฐกิจ ยังเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ ความเกลื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันระหว่างวัดกับชุมชน สังเกตได้จาก
กิจกรรมงานประเพณีเทศกาลปิดทองประจ าปี ของวัดไร่ขิง วัดท่าพูด วัดดอนหวาย ที่ประชาชนใน
ชุมชนต่างมีจิตส านึกร่วมที ่ดี มีจิตอาสามาช่วยงานเป็นกรรมการแผนกต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
ภาครัฐ ทั้ง เทศบาล สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ต่างอาสาหมุมเวียนกันมาช่วยงานให้บริการแก่ผู้
มาเยือน เป็นการแสดงออกถึงจิตส านึกอันดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของส่วนรวม  

จากผลการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่วิจัยถึงบริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง คณะผู้วิจัย
จึงสรุปรูปแบบการพัฒนาเรียกว่า “พลังบวร” เพราะเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองของ
ชุมชนเมืองไร่ขิงและเป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ สรุปได้ ดังแผนภูมิที่ ๔.๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับกลไกการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมือง ที่เรียกว่า “พลังบวร”นั้น สอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลว่า แม้กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาจะไม่ได้ริเริ่มของประชาชนในชุมชนและการเข้า
ร่วมกิจกรรมของประชาชนเองก็ถือว่ายังคงมีอยู่น้อยมากในอดีต แต่ด้วยการที่มีวัดซึ่งเป็นศูนย์ร่วม
จิตใจร่วมกับหน่วยงานการปกครองคือเทศบาลเป็นแกนน าการพัฒนาพ้ืนที่ จนท าเห็นผลการพัฒนาสู่

แผนภูมิที่ ๔.๑ “พลังบวร” กับการพัฒนาชุมชนเมือง 
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ความเป็นเมืองด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  ในการพัฒนาเมืองไร่ขิงโดยมีวัดไร่ขิง โดยการน าของ
พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปปัจจุบัน ผู้ได้สืบ
สานปณิธานการพัฒนาต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญาอินฺทปญฺญ
มหาเถร) อดีตเจ้าอาวาส โดยการขับเคลื่อนของเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยการน าของนายจ ารัส ตั้ง
ตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และความร่วมมือขององค์กรชุมชนในพ้ืนที่ แสดงให้ เห็น
ผลส าเร็จของการพัฒนาชนบทสู่ความเป็นเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน๙ โดยเป็นการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามหลัก “บวร” คือ ชุมชนเป็นศูนกลางการพัฒนา วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เป็นศูนย์รวมศรัทธาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และรั ฐ คือ
เทศบาลและองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนสร้างความเข็มแข็งก่ชุมชนร่วมกัน สอดคล้องกับผู้ให้
ข้อมูลที่กล่าวว่า เช่นที่วัดไร่ขิง โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา 
อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาส ที่เป็นผู้น าส าคัญในการพัฒนาเมืองไร่ขิง พระเดชพระคุณพระเทพ
ศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธรมหาเถร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผู้ได้สืบสานปณิธานการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพ้ืนที่และ
ประชาชนที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ต่างให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นจ านวนมาก บ้างร่วมบริจาคทรัพย์ บ้างร่วมออกแรงเป็นจิตอาสา
ช่วยงาน หลวงพ่อก็เมตตาให้ค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ บางท่านมาเป็นกรรมการช่วยงาน
เทศกาลนมัสการปิดทองลวงพ่อวัดไร่ขิงประจ าปี ช่วยงานตลอด ๙ วันแม้ทางวัดมีค่าตอบแทนให้ ก็
บริจาคคือแก่วัด แสดงออกถึงความมีจิตอาสาช่วยงานที่เป็นงานส าคัญของชุมชน จนเป็นที่รู้จักว่า 
“งานวัดระดับประเทศ”๑๐ และสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มี
นโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องร่วมมือกัน สร้างความเข็มแข็งให้เป็นตัวอย่าง  เช่น เมื่อหน่วยงานใด
ในพ้ืนที่มีกิจกรรมหรือจัดกิจกรรม ก็ให้เชิญหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน เมื่อวัดมี
กิจกรรม ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ก็จะเข้ามาร่วม เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมให้บริการ เป็น
การแสดงออกถึงการมีจิตส านึกท่ีดีที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมร่วมกัน๑๑ 

ส าหรับพลังบวร เป็นหน่วยงานทางสังคมที่มีความส าคัญและเป็นเสาหลัก ที่ต้องยึดโยงค้ า
จุนสนับสนุนเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล ดังสุภาษิตโบราณที่มีผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้และต่างเคยได้ยินได้ฟัง

                                           
๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๓, เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๔, เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๗, เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๔๖ 

 
กันว่า “วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็
อวยชัย ถ้าขัดกันก็บรรลัยท้ังสองทาง” หลัก "บวร" อันประกอบด้วย “บ้าน วัด (ราชการ(รัฐ)” ทั้ง ๓ 
ภาคส่วนนี้จึงเป็นเสาหลักในการพัฒนาชุมชนที่จะน ามาซึ่งความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได้ แม้ใน
ปัจจุบันประเทศไทยร่วมถึงโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ในโลกยุ คยุคดิจิทัลเกิดวิกฤตต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ สภาวะโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
คุณธรรมจริยธรรมสังคม ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือกัน ทุกภาคส่วนต้องมุ่งมั่นท า
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างมีจิตอาสา และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ชุมชนทั้งชนชนชนบท ชุมชนเมืองเกิดการพัฒนาที่มี
ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนสืบไป 

๔.๒ จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม” ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตุพฤติกรรม และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะเพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา และเพ่ือการสร้างเครือข่ายจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยก าหนดกลุ่มประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตชุมชนเมืองไร่ขิง ต าบลไร่ขิง ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๑ และชุมชนไร่ขิง – บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ 
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนตลาดน้ าดอนหวาย ต าบลบางกระทึก ได้แก่ ชุมชนบ้านโคก
หวาย หมู่ที่ ๕ และชุมชนคลองวัฒนา หมู่ที่ ๖ รวมประชากรทั้งหมด ๕,๘๙๙ คน ท าการแจก
แบบสอบถาม ๔๐๐ ฉบับ คัดเลือกแบบสอบถามที่มความสมบูรณ์ ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การเปรียบเทียบตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีความคลาดเคลื่อน ๐.๕ (± ๕ %) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๕ ตัวอย่าง/ฉบับ ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
ดังนี้ 



๑๔๗ 

 

๔.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังตารางที่ ๔.๑ 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวน และค่าร้อยละ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
(N = ๓๗๕) 

ข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  เพศ   
     ชาย ๑๑๒ ๓๐.๐๐ 
     หญิง ๒๔๑ ๖๔.๐๐ 
     เพศทางเลือก ๒๒ ๖.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อาย ุ   
     ต่ ากว่า ๒๐ ปี         ๕๕ ๑๕.๐๐ 
     ๒๑ – ๔๐ ปี ๑๐๒ ๒๗.๐๐ 
     ๔๑ – ๖๐ ปี     ๑๘๔ ๔๙.๐๐ 
     ๖๐ ปีขึ้นไป ๓๔ ๙.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษา   
     ต่ ากว่าประถมศึกษา        ๔ ๑.๐๐ 
     ประถมศึกษา ๓๖ ๑๐.๐๐ 
     มัธยมศึกษา ๙๒ ๒๔.๐๐ 
     อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.ปวท.) ๘๖ ๒๓.๐๐ 
     ปริญญาตรี ๑๒๐ ๓๒.๐๐ 
     สูงกว่าปริญญาตรี ๓๗ ๑๐.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพหลัก   
     เกษตรกร     ๓๔ ๙.๐๐ 
     รับจ้างทั่วไป ๘๒ ๒๒.๐๐ 



๑๔๘ 

 

ข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๑๑๔ ๓๑.๐๐ 
     รับราชการ ๒๖ ๗.๐๐ 
     พนักงานบริษัท ๘๔ ๒๒.๐๐ 
     อ่ืน ๆ (นักเรียน/นักศึกษา) ๓๕ ๙.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
๕.  รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ   
     น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๒๑ ๓๒.๐๐ 
     ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๖๒ ๔๓.๐๐ 
     ๒๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๙๒ ๒๕.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีปัจจัยส่วนบุคคล คือ 
เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ มีอายุระหว่าง ๔๑–๖๐ ปี จ านวน ๑๘๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ มีอาชีพหลัก
คือค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ และมีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ 

๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านปัจจัยเชิงสังคม 

ผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านปัจจัยเชิงสังคม ประกอบด้วย 
ระยะเวลาของการเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน บทบาทในชุมชน และการเข้าร่วมประชุมประชาคมหรือร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ในรอบ ๑ ปี) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังตารางที่ ๔.๒ 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงจ านวน และค่าร้อยละ เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสังคม 
(N = ๓๗๕) 

ข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยเชิงสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  ระยะเวลาของการเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน   
     น้อยกว่า ๕ ปี ๖๕ ๑๗.๐๐ 
     ๕ – ๑๕ ปี     ๑๘๒ ๔๙.๐๐ 
     ๑๕ ปีขึ้นไป ๑๒๘ ๓๔.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 



๑๔๙ 

 

ข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยเชิงสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒.  บทบาทในชุมชน   
     เป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ๒๔ ๖.๐๐ 
     เป็นกรรมการชุมชน หรือ ผู้น ากลุ่มองค์กรในชมชน ๓๖ ๑๐.๐๐ 
     เป็นลูกบ้าน และเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชมชน ๒๖๔ ๗๐.๐๐ 
     เป็นลูกบ้าน และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชมชน ๕๑ ๑๔.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
๓.  การเข้าร่วมประชุมประชาคมหรือร่วมกิจกรรมจิต 
     อาสาพัฒนาชุมชน (ในรอบ ๑ ปี) 

  

     ไม่เคยเข้าร่วม    ๗ ๒.๐๐ 
     เข้าร่วม ๑ – ๕ ครั้ง ๒๓๐ ๖๑.๐๐ 
     มากกว่า ๕ ครั้ง/ต่อปี ๑๓๘ ๓๗.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีปัจจัยเชิงสังคม คือ มี
ระยะเวลาของการเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน ๕-๑๕ ปี จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐ มีบทบาท
ในชุมชนเป็นลูกบ้านและเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชมชน จ านวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๐๐ 
และมีการเข้าร่วมประชุมประชาคมหรือร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ในรอบ ๑ ปี) ๑-๕ ครั้ง 
จ านวน ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐ 

๔.๒.๒ จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม 

ในการศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตส านึก แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม และแนวคิดการมีส่วน
ร่วม เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม โดยได้สร้างเครืองมือส าหรับการศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผล และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจิตส านึกความเป็นพลเมืองใน



๑๕๐ 

 
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม แสดงด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓ – ๔.๗ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยภาพรวม 

(N = ๓๗๕) 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ๓.๕๖ ๐.๙๗ มาก 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ๓.๕๖ ๐.๙๘ มาก 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมรับผล  
๔. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

๓.๕๘ 
๓.๕๑ 

๑.๐๐ 
๐.๙๓ 

มาก 
มาก 

รวม ๓.๕๖ ๐.๙๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในภาพรวมมีจิตส านึกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผล มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ อยู่ในระดับมาก 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นความสันพันธ์กันของปัจจัยเชิงสังคมกับการพัฒนาชุมชนสู่
ความเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากแม้ไม่ได้เป็นคนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมาตั้งแต่เดิม เป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาอาศัยในชุมชนในช่วง ๑๕ ปีหลัง ก็ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชน และการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมหรือร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่อยู่ในระดับมาก ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์ท่ีให้ข้อมูลว่า แม้กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาจะไม่ได้ริเริ่มของประชาชนในชุมชนและ
การเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนเองก็ถือว่ายังคงมีอยู่น้อยมากในอดีต แต่ด้วยการที่มีวัดซึ่งเป็นศูนย์
ร่วมจิตใจร่วมกับหน่วยงานการปกครองคือเทศบาลเป็นแกนน าการพัฒนาพ้ืนที่ จนท าเห็นผลการ
พัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างชันเจน ประชาชนในชุมชน โรงเรียน องค์กรหรือหน่วยงานล้วนรับ



๑๕๑ 

 
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่นใน
ปัจจุบัน๑๒ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้
และความช านาญร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่๑๓ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นส่วนส าคัญของการมีส่วนร่วม เพราะ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การที่ประชาชนภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมหรือองค์กรชุมชนก็เพ่ือแสดงออกถึงเป้าหมายที่ต้องการผ่านผู้น ากลุ่มที่เป็นตัวแทน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของประชาธิปไตย การด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนใดๆ ก็ตาม ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสีย จึงควร
เป็นผู้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดร่วมกันหาทางออกร่วมกันอันเป็นพ้ืนฐาน
จิตส านึกความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย๑๔ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

(N = ๓๗๕) 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ ในชุมชน  เพ่ือใช้ 
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือ โครงการที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาชุมชน 

๓.๖๘ ๑.๐๖ มาก 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และ
เสนอปัญหาที่เกิดข้ึนในการพัฒนาชุมชน 

๓.๔๔ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๓. ท่านมีส่วนร่วมปรึกษาหารือพิจารณาโครงการต่างๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน 

๓.๕๙ ๑.๑๑ มาก 

                                           
๑๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๘, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๙, เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๓, เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๑๕๒ 

 

จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 
และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๔. ท่านแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
เมื่อมีตัดสินใจเลือกโครงการที่ไม่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน 

๓.๕๑ ๑.๑๘ มาก 

รวม ๓.๕๖ ๐.๙๗ มาก 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ในภาพรวมมีจิตส านึกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ ในชุมชน 
เพ่ือใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือ โครงการที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา
ชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมปรึกษาหารือพิจารณาโครงการ
ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ อยู่ในระดับมาก และท่านแสดงความคิดเห็น
คัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เมื่อมีตัดสินใจเลือกโครงการที่ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา และเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๔ อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชน สร้างจิตส านึกความเป็นเจ้าของกิจกรรม รวมรับผิดชอบ 
การประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน สร้างแรงจูงใจ สร้างจิตส านึก สร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน แล้วการให้ความร่วมมือต่างๆ ก็จะตามมา๑๕ การที่มีการ
ประชุมประชาคมประจ าเดือนที่ทางหน่วยงานเทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนหรือผู้แทนองค์กรต่าง 
ๆ เข้าร่วมด้วย เป็นการแสดงให้เห็นถึงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่ดี โดยการเปิดโอกาสให้ผู้
ได้รับผลกระทบในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ได้สะท้อนข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
คัดเลือกกิจกรรมหรือ โครงการที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนนั้น ๆ๑๖ 

                                           
๑๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๔, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๒, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๓ 

 
ตารางที่ ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

(N = ๓๗๕) 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ท่ านมี ส่ วนร่ วม ในการคั ด เลื อกตั วแทน เข้ ามาเป็ น
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนาของชุมชน 

๓.๗๒ ๑.๑๒ มาก 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาชุมชนด าเนินกิจกรรมที่ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์การพัฒนาชุมชน 

๓.๕๒ ๑.๑๑ มาก 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการด้านการพัฒนาชุมชน 

๓.๕๒ ๑.๑๒ มาก 

๔. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

๓.๔๙ ๑.๐๕ ปานกลาง 
 

รวม ๓.๕๖ ๐.๙๘ มาก 

จากตารางที่ ๔.๕ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ในภาพรวมมีจิตส านึกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๕๖ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
ตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนาของชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เมื่อคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ด าเนินกิจกรรมที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ อยู่ในระดับมาก และท่านมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ 
อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้า
ร่วมในการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๙ อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า การที่ประชาชนในชุมชนได้คัดเลือก
ตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น คณะกรรมการในกิจกรรมพัฒนาของชุมชนนั้น ถือว่าเป็นจิตส านึกอันดีของ



๑๕๔ 

 
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงเป็นการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน๑๗ บางคนแม้ได้เป็นคณะกรรมการชุมชน แต่ก็มีจิตใจเสียสละ 
เช่น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรืออาสาเป็นแรงงานในกิจกรรมของส่วนร่วม 
เช่น การพัฒนาวัด บางคนก็น าบุตรหลาน หรือชักชวนญาติมิตรแม้จะอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนมาร่วมเป็นจิตอาสา
ในกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่คนที่มาเที่ยวงานด้วยความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อ อัน
เป็นการแสดงออกถึงการมีจิตส านึกท่ีดีของพลเมืองและของการเป็นพุทธศาสนิกชนในการที่ได้ร่วมเป็น
จิตอาสาพัฒนาชุมชน๑๘  การที่องค์กรหรือหน่วยงานในพ้ืนที่และประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในด้านการปฏิบัติการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเลือกผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มที่สามารถเป็น
ตัวแทนเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในชุมชน มีการจัดท าเป็นแผนการ
พัฒนาชุมชน มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
จิตส านึกร่วมปฏิบัติการในกิจกรรมต่างๆ ที่คนในชุมชน และองค์กรชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติการ 
โดยมีส่วนงานราชการเป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น สนับสนุนวิทยากรให้
ความรู้ แนะน าเทคนิควิธีการต่างๆ เป็นต้น๑๙ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมรับผล 

(N = ๓๗๕) 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ด้านการมีส่วนร่วมรับผล  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ท่านม ีบทบาทในสังคมมากขึ ้น  และ ได้ร่วมด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนที่ ท าให้ มี การพบปะสั งสรรค์ สร้าง
ความสัมพนัธ์กับคนในชุมชนมากขึ้น  

๓.๕๔ ๑.๑๖ มาก 

๒. ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

๓.๕๒ 
 

๑.๐๗ มาก 

                                           
๑๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๓, เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๘, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๐, เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๕๕ 

 

จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 
และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ด้านการมีส่วนร่วมรับผล  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๓. ท่านมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและรู้สึกผูกพัน
กับชุมชนมากยิ่งขึ้น จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน 

๓.๕๘ ๑.๑๖ มาก 

๔.  ท่านเห็นว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะท าให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนได้ 

๓.๗๒ ๑.๑๒ มาก 

รวม ๓.๕๘ ๑.๐๐ มาก 

จากตารางที่ ๔.๖ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในด้านการมีส่วนร่วมรับผล ในภาพรวมมีจิตส านึกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ท่านเห็นว่าการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนจะท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนได้ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือ ท่านมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและรู้สึกผูกพันกับชุมชนมากยิ่งข้ึน จากการที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ อยู่ในระดับมาก และท่านมีบทบาทในสังคมมากข้ึน และได้
ร่วมด าเนินกิจกรรมของชุมชนที่ท าให้มีการพบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า การที่วัดไร่ขิงอันเป็นศูนย์รวม
ศรัทธาและเป็นศูนย์ร่วมจิตใจ ได้ร่วมกับหน่วยงานการปกครองคือเทศบาลเป็นแกนน าการพัฒนาจนท า
เห็นผลการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างชันเจน ประชาชนในชุมชน โรงเรียน องค์กรหรือหน่วยงานล้วน
รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่นใน
ปัจจุบันนั้น อาจเป็นเพราะเขาเห็นว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่
มั่นคงและยั่งยืนได้ จิตได้มีจิตส านึกอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนา
ชุมชน หรือ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทางวัดหรือทางเทศบาลจัดขึ้น ๒๐ องค์กร และ

                                           
๒๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๔, เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๑๕๖ 

 
ประชาชนในชุมชนต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการรับผลจากโครงการที่มีการส่งเสริม การสร้างอาชีพ
แก่คนในชุมชน ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพ่ิมหลักค้ าประกันคุณภาพชีวิต รู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดแก่ประชาชน และชุมชนโดยตรงตาม
ต้องการของประชาชนในชุมชน ผู้น าชุมชนเป็นผู้มีส่วนในการผลักการพัฒนาที่เหมาะสม คนในชุมชนต่าง
ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมด้วยผลที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน๒๑ จากจิตส านึกความรับผิดชอบที่ประชาชน
สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่รอให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือเพียงอย่าง
เดียว โดยมีการจัดท าเวทีประชาคม หรือการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือแสดงประโยชน์ที่เกิดขึ้น และ
หารือแนวทางการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน๒๒ 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

(N = ๓๗๕) 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ท่านได้รับรู้ รับทราบผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  

๓.๕๕ ๑.๐๐ มาก 

๒. ท่านได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการชุมชนในงานด้านการพัฒนาชุมชน 

๓.๔๗ ๑.๐๖ ปานกลาง 

๓. ท่านเห็นสภาพปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการวางแผนพัฒนาชุมชน 

๓.๔๙ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๔. ท่านได้แนะน าให้สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยการเสวนาแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๓.๕๔ ๑.๑๑ มาก 

รวม ๓.๕๑ ๐.๙๓ มาก 

                                           
๒๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๑, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๑, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๗ 

 
จากตารางที่ ๔.๗ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตส านึก

ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล โดยภาพรวมมีจิตส านึกอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ท่านได้รับรู้ รับทราบผล
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๕ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ท่านได้แนะน าให้สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
โดยการเสวนาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ อยู่ในระดับมาก และท่านเห็นสภาพปัญหา 
อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๙ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการชุมชนในงานด้านการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๗ อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า แม้การติดตามประเมินผลโครงการ
จะเป็นหน้าที่ของเทศบาล แต่การจัดให้มีการประชุมประชาคมประจ าเดือน เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้รับทราบรายงานผลการพัฒนาชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ รับทราบผลการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ๒๓ ในอดีตแม้กิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ จะไม่ได้ริเริ่มของประชาชนในชุมชน 
การที่มีวัดไร่ขิงซึ่งเป็นศูนย์ร่วมศรัทธาของคนในชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานการ
ปกครองคือเทศบาลที่เป็นแกนน าการพัฒนาพ้ืนที่ ประชาชนในพ้ืนที่แม้มีตัวแทนคือผู้น าชุมชนเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนา การได้รับผลที่เกิดขึ้นก็ เป็นการสะท้อนผลของการ
พัฒนา ผ่านผู้น าชุมชนหรือตัวแทนองค์กรที่เข้าร่วมประชุมประชาคมที่จัดขึ้น๒๔  การที่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมติดตามตามการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาความ
เป็นเมืองของชุมชน และร่วมกันสรุปผล ท าประชาคมเพ่ือวิเคราะห์ถึงผลที่ได้แล้วน ามารายงาน เพ่ือ
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ครั้งต่อไป  การรวมกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ เป็นเครือข่ายในชุมชนท าให้สะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
จึงเกิดกระบวนการการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา เสนอปัญหา ความต้องการ และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม 
วัด และหน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนความต้องการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ

                                           
๒๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๘, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๕, เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๘ 

 
สนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนตลาดผลผลิตสินค้าที่กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผลิตขึ้น๒๕ สรุปได้ดัง
แผนภูมิที่ ๔.๒ 

 

๔.๓  กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 

ในการศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรม
จริยธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งท า
การสังเกตพฤติกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน ๒ ลักษณะ คือ เป็น
กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณี

                                           
๒๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๑, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๖ เมษายน ๒๕๖๒. 

แผนภูมิที่ ๔.๒ จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน 



๑๕๙ 

 
ที่ส าคัญของชุมชนที่ต้องอาศัยความร่วมมือและจิตส านึกร่วมของทุกภาคส่วนอันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และท าการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) กับผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกัน และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิคราะห์สรุปเป็น
ประเด็นท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพ่ือร่วมการวิเคราะห์ถึงกระบวนการเสริมสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะสรุปได้ถึงกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

๑) กระบวนการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

ความรู้เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างแท้จริง เพราะการพัฒนาในรูปแบบใดก็ตาม 
ระดับใดก็ตาม หากขาดองค์ความรู้ หรือการใช้ความรู้ที่เหมาะสมก็ยากจะประสบความส าเร็จได้ การ
ให้ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือด าเนินการพัฒนาชีวิตไปสู่ทิศทางที่ประสงค์จึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญเบื้องต้นที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบควรเอาใจใส่ด าเนินการอย่างรอบคอบ เพ่ือจุดหมาย คือพัฒนา
คนให้มีจิตส านึกที่ดี มีจิตส านึกในหน้าที่ของคน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 

ส าหรับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ตามแบบพุทธศาสนา อันเป็นกระบวนการที่เป็นไปเพ่ือความเจริญแห่งปัญญานั้น เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาคุณลักษณ์จิตส านึกดีใน ๓ ด้าน คือ คุณลักษณะด้านพุทธิพิสัย คุณลักษณะด้านจิตพิสัย 
และคุณลักษณะด้านทักษะพิสัย สามารถแบ่งกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนานี้ออกเป็น ๓ 
ขั้นตอน๒๖ คือ 

๑) กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การคบหาสัตบุรุษ คบกัลยาณมิตร และการรับรู้สิ่งที่ดีงาม 
การรับรู้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ พุทธศาสนาให้ความส าคัญอย่างมากแก่การ
รับรู้สิ่งที่ดีงามถูกต้อง (สัทธรรม) ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร(สัตบุรุษ)  เป็น
กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านพุทธิพิสัย 

                                           
๒๖ พระไพศาล วิสาโล, กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.visa 

lo.org/ [๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 



๑๖๐ 

 
 ๒) กระบวนการคิด ได้แก่ โยนิโสมนสิการ และสัมมาทิฏฐิ การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี 

สามารถจัดได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญา คือการคิดเพ่ือให้เกิด
ความรู้แจ้งตามสภาวะหรือความเป็นจริง โยนิโสมนสิการประเภทนี้มุ่งให้เกิดโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ เข้าถึง
อิสรภาพทางจิตและปัญญา แต่ในระดับสามัญหรือโลกียธรรมหมายถึงการคิดเพ่ือให้เกิดปัญญา
เพ่ิมพูนขึ้น ส่วนโยนิโสมนสิการอีกประเภทหนึ่งคือ โยนิโสมนสิการแบบเสริมสร้างคุณภาพจิต เป็นการ
ใช้ความคิดเพ่ือให้เกิดกุศลธรรม เป็นอุบายลดโลภะ โทสะและโมหะ โดยใช้ธรรมฝ่ายดีมากดข่มหรือ
ทดแทน กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่รู้จักคิดหรือคิดไม่ถูกวิธี ขณะเดียวกันคนจะคิดเป็น
หรือคิดถูกวิธีได้ก็เพราะรู้จักตั้งค าถาม กระบวนการศึกษาที่ถูกต้องจึงควรให้ความส าคัญแก่การฝึกให้
รู้จักตั้งค าถามด้วย มิใช่เก่งแต่การแสวงหาหรือจดจ าค าตอบอย่างเดียว  เป็นกระบวนการเสริมสร้าง
คุณลักษณะด้านจิตพิสัย 

 ๓) กระบวนการปฏิบัติที่ ได้แก่ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติตนเหมาะสมตาม
หน้าที่ในทางพุทธศาสนาการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ขาดการปฏิบัติ
ย่อมมิใช่การเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้อง นี้อาจเป็นจุดส าคัญที่ท าให้การศึกษาแบบพุทธ
แตกต่างจากการศึกษาแบบตะวันตก เพราะฝ่ายหลังนั้นเน้นการใช้ความคิดล้วน ๆ จึงเป็นการเรียนรู้
ในระดับพุทธิปัญญา และเป็นกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านทักษะพิสัย 

กระบวนการการ “รู้ คิด ปฏิบัติ” นี้ ในที่สุดก็จะเชื่อมกันเป็นวัฎจักร เพราะเมื่อปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้รู้จักคิดได้ดีขึ้น และเกิดความรู้ใหม่แล้ว ยังท าให้เกิดทัศนคติใหม่ เกิด
ความใฝ่รู้ มองสิ่งต่าง ๆ ว่าเอ้ือให้เกิดปัญญาได้ทั้งนั้น อีกท้ังยังอาจเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นมากขึ้น เช่น
เห็นว่าการร่วมมือกันจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากข้ึน ทัศนคติเหล่านี้ย่อมเปิดใจให้รับรู้สิ่งต่าง ๆ การ
รับรู้เช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิดการคิดและการปฏิบัติที่เกื้อกูลเป็นกุศลมากขึ้น เอ้ือให้เกิดความเจริญแห่ง
ปัญญา และน าไปสู่ความงอกงามแห่งชีวิตและสังคมในที่สุด๒๗ นอกจากการสัมพันธ์เชื่อมโยงจนครบ
วงจรแล้ว ในทางพุทธศาสนายังเห็นว่า ทั้งการรับรู้ การคิด และการปฏิบัติ ในตัวมันเองก็เป็นบ่อเกิด
แห่งปัญญาได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องรอให้เชื่อมโยงจนครบกระบวนการเสียก่อน ดังเรียกปัญญาที่เกิดจาก
การรับรู้สดับฟังว่าสุตมยปัญญา เรียกปัญญาที่เกิดจากการคิดว่าจินตามยปัญญา และเรียกปัญญาที่
เกิดจากการปฏิบัติว่าภาวนามยปัญญา อย่างไรก็ตามกล่าวโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 
การคิด และการปฏิบัติก็ยังเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา   

                                           
๒๗ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๑, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  



๑๖๑ 

 
ส าหรับการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีโดยกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

พระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการ “รู้ คิด และปฏิบัติ” เป็นการปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรมพ้ืนฐาน
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม การเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีจะช่วยปลูกจิตส านึกให้เกิดความจงรักภักดีต่อ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์๒๘ พระสงฆ์ หรือผู้น าต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้
ลูก ผู้น าต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกบ้าน เมื่อผู้ตามได้เกิดการรับรู้แบบอย่างที่ดี ผ่านการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จึงเกิดการปฏิบัติตาม หรือที่เรียกว่า พฤติกรรมเลียนแบบ๒๙ สังคมไทยเป็น
สังคมที่มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน จิตส านึกการเป็นสมาชิกของสังคมที่ดี สังเกตุเห็นได้จากในยามที่เพ่ือ
ร่วมชาติทุกข์ล าบาก เช่น ในตอนที่เกิดน้ าท่วม ประชาชนแม้ตนเองจะได้รับผลกระทบ แต่ด้วยการ
รับรู้ถึงความเดือนร้อนถึงเพ่ือร่วมชาติ ได้เห็นถึงประโยชน์ที่ตนเองจะท าแก่ส่วนรวม มีแบบอย่างที่ดีที่
คนในชาติต่างออกมาช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน หน่วยงาน องค์กรชุมชน เอกชน ก็เสียสละ
ออกมาช่วยเหลือกันอย่างที่ได้รับรู้รับทราบ ด้วยจิตส านึกความเป็นคนไทยที่ต้องช่วยเหลือเพ่ือนร่วม
ชาติด้วยกัน๓๐ 

๒) กระบวนการสร้างกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

การสร้างจิตส านึกพลเมืองดีที่เน้นในทางจริยธรรมควรเริ่มจากการพัฒนาจิตใจอันเป็น
รากฐานของความเป็นมนุษย์ เมื่อภายในจิตใจมีจิตส านึกที่ดี การปฏฺบัติตนยอ่มก่อแต่สิ่งที่ดี เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ดังนั้นจิตส านึกภายในใจจึงเป็นสิ่งที่สร้าง ควรปลูกฝั่งให้ตระหนัก
และมีขึ้นก่อน๓๑ เพราะการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพ้ืนฐานทางจริยธรรมในจิตใจ 
อาจจะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลออกไปประกอบวิชาชีพด้วยจิตส านึกผิดพลาดแล้วก็ไปสร้างความ
เดือนร้อนแก่สังคมได้ คือเป็นการใช้ความรู้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร๓๒ ดังนั้น การสร้างจิตส านึกในทาง
จริยธรรมจึงควรเอาใจใส่ให้หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะกิจการรมการเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาในระบบการศึกษาคือตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึง อุดมศึกษา รวมไปถึงการเรียนรู้เพ่ือการอยู่
ร่วมกันในสังคมที่เป็นธรรม ด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุข เช่น การน าหลักการของศีล ๕ 

                                           
๒๘ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๕, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๒๙ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๐ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๔, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๑ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๖, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๒ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที ่๑๐, เมือ่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  



๑๖๒ 

 
มาส่งเสริมเพ่ือการปฏิบัติตนเป็นศาสนกิชนที่ดีของศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ อันเป็น
หลักพ้ืนฐานที่ส่งเสริมให้คนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามหน้าให้สมบูรณ์๓๓ 

ส าหรับกระบวนการสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีนั้น ควรต้อง
พิจารณาถึงองค์ประกอบของกระบวนการที่เป็นเขียนไข ๓ ประการ คือ 

องค์ประกอบที่ ๑ เงื่อนไขในการสร้างจิตส านึก คือ เงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยเป็นเรื่องการ
ส่งเสริมความรู้ และ เงื่อนไขที่ปิดก้ันขัดขวาง ที่จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาจิตส านึก 

องค์ประกอบที่ ๒ วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างจิตส านึก ได้แก่ ๑) ความเข้าใจ อันเป็นความ
รอบรู้ ความระมัดระวัง ความคิดริเริ่ม ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ๒) อารมณ์ความรู้สึก เช่น ความ
ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ และ ๓) การกระท าที่สร้างสรรค์ เหมาะสมตามบริบทหรือสภาวะ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ ๓ ตัวนักพัฒนา คือ ผู้ที่ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้กลุ่มเป้าหมาย จะต้อง
มีคุณสมบัติในการท างานด้วยการมีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีคุณลักษณ์เป็นแบบอย่างที่เหมาะสม 

โดยหลักที่ต้องค านึงถึงในกระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีนั้น ต้องให้ความส าคัญใน ๔ หลัก คือ 

(๑) หลักจริยธรรม อันเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน หลักความ
ประพฤติท าให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบ ทั้งจากจารีตทางศาสนา จารีตทางสังคม  

 (๒) หลักคุณธรรม คือหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน หลักการที่ดี
มีประโยชน์ที่สังคมเห็นว่าเป็นความดีความงามของสังคม 

 (๓) หลักศีลธรรม ที่เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเสียหาย 
พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนด้วยรักษา กาย วาจา ใจให้เป็นปกติ ไม่ท าชั่วเบียดเบียนผู้อ่ืน  

 (๔) หลักจิตสาธารณะ ที่มุ่งการเห็นประโยชน์และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
อันเป็นการตระหนักรู้การคิดที่สร้างสรรค์ และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ส าหรับการสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ควรมีการจัดท าแผนงาน 
โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการศึกษาหลักการ 
วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียน และผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ การตั้งกลุ่มจิตอาสา เพ่ือ

                                           
๓๓ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๖, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  



๑๖๓ 

 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ท างานเป็นทีม และมีคุณธรรม๓๔ การเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกในโรงเรียน 
ด้วย หลักความกตัญญู เช่น เราเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดใน
ห้องเรียน และในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน ทิ้งขยะลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดให้ การสร้างเสริมภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี โดยมีนักเรียนรุ่นพ่ีเป็นแบบอย่าง๓๕ การจัดให้ท าโครงงานและแนะแนวทางให้
นักเรียนวางแผนการด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการไม่ท าลายชีวิตอ่ืนๆ ด้วยการใช้กิจกรรมเสริมเพ่ือ
ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาด้วยหลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือก าลังในการแก้ปัญหา๓๖ เช่น การเสริม
กิจกรรมของนักเรียน พร้อมประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีท่ีผู้เรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ ใช้วิธีน ากิจกรรมเสริมมาร่วมบูรณาการโดยไม่ลงโทษเด็ก แต่ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสอน
ให้เด็กส านึกในหน้าที่ของตน๓๗ การส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา โดยผ่าน
การบูรณาการด้านการเรียนการสอนในห้องเรียน แล้วน าสู่ชุมชน การจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการ
ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม เพ่ือเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความ
เป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม๓๘ การสร้างกลุ่มจิตอาสาเป็น
ตัวอย่างในการท าหน้าที่พลเมืองดี แสดงถึงการมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะต่อสังคม 
เสริมสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นความส าคัญของการเสียสละเพ่ือส่วนรวม แต่
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม๓๙ 

๓) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี สถาบันทางสังคม เช่น องค์กร
ศาสนา ควรต้องเป็นผู้น าในการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดข้ึน ค าสอนของพระพุทธองค์ท่ีทรงเน้นให้เห็น
แก่ประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ่ ไม่บริโภคเกินความจ าเป็น หรือ เพราะความอยาก มีความสันโดษ 
พอใจที่จะมีกินมีอยู่ มีใช้เท่าที่จ าเป็นรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อ่ืน มีความเมตตาอาทรต่อกัน
เห็นแก่ผู้ อ่ืนเสมือนเห็นแก่ตนเองรู้จักหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้อง สถาบันทางศาสน าจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน เป็น
สถาบันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือสถาบันนี้เป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่าง

                                           
๓๔ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๑๒, เมือ่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๕ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๗, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๖ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๑, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๗ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๗, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๘ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
๓๙ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๘, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.  



๑๖๔ 

 
เนิ่นนาน สถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์ และพัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หัน
เข้ามาอยู่ความถูกต้องตามท านองคลองธรรม๔๐ การปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เกิดจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองดี การเรียนรู้ถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการออกแบบกิจกรรมร่วมกันให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นเมือง
เชิงพุทธในสังคมไทย ที่เป็นการส่งเสริมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความปรองดองของคนในชาติ ด้วย
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การด าเนินชีวิตที่มีพระพุทธศาสนาเป็น
พ้ืนฐาน เป็นต้น๔๑  สถาบันทางสังคม ควรต้องเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เป็นแนวทางการปฏิบัติใน
การสร้างจิตส านึกการอยู่ร่วมกัน และมีกฎเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือสนองความต้องการของสังคมไทย เป็นที่
ยอมรับของประชากร และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปในสังคมไทย๔๒ โดยสถาบันทางสังคมที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีนั้น คือ สถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่มีส่วนร่วม ๔ 
สถาบัน ประกอบด้วย 

 (๑) สถาบันครอบครัว จิตส านึกพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันได้รับการปลูกฝังจากสถาบัน
ครอบครัว แม้ในสังคมเมืองจะนิยมการมี “ครอบครัวเดี่ยว” ประกอบด้วยด้วย พ่อ แม่ ลูก ส่วนสังคม
ชนบทยังคงนิยม “ครอบครัวขยาย” คือ  ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติในบ้าน
เดียวกัน แม้ในปัจจุบันลักษณะสังคมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการพัฒนา การปฏิสัมพันกัน
ในครอบครัวก็เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาจิตส านึกที่ดี การปลูกฝังค่านิยมหรือจิตส านึกที่ดี่จึงควรเริ่มต้น
ที่ครอบครัวเป็นอันดับแรก 

 (๒) สถาบันการศึกษา ถือเป็นสถาบันหนึ่งที่ส าคัญ มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนความรู้และ
ทักษะการด าเนินชีวิต แม้ในอดีตสังคมไทยมี วัด และวัง เป็นแหล่งการเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่มีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการศึกษานอกระบบ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กล่าวคือ
สถาบันการศึกษาจะเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชาติ มีหน้าที่พัฒนาคนในชาติให้เป็น
ทรัพยาการที่สร้างคุณประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศชาติ จึงต้องท าหน้าที่ในการปลูกฝังความเป็น
พลเมืองดีโยตรง 

                                           
๔๐ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๕, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๑ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๔, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๒ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๑๐, เมือ่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๕ 

 
 (๓) สถาบันทางศาสนา สังคมไทยมีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต  

คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีมีรากฐานมาจากความเชื่อทางศาสนา ค่านิยมที่ได้รับการปลูกฝัง
ในการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ สถาบันศาสนากับสถาบันพระมหากษัตรย์จึงอยู่คู่
กับสังคมไทย นับแต่โปราณกาลมาสถาบันกษัตริย์เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์แก่ศาสนาทุกศาสนา ชาวไทยมี
วิถีการด าเนินชีวิตโดยได้รับอิทธิพลทางศาสนา ท าให้มีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ดังนั้น
สถาบันศาสนาจึงมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม มี
หน้าที่ส่งเสริมจิตส านึกการปฏิบัติตนในจารีตอันดีงามของศาสนา เพ่ือสร้างความปรองดองและสันติสุข
แก่สังคมประเทศชาติ๔๓ 

 (๔) สถาบันการเมืองการปกครอง ในการปกครองของสังคมไทย มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แม้ผู้ท าหน้าที่เป็นรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงอยู่
บ่อยครั้ง ท าให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองการปกครองแนวใหม่ มีการจัดการเลือกตั้งแนวใหม่ มีการ
ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา และอ่ืนๆ ที่ท าให้สังคมเป็นสากลมากข้ึน การส่งเสริมจิตส านึก
ประชาธิปไตยจึงควรท าอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สถาบันด้านการปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม โดยการยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางการบริหารจักการการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือสร้าง
จิตส านึกร่วมจากประชาชน๔๔ 

โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่ต้องให้ความส าคัญและ
ค านึงถึงเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมที่เข็มแข็ง คือ 

 (๑) ด้านคารวธรรรม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพใน
ระเบียบกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การประพฤติตนเป็นผู้มีคารวธรรมปฏิบัติได้ 
เช่น สังคมไทยที่เคารพกันตามแบบอาวุโส 

 (๒) ด้านสามัคคีธรรม เป็นจิตส านึกเพ่ือการอยู่รวมกันในสังคม มีการประสานประโยชน์
ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกัน มีลักษณะการร่วมคิด ร่วมท าหรือท างานเป็นทีมด้วยความเต็มใจเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน และตั้งใจปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดการ
ประพฤติตนเป็นผู้มีสามัคคีธรรม ปฏิบัติได้ 

                                           
๔๓ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๑, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๔ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๑๐, เมือ่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๖ 

 
 (๓) ด้านปัญญาธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในด้านของสติปัญญา การใช้

หลักเหตุละผล ใช้ปัญญาพิจารณาความถูกต้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต ลักษณะ
ของปัญญา เช่น การใช้ความรู้และสติปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนมาประกอบอาชีพและด าเนิน
ชีวิตในทางสุจริต การใช้ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ท างานที่เป็นภูมิรู้ภูมิธรรมได้รับการสังสมมาจาก
บรรพชนในการแก้ไขปัญหาและประกอบการด าเนินชีวิต 

๔) การบูรณาการตามบริบทเพื่อพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

การพัฒนาจิตส านึกให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือกระบวนการเชิง “บูรณาการ” ที่
ค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ระบอบการศึกษาไทยที่ปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการจัดแหล่งเรียนรู้ระหว่าง “บวร” คือ บ้าน (ครอบครัว) โรงเรียน วัดหรือชุมชน เพ่ือ
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
โดยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง พระสงฆ์และ
ชุมชน ที่ร่วมกันดูแลการศึกษาให้สอดคล้องตามบริบาทของกลุ่มเป้าหมาย บริบทของพ้ืนที่ รวมถึง
บริบทหรือลักษณะของสังคมด้วย อันจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างจิตส านึก
ให้เยาวชนในการเรียนรู้ชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม อันดีงามของตน อันน าไปสู่การบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีต่อไป 

การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของบริบทกลุ่มเป้าหมาย
คือ “หลักความเสมอภาคทางสังคม” เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายตาม
บริบทที่เหมาะสม เช่น สถาบันการศึกษา ที่มีนโยบายเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามประเด็นส าคัญของพ้ืนที่ รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้นั้นในการจัดการเรียนการสอน และ
ปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และพบว่าชุมชนโดยรอบยังพร้อมสนับสนุนด้าน
นโยบายเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีเป็นอย่างดีด้วย๔๕ เพราะความเป็นพลเมืองดี คือ 
คุณลักษณะของบคุคลที่เป็นสมาชิกของสังคม หรือรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นพลเมืองดีที่
สังคมยอมรับ รู้จักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง เช่น 
มองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนด้วยความเท่าเทียมและเคารพในความแตกต่าง ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมและมี ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมหรือการสร้างสรรค์ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

                                           
๔๕ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๑, ท่านที่ ๑๑, เมือ่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๗ 

 
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี จึงควรมีการบูร

ณาการตามบริบทที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ตระหนักถึงเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่ง
การรู้จักการใช้เหตุผลในการด าเนินงานจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน เพราะในการปลูกฝัง
ทัศนคติและค่านิยมการอยู่ร่วมกันในสังคม ประชาชนควรต้องมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี คือความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเสียสละแบ่งปันทรัพยากรหรือผลประโยชน์ส่วนตนให้กับสังคม 
เพ่ือให้สังคมน าทรัพยากรหรือผลประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคม 
สมาชิกในสังคมจึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยรับผิดชอบแบบ “เป็นทางการ” โดยการ
เคารพสิทธิผู้อื่น และกฎหมายบ้านเมือง เช่น การเสียภาษี การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบ
วินัย และ “แบบไม่เป็นทางการ” โดยการรับผิดชอบบทบาทตนเอง ต่อผู้อื่นต่อสังคม มีความส านึกต่อ
การเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของสังคมช่วยกันแก้ไขปัญหา และช่วยกันท าให้สังคมดีขึ้น แสดงออกให้
เห็นเป็นพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี คือ ประชาชนในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และช่วยกัน
รักษาสาธารณสมบัติของประเทศชาติ แม้ในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมทาง
วัตถุนับว่าเป็นความยากล าบากต่อการรักษาคุณธรรม จริยธรรม หากพิจารณาถึงหลักการดังกล่าวก็จะ
พบว่า “จิตส านึกแห่งความดีงาม” และเจตจ านงแห่งการละเว้นความชั่วที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและ
สังคมให้เดือดร้อนนั่นแหละ คือ ปัจจัยหลักของการสร้างสังคมให้น่าอยู่ เพ่ือสร้างความดีงามให้กับตนเอง
และสังคม น าไปสู่การพัฒนาชุมชนเมืองเชิงพุทธที่ยั่งยืน สรุปได้ดังภูมิที่ ๔.๒ คือ 

 
แผนภูมิที่ ๔.๓ กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลดีในการพัฒนาชุมชน 



๑๖๘ 

 
จากแผนภูมิที่ ๔.๒ ได้สรุปถึงกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 

๔.๔ การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

 ในการศึกษาการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับศึกษาการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใน ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน 
และด้านการบริหารจัดการ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กระบวนการ แนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
๑. สร้างการเรียนรู้ (Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาจิตส านึกดี ในด้านพุทธิ

พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ด้วย ๓ กระบวนการ คือ   
๑) กระบวนการเรียนรู้ (เป็นกัลยาณมิตร) ๒) กระบวนการ
คิ ด  (โย นิ โส ม น สิ ก าร  แล ะสั ม ม าทิ ฏ ฐิ ) แ ล ะ  ๓ ) 
กระบวนการปฏิบัติ (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ)   

๒. สร้างกิจกรรมพัฒนา (Activity) ในการสร้างกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกต้องค านึงถึง ๔ 
หลักการส าคัญ คือ ๑) หลักจริยธรรม ๒) หลักคุณธรรม
๓) หลักศีลธรรม และ ๔) หลักจิตสาธารณะ  

๓. สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกในความเป็น
พลเมื องดี  สถาบั น พ้ื นฐานของสั งคมคื อ  สถาบั น 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสถาบันการเมือง
การปกครอง ต้องให้ความร่วมมือกันสร้างการมีส่วนร่วมที่
เข็มแข็งเป็นรูปธรรม ด้วยหลักการ ๓ ประการ คือ ๑) 
คารวธรรรม ๒) สามัคคีธรรม และ ๓) ปัญญาธรรม  

๔. บูรณาการให้เหมาะสม (Integration)   การบูรณาการการท างานที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม
และอัตลักษณ์ของเป้าหมาย ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน 
(ครอบครัว) โรงเรียน วัดหรือชุมชน  



๑๖๙ 

 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จากนั้นผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นที่
สอดคล้องกัน สรุปจัดท าประเด็นการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การ
สร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

๔.๔.๑ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี
ในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๘ – ๔.๑๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวม 

(N = ๓๗๕) 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๓.๗๖ ๐.๗๑ มาก 
๒. ด้านสังคม         ๓.๗๔ ๐.๘๒ มาก 
๓. ด้านทรัพยากรชุมชน 
๔. ด้านการบริหารจัดการ 

๓.๗๑ 
๓.๖๔ 

๐.๘๒ 
๐.๗๙ 

มาก 
มาก 

รวม ๓.๗๒ ๐.๗๔ มาก 

จากตารางที่ ๔.๘ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ อยู่ในระดับมาก รองลงมา 



๑๗๐ 

 
คือ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ อยู่ในระดับมาก และด้านทรัพยากรชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า ระบบเศรษฐกิจชุมชน นับว่าทุน
ของชุมชนที่ส าคัญต่อการพัฒนา ควรมีกระบวรการการจัดการทุนชุมชนชนทั้งภายใน และภายนอก 
ทุนคน เงิน ภูมิปัญญา ทรัพยากร และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการรับผลที่เกิดขึ้น และร่วมกันปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมทั้งประธานชุมชนหรือผู้ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน ได้มีแผนการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง๔๖ เพราะการพัฒนาระบบเศรษฐกิจบนฐานทุนชุมชนที่ประกอบด้วย 
ระบบการผลิต ระบบการจัดการ ระบบการตลาด โดยใช้ทุนของชุมชนและคนในชุมชนเข้ามามีส่ว น
ร่วม ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน  รวมถึงการมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ท า
ให้การด าเนินกิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น๔๗ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

(N = ๓๗๕) 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ

ความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. 
แปล
ผล 

๑. ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านการ
พัฒนาและสร้างความเข็มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชม เช่น จัดท าตลาดนัด
ชุมชน 

๓.๗๖ ๐.๙๒ มาก 

๒. ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ใน
ลักษณะเครือข่าย คือการผลิต จ าหน่าย และบริโภค รวมถึงกระจายไปยัง

๓.๗๑ ๐.๘๗ มาก 

                                           
๔๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๖, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๕, เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๑ 

 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ

ความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. 
แปล
ผล 

ภายนอกชุมชน  
๓. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนได้
เข้ามาส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้า 

๓.๘๔ ๐.๙๕ มาก 

๔. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ พัฒนาสิ้นค้าเพ่ือสร้างรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนให้แก่ประชาชนในชุมชน 

๓.๗๓ ๐.๘๘ มาก 

รวม ๓.๗๖ ๐.๗๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๙ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม ในด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้า มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๔ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันวางแผน
และเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชม เช่น จัดท าตลาด
นัดชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ อยู่ในระดับมาก และ มีองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ พัฒนาสิ้นค้าเพ่ือสร้างรายได้ที่เพ่ิมข้ึนให้แก่
ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ในลักษณะเครือข่าย คือการผลิต จ าหน่าย และ
บริโภค รวมถึงกระจายไปยังภายนอกชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า เมื่อความเป็นเมืองเข้ามาสู่ชุมชน 
สภาวะเศรษฐกิจในชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลง เริ่มมีการจัดตั้งกองทุนชุมชนและสร้างตลาดนัดชุมชน
เมื่อประชาชนในชุมชนมีตลาดในการกระจายสิ้นค้าของตัวเองซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ การกระจายสิ้นค้าภาค



๑๗๒ 

 
การเกษตรก็คลองตัวมากยิ่งขึ้น๔๘ ทางเทศบาลเมืองไร่ขิงพร้อมทั้งประธานชุมชนหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน ได้มีการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนไร่ขิงเพ่ือกระตุ้น
ให้เศรษฐกิจในชุมชนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีแผนการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ที่ช่วยบรรเทาหรือลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วยนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน๔๙ และทางหน่วยงานของภาครัฐยังเข้ามาให้
ความรู้ในการประกอบที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น จึงท าให้เกิดกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาสักการะหลวงพ่อ
วัดไร่ขิง๕๐ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็เป็นกลไกหนึ่งที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
เพราะในปัจจุบัน กลุ่มข้าราชการ หรือประชาชนทั่วไปบางคนในชุมชน ได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดประกอบ
อาชีพเสริมทางการเกษตร เช่น การท าสวนส้มโอ สวนผลไม้ต่างๆ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบเกษตร
อินทรีย์ ขายในตลาดชุมชน เป็นต้น๕๑ วัดไร่ขิง วัดท่าพูด และวัดดอนหวาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนมีการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนเปิดโอกาสให้ชาวบ้านน าสิ้นค้าของ
ตัวเองมาขายได้ หรือเมื่อมีกิจกรรมงานวัดก็ร่วมกันน าของชุมชนมาขาย ท าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนเป็นของชาวบ้าน๕๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม ในการพัฒนาด้านสังคม       (N = ๓๗๕) 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน

จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น 

๓.๗๕ ๐.๙๔ มาก 

                                           
๔๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๕, เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๔๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๘, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๐, เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๑, เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๕, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒.  



๑๗๓ 

 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน

จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๒. องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็น
เมือง 

๓.๗๒ ๐.๙๑ มาก 

๓. ประชาชนในชุมชนมีการก่อตั้งองค์กรชุมชนหรือรวมกลุ่ม
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ท าให้
ชุมชนมีการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง 

๓.๗๗ ๑.๐๒ มาก 

๔. ภายในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีและปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนจัด
ขึ้น 

๓.๗๑ ๐.๙๖ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๐.๘๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๐ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม ในด้านสังคม โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ประชาชนในชุมชนมีการก่อตั้งองค์กร
ชุมชนหรือรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาสู่
ความเป็นเมือง มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใน
ชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ 
อยู่ในระดับมาก และ องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมือง มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือภายในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนจัด
ขึ้นมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า ชุมชนไร่ขิงได้มีการพัฒนาจาก
ชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองโดยให้ความส าคัญในด้านสังคมส่วนรวม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มี
ทั้งประชาชนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งวัดเองก็เข้ามามีส่วนร่วม กลุมผูน าชุมชน



๑๗๔ 

 
และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่จัดระเบียบเมือง สร้างวินัยทางสังคม  รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๕๓ อีกอย่างหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเกิดเป็นเครือข่ายก็
เพราะว่าชุมชนไร่ขิงนี้เป็นชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะมีงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมี
การจัดกิจกรรมนั้น ๆ ภายในวัด๕๔ สิ่งหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนใหการพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตางๆ ก็คือหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่ใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ องคความรู 
วัสดุสิ่งของ หรือแมแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานต่าง ๆ๕๕ 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาความเป็นเมืองของชุมชนในต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม         
ในการพัฒนาด้านทรัพยากรชุมชน       (N = ๓๗๕) 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาด้านทรัพยากรชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพัฒนาเมือง และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน   

๓.๖๗ 

 

๐.๙๙ 

 

มาก 

๒. ชุมชนได้ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือ
ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองในด้านทรัพยากรชุมชน เช่น 
การจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะในชุมชน 

๓.๕๙ ๑.๐๐ มาก 

๓. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเข้ามาให้ความรู้ให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

๓.๘๐ 
 
 

๐.๙๖ 
 
 

มาก 

๔. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเข้ามาส่งเสริมและร่วมกิจกรรมในการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น โรงการคลองสวยน้ าใส  

๓.๗๔ 
 

 

๐.๙๕ 
 

 

มาก 

รวม ๓.๗๑ ๐.๘๒ มาก 

                                           
๕๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๐, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๓, เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๘, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๑๗๕ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง

เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม ในด้านทรัพยากรชุมชน โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๗๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ได้มีองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเข้ามาให้ความรู้ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ได้มีองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเข้ามาส่งเสริมและร่วมกิจกรรมในการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น โรงการคลองสวยน้ าใส มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ อยู่ในระดับมาก และประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพัฒนาเมือง และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือชุมชนได้
ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากการพัฒนาเมืองในด้านทรัพยากรชุมชน เช่น 
การจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะในชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ การเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชนเอง และภายนอกชุมชนเข้ามาส่งเสริมการพัฒนา
เชิงกายภาพภายในเขตเทศบาล โดยบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นข้างเคียงเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล ให้หลากหลายทางชีวภาพในชุมชนให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศท่ีดี 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน อาทิ แม่น้ า ล าคลอง๕๖ หน่ายงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมาจัดการวางแผนการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งฟ้ืนฟูดูแล
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น อาทิ ศาสนสถาน อาคารบ้านเรือน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและแสดงถึงอัตลักษณ์ของประชาชน๕๗ เพราะทรัพยากรชุมชนเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของชุมชน คนในชุมชนต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความอยู่รอดของชุมชน และนอกจากการใช้ประโยชน์แล้วในอีกด้านหนึ่ง
ชุมชนก็ต้องร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรไม่ให้ถูกท าลายด้วยเช่นกัน๕๘ เป็นการสร้างความเข็มแข็งที่
อาศัยมาตรการทางกฎหมายและจิตส านึกท่ีดีของประชาชนในชุมชนร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากร

                                           
๕๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๐, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๗, เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๑๗๖ 

 
ชุมชน โดยเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากร สร้างข้อตกลง กติกา และการปฏิบัติร่วมกันในการ
จัดการทรัพยากรชุมชน รูปธรรมที่เห็นได้ชัดจากการน าสิทธิชุมชนมาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์สุขของ
ชุมชน๕๙ และการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสร้างความเป็นธรรมในชุมชน เพราะในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนสิ่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งนั้น คือ
การดูแลรักษาทรัพยากรชุมชนให้เกิดความสุมดุลและยั่งยืน ให้สามารถด ารงอยู่สืบต่อไป๖๐ 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาความเป็นเมืองของชุมชนในต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการชุมชน       (N = ๓๗๕) 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน

จังหวัดนครปฐม ในด้านการบริหารจัดการชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

๑. ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เช่น การประชุมประชาคม
ร่วมกัน การวางแผนพัฒนาชุมชน    

๓.๗๓ ๐.๙๑ มาก 

๒. ชุมชนได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการแก้ไข
ปัญหาที่ จะเกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการชุมชนไว้
ล่วงหน้า รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้
ทราบถึงทิศทางการพัฒนาชุมชน 

๓.๗๑ ๐.๙๑ มาก 

๓. องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนได้สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมีรวมกลุ่มเพ่ือร่วมบริหารจัดการชุมชน
ของตนเอง เช่น การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

๓.๖๖ ๑.๐๑๓ มาก 

๔. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนเข้า
มาร่วมส่งเสริมการบริหารจัดการตนเองของชุมชน ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย 

๓.๖๒ ๐.๙๑ มาก 

รวม ๓.๖๔ ๐.๗๙ มาก 

 

                                           
๕๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๔, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๗ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง

เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จงัหวัดนครปฐม ในด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๖๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการกระบวนการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เช่น การประชุมประชาคมร่วมกั น การวาง
แผนพัฒนาชุมชน  มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๔ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ชุมชนได้มีการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการชุมชนไว้ล่วงหน้า วมถึงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ อยู่ในระดับมาก และ องค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีรวมกลุ่มเพ่ือร่วมบริหารจัดการชุมชน
ของตนเอง เช่น การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนเข้ามาร่วมส่งเสริมการบริหารจัดการตนเองของ
ชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า การบริหารจัดการชุมชนโดยการ
กระจายอ านาจชุมชนโดยมีการจัดตั้งผู้น าชุมชน การให้ ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
กระบวนการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เช่น การประชุมประชาคมร่วมกัน การวางแผนพัฒนา
ชุมชนเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมาก๖๑ การแบ่งงานกัน
ภายในชุมชนโดยมีเทศบาลเป็นผู้ขับเคลื่อน จัดตั้งศูนย์กลางการให้ข่าวสารแก่ประชาชน เช่น จัดท าหอ
กระจายข่าวเสียงตามสาย เพ่ือสะดวกต่อการรับรู้ข่าวสาร และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการ
ต่างๆ ในชุมชนมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาชุมชนที่
ด าเนินการโดยเทศบาลและวัดไร่ขิง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้รับทราบถึงทิศ
ทางการพัฒนา หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่ชุมชน๖๒ ส่วนทางด้านของวัดก็เป็นอีก
สถานที่หนึ่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน เพราะวัดที่จุดศูนย์รวมของประชาชน คือวัดเป็น
สถานที่จัดงานกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันสงกรานต์ งานวันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานวันพ่อ งานวันแม่ 
โดยทางเทศบาลเมืองไร่ขิง จะมาท าการจัดกิจกรรมร่วมกับวัดไร่ขิง๖๓ 

                                           
๖๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๑, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๔, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๔, เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๗๘ 

 
และจากการศึกษามีข้อเสนอแนะในการการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีใน

การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ที่น่าสนใจสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ควรจัดให้มีแหล่งให้ความ รู้ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยแหล่งความรู้ดังกล่าวไม่จ ากัดเวลาสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้ เช่น มีที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแหล่งพบปะพูดคุยกัน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่าง ๆ 

๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือต่อแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ร่วมถึงแสดงปัญหาความ
คิดเห็นได้อย่างเสรี เช่น มีกล่องรับความคิดเห็น และน าข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ไปแสดงในที่ประชุม
ประชาคมเพ่ือร่วมกันรับรู้ รับฟัง และตัดสินใจ 

๓. ควรมีการจัดกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน เช่น มีชุมชนออนไลน์ หรือควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการกล้า
แสดงออก ตลอดถึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ 

๔. ควรใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกส่งข่าวสารถึงบ้าน และใช้สถานีวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือสร้าง
แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมือง ประสาน
ความร่วมมือ และความรู้จากภายใน และภายนอกชุมชน เพ่ือเข้าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน 

๕. ควรมีการกระตุ้นความสนใจ และแสดงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน มากกว่าตัวเงิน
เช่น ความสามัคคี โดยมีสื่อกลางประสานให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้การท างานร่วมกันเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมได้รับผลสะท้อนจากการกระท าของตนเองหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรม และต้องเป็นลักษณะ
ของการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองไปพร้อมกัน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึก และความ
รับผิดชอบให้กับประชาชนในชุมชนให้มีจิตส านึกรักบ้านเกิดมากขึ้น 

๔.๔.๒ เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ในการศึกษาการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม พร้อมการสังเกต
พฤติกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีที่ส าคัญของชุมชนที่ต้องอาศัยความ



๑๗๙ 

 
ร่วมมือและจิตส านึกร่วมของทุกภาคส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้สรุปเป็นประเด็น เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สรุปการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยท าการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใน ๔ ด้าน คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน และด้านการบริหารจัดการ 

จากการศึกษากระบวนการกลายเป็นเมืองี่ได้น าปัจจัยด้านจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีใน
การพัฒนาชุมชนจากแนวคิดการมีส่วนร่วมมาพิจารณาประกอบกับการขยายตัวของเมืองอันเนื่องมาจาก
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองที่เกิดขึ้นเป็นผลท าให้เกิดความ
ต้องการพื้นที่เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของประชากรในชุมชนมากขึ้น การจัดการ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างไรก็ตามการ
สร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น จาก
การศึกษาได้เห็นถึงการพัฒนาความเป็นเมืองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีขอบข่ายการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านหลักการและวิถีการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน ที่น าไปสู่จิตส านึกร่วมในการพัฒนาในมิติต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมือง
เชิงพุทธนั้น มีรูปแบบเป็นการสร้างเครือข่ายหรือภาคีร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเมืองเชิงพุทธ ที่เรียกว่า 
“บวร” ซึ่งจะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพสังคม 
ด้านทรัพยากรชุมชน และการบริหารจัดการชุมชน ดังนี้ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การปรับตัวจากชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมือง เมื่อความเป็นเมืองเข้ามาสู่ชุมชน การคมนาคม
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งชุมชนมีทุนชุมชนที่เหมาะสมและพร้อมรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
เช่น การท่องเที่ยว ท าให้สภาวะเศรษฐกิจในชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไป มีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากขึ้น มีการหลังไหลของประชากรเข้าสู่ชุมชน เกิดธรุกิจบ้านเช้า ร้านอาหาร ใน
ชุมชนเองเริ่มมีการจัดตั้งกองทุนชุมชน สร้างตลาดนัดชุมชน และร่วมกลุ่มอาชีพ สอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า องค์กรชุมชน วัด เทศบาล หน่วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เช่น กิจกรรมธงฟ้า งานเทศกาลผลไม้ของ
ดีสามพราน งานแสดงสิ้นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยกรมพัฒนาชุมชน  มหกรรมส่งเสริม



๑๘๐ 

 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมมาชีพ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งส่วนมากจะจัดขึ้นที่วัดเพราะเป็นแหล่งกระจาย
สิ้นค้าแก่นักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางมากราบพระและท าบุญที่วัด  วัดให้สถานที่ในการจัดกิจกรรม๖๔ 
เพราะนอกจากประชาชนจะมีรายได้จากอาชีพหลักแล้ว ในช่วงวันหยุด หรือว่างเว้นจากงานประจ าก็มี
การประกอบอาชีพเสริม เช่น ปลูกผักอินทรีย์เพ่ือใช้บริโภคและจ าหน่ายในตลาดชุมชน เป็นการไม่
ปล่อยให้พ้ืนที่เปล่าประโยชน์ สร้างความปลอดภัยทางอาหาร สามารถช่วยสร้างรายได้และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ อีกทางหนึ่ง๖๕ ทางหน่วยงานของภาครัฐยังเข้ามาให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่
ท้องถิ่น จึงท าให้เกิดกลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร เพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง๖๖ วัดไร่ขิง วัดดอนหวาย 
วัดท่าพูด โดยคณะกรรมการวัดและคณะกรรมการชุมชนก็มีการสร้างตลาดนัดชุมชนไว้ในบริเวณพ้ืนที่
วัด เพ่ือให้ประชาชนในได้น าผลผลิตออกมาจ าหน่ายแก่คนในชุมชนเองและนักท่องเที่ยว เป็นการ
กระตุ้นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของชุมชนประการหนึ่ง๖๗ 

๒. การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม 

จากกระบวนการกลายเป็นเมืองที่มีการขยายตัวด้านการพัฒนาชุมชน มีการให้
ความส าคัญในด้านสังคมส่วนรวม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เป็นการแสดงออกถึงสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เช่นที่เทศบาลเมืองไร่ขิงได้มีการจัดประชุม
ประชาคมขึ้นเป็นประจ าทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน การประชาคมจัดท าแผนชุมชน และการประชาคม
เมืองในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือจะให้ได้รับทราบถึงปัญหาของชุมชนต่าง ๆ และร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น๖๘ การที่ชุมชนมีวัดเป็น
ศูนย์กลางรวมศรัทธาของชุมชน เป็นศูนย์กลางวัฒธรรม ประเพณี และกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันท าให้เกิดจิตส านึกที่ดีร่วมกัน๖๙ เช่น การพัฒนาชุมชนเมืองไร่ขิงอย่าง
ที่เห็นในปัจจุบัน เป็นชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลาง งานกิจกรรมโยมากจะมีการจัดขึ้นภายในวัด เพราะ
วัดเป็นพ้ืนที่สารธารณธ เป็นศูนย์ร่วมกิจใจ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในชุมชน๗๐ สิ่งหนึ่งที่มีสวน

                                           
๖๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑, เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๖, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๒๑, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๔, เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๖, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๕, เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๗๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๐, เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๑๘๑ 

 
สนับสนุนใหการพัฒนาชุมชนในกิจกรรมตางๆ ก็คือหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่ใหการสนับสนุนทา
งดานงบประมาณ องคความรู วัสดุสิ่งของ หรือแมแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานต่างๆ โดย
การร่วมกันเป็นภาคีพัฒนาที่สร้างความเขมแข็ง สามัคคีในชุมชน๗๑ 

๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรชุมชน 

จากการขยายตัวของความเป็นเมือง มีประชาชนจากถิ่นอ่ืนเข้ามาท างานหรือเข้ามาหา
ผลประโยชน์ในชุมชน มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน จึงส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน๗๒ เพราะทรัพยากรชุมชนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของ
ชุมชน คนในชุมชนต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการและความอยู่
รอดของชุมชน  และนอกจากการใช้ประโยชน์แล้วในอีกด้านหนึ่งชุมชนก็ต้องร่วมมือกันดูแลรักษา
ทรัพยากรไม่ให้ถูกท าลายด้วยเช่นกัน๗๓ ดังนั้น หน่ายงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาค
ประชาชน ต่างร่วมมือกันจัดการวางแผนการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการอาศัย
อ านาจทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม๗๔ มีแสดงให้เห็นถึงจิตส านึกที่ดีของประชาชนในการร่วมมือ
กันบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โดยเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากร สร้างข้อตกลง กติกา 
และการปฏิบัติร่วมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชนให้อย่างยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม๗๕ โดยมีการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นข้างเคียงเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล อาทิ แม่น้ า ล าคลอง พ้ืนที่สีเขียว ฯลฯ รวมทั้งทะนุบารุงดูแลให้
อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมโทรม มีการติดตาม เฝ้าระวังและจัดการมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานจนส่งผลกระทบกลับสู่ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และที่
ส าคัญต้องให้ความสนใจและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนให้
คงไว้ซึ่งระบบนิเวศท่ีดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน รวมทั้งฟ้ืนฟู
ดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น อาทิ ศาสนสถาน อาคารบ้านเรือน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและแสดงถึงอัตลักษณ์ของประชาชนชาวไร่ขิงเอาไว้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง 

                                           
๗๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๖, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๑๒, เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๗๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๒ 

 
เพราะการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนสิ่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งนั้น คือการดูแลรักษาทรัพยากรชุมชนให้เกิด
ความสุมดุลและยั่งยืน ให้สามารถด ารงอยู่ได้สืบต่อไป๗๖ 

๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

ในการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือ มีการ
กระจายอ านาจตัดสินใจสู่ชุมชน ผ่านผู้น าชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือจะให้ได้รับทราบถึงปัญหาของชุมชนต่าง 
ๆ และร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น๗๗ การถ่าย
โอนภารกิจและการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือบริหารจัดการชุมชนเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
แบ่งงานกันในชุมชน ที่ต้องการสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนของตน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น๗๘ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของชุมชนตนเอง เป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการตนเองของชุมชนที่ท า
ให้ชุมชนเกิดความตระหนักว่า การด าเนินกิจการใดๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสียควรเป็น
ผู้มีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้
เสียและได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน จึง
ควรเริ่มจากความต้องการของชุมชนแทนความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ การที่ประชาชนภายใน
พ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล ร่วมแก้ไขปัญหา ที่จ าเป็นต้องมีความ
ร่วมมือท าพร้อมๆ กันในทุกระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคมโดยเฉพาะชุมชน เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง จึงสอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองที่เข็มแข็ง 

ส าหรับเครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธนั้น เป็นการร่วมกันพัฒนาจิตส านึกของประชาชนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คือ  มี
จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของกฎระเบียบหรือกฎหมาย 
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และการ

                                           
๗๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๖, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๓ 

 
ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ มีจิต านึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดย
เครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น
ประกอบด้วย ๕ สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันปกครอง 
และสื่อสารมวลชน ดังนี้ 

๑. สถาบันครอบครัว 

สถาบันครอบครัวเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมในการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวความก้าวหน้า คน
ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม โดยสร้างเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบ
เดียวกันถือเป็น “มรดกแห่งสังคม” เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้รับมาจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอด
ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง จนเป็นวิถีของสังคมเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น กริยาท่าทาง การพูด
การเขียน การแต่งกาย มารยาทต่าง ๆ เป็นต้น 

สถาบันครอบครัวจึงมีหน้าที่ปลูกจิตส านึกพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันได้รับการปลูกฝังจาก
สถาบันครอบครัว แม้ในปัจจุบันสังคมเมืองจะมีลักษณะ “ครอบครัวเดี่ยว” ในครอบครัวประกอบด้วย
บุคคลหลัก ๆ คือ บิดา มารดา และบุตรธิดา การที่ครอบครัวจะมีความสุข สมาชิกภายในครอบครัวต้อง
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีท าดีต่อกัน คือ บิดามารดาควรปฏิบัติต่อบุตรโดยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ท าสิ่งที่
ถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่ให้ประพฤติชั่วส่งเสียให้เล่าเรียน สอนมารยาทที่ดีงามในสังคม ไม่ลงโทษโดย
ใช้ความรุนแรง เป็นต้น ในขณะเดียวกันบุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาโดยมีความกตัญญูกตเวที เลี้ยงดู
บิดามารดา ช่วยกิจการของครอบครัว ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นต้น นอกจากนี้สามีและภรรยาควร
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อกัน โดยยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพและซื่อสัตย์ไม่นอกใจ รู้จักขยันใช้
จ่ายอย่างประหยัด มีเหตุผลและมีความเข้าใจกัน๗๙ 

ดังนั้น การสร้างเสริมจิตส านึกพลเมืองดีนั้น สถาบันครอบครัวจึงมีความส าคัญเป็นอันดับ
แรกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ทารกจะเกิดจิตส านึกเห็นความส าคัญของส่วนรวม ความใกล้ชิด
ระหว่างพ่อแม่กับลูก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเลี้ยงอบรมลูก เพราะความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่ท าให้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกลายเป็นเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกัน สถาบันครอบครัวจึงเป็น
พ้ืนฐานของสังคม ถ้าครอบครัวมีแต่ความคลอนแคลน สังคมก็พลอยคลอนแคลนไปด้วย และเด็กที่เติบโต
จากครอบครัวที่คลอนแคลนจะมีจิตส านึกท่ีคลาดเคลื่อน การสอนและการอบรมจากสถาบันครอบครัว 
ควรด าเนินการให้สอดคล้องประสานไปในจุดหมายเดียวกันกับการสอนการอบรมของสถาบันการศึกษา 

                                           
๗๙ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๒, ท่านที่ ๘, เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๘๔ 

 
และสถาบันทางศาสนา เพ่ือปูพ้ืนฐาน หรือฝังรากให้เด็กมีจิตส านึกที่เป็นสัมมาทิฐิเสียตั้งแต่ยังเด็ก เพ่ือที่
เด็กจะได้เป็นก าลังในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความร่มเย็นเป็นสุข 

๒. สถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนความรู้และทักษะการด าเนินชีวิต แม้การศึกษา
ในปัจจุบันมีระบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เรียกว่า “ปฏิรูปการศึกษา” ที่มุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ที่ มี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการศึกษานอกระบบ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือสถาบันการศึกษาจะ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชาติ มีหน้าที่พัฒนาคนในชาติให้เป็นทรัพยาการที่สร้าง
คุณประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศชาติ จึงต้องท าหน้าที่ในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีโดยตรง 

ในสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้ท าหน้าที่อบรมให้ความรู้ลูกศิษย์ ครูมีหน้าที่อบรม
สั่งสอนวิชาความรู้ กิริยามารยาทต่าง ๆ แก่ศิษย์ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีทักษะที่เหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิต นอกจากนี้ครูยังต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตา มีความยุติธรรมปฏิบัติตนต่อลูก
ศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อครู โดยประพฤติตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ขยันตั้งใจเรียน มีความกตัญญูกตเวที นอกจากนี้นักเรียนทุกคนควรปฏิบัติต่อกัน
ในฐานะเพ่ือนโดยมีน้ าใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน มีความรักใคร่สามัคคี ซื่อสัตย์ต่อกัน๘๐ 

ดังนั้น สถาบันการศึกษา นอกจากจะสร้างรากฐานของการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ไปสู่ทิศทางที่ประสงค์แล้ว ยังเป็นสถานที่ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการอยู่
ร่วมกันในสังคม จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่มีผู้มีอ านาจในการบริหารการศึกษาพึงพิจารณาให้ลึกซึ้ง ให้
รอบคอบ เพ่ือพัฒนาคนให้มีจิตส านึกเป็นมนุษย์ที่เต็มที่ คือเป็นทั้ง “คนเก่ง คนดี และคนมีความสุข” 
การจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นที่การสร้างจิตส านึกภายใน คือ การพัฒนาจิตส านึกที่เป็นรากฐานของ
ความเป็นมนุษย์ เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของคณู เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ประกอบกับ
การพัฒนาทักษะเพื่อความส าเร็จในวิชาชีพ เพื่อการด ารงอยู่ของสังคมความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของคนเองในบทบาทต่าง ๆ 

๓. สถาบันศาสนา 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมทางสังคมมีรากฐานมาจากความเชื่อทางศาสนา 
สถาบันศาสนากับสถาบันพระมหากษัตรย์อยู่คู่กับสังคมไทยนับแต่โปราณกาลมา เพราะสถาบันทั้งสอง
เป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในชาติ สถาบันกษัตริย์เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์แก่ศาสนาทุกศาสนา ชาวไทยมี
เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา มีวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา 

                                           
๘๐ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๒, ท่านท่ี ๖, เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๘๕ 

 
ความเชื่อทางศาสนา ธรรมเนียม จารีต ประเพณี คือ สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกัน 

สถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์ สร้างเสริมจิตส านึกที่ดี และพัฒนา
จิตใจของคนในสังคมให้ตามจารีตอันดีงามในการอยู่ร่วมกัน เพราะวิธีการพัฒนาจิตส านึกให้เกิดขึ้นได้
อย่างดีที่สุด ก็คือการที่สถาบันทางศาสนาต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคม สถาบัน
ศาสนาจึงมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม มีหน้าที่
ส่งเสริมจิตส านึกการปฏิบัติตนในจารีตอันดีงามของศาสนา เพื่อสร้างความปรองดองและสันติสุขแก่
สังคมประเทศชาติ๘๑ 

ดังนั้น สถาบันทางศาสนาจึงต้องเป็นผู้น าในการสร้างจิตส านึกดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพราะพลเมืองที่ดีของสังคม
จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยท าให้สังคมเป็นสังคมทีมีความสงบ
สุขและเจริญก้าวหน้าได้ เพราะความเป็นเมืองเชิงพุทธ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความปรองดอง 

๔. สถาบันการปกครอง 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการปกครองในด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมี อันเป็นการ
ปกครองที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกติกาการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ โดยการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น เช่น การออกมาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งผู้น าชุมชน การเสียภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามดูแลและตรวจสอบการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เคารพสิทธิของสมาชิกในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันป้องกันอาชญากรรมภัยจากสารเสพติด เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งท าให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองแนวใหม่ มีการจัดการเลือกตั้งแนว
ใหม่ มีการปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา และอ่ืนๆ ที่ท าให้สังคมเป็นสากลมากขึ้น การส่งเสริม
จิตส านึกประชาธิปไตยจึงควรท าอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สถาบันด้านการปกครองควรเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม โดยการยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางการบริหารจักการการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือสร้างจิตส านึกร่วมจากประชาชน๘๒ 

                                           
๘๑ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๒, ท่านที่ ๑, เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
๘๒ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งท่ี ๒, ท่านที่ ๙, เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๘๖ 

 
ดังนั้น การส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จึงเป็นหน้าที่ที่สถาบัน

การปกครองต้องรับผิดชอบโยตรงเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในทุกระดับชั้น เสนอให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับ เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม และคุณธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้เป็นวิถีชีวิต เพ่ือให้ระบบการศึกษาได้ขัดเกลาบ่มเพาะเยาวชนให้มีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งให้ประชาชนมีความส านึกในความเป็นพลเมืองคู่กับระเบียบวินัย 
หน้าที่ของตน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

๕. สื่อสารมวลชน 

ในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน สื่อสารมวลชนเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในการ
กระจายความคิดความรู้ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสู่การรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วย
สร้างความเข้าใจช่วยสร้างจิตส านึกท่ีถูกต้องให้แก่คนในสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาท และ
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างการรับรู้ที่จะสั่งสมกลายเป็นจิตส านึกของคนในสังคม การจัดการศึกษา
เพ่ือความเป็นพลเมืองจึงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะช่วยให้คนในสังคมมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ที่จะน าไปสู่
การก่อตัวของประชาสังคมซึ่งจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับเครือข่ายสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับ
กระบวนการทางสังคมทีหลากหลาย ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ปกครอง และองค์กรประชาสังคม ฯลฯ 

ดังนั้น สื่อสารมวลชนจึงควรมีบทบาทและรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง คือ ๑) การให้
ความรู้ ข่าวสาร สารสนเทศแก่ประชาชนทั่วไป ๒) การให้ความบันเทิง ความสนุกสนาน ประสาน
สัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในสังคมให้เข้าด้วยกัน ๓) การให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิพากย์ 
วิจารณ์สังคม สร้างความสมานฉันท์หรือสร้างประชามติ ๔) ชี้ทางออกให้แก่สังคม และต้องแนะน า
ในทางที่ถูกต้อง เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการพัฒนา ๕) เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล ข่าวสาร ด้วย
โลกทัศน์ที่กว้างไกล และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย ๖) เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ๗) 
การร่วมคัดค้านพฤติกรรมของคนในสังคมที่ไม่ถูกต้อง แสดงถึงความสัมพันธ์ในการอบรมเผยแพร่นิสัย
ทางสังคม ๗) ขับเคลื่อนส านึกรับผิดชอบในสังคม ร่วมกับภาครัฐบาลอย่างจริงจัง เช่น การส่งเสริมและ
รักษาค่านิยมที่ดี ๆ ในสังคม 

สรุปได้ว่า เครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม ที่ร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรม การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย เพื่อเป็นพลเมืองดีในครอบครัว เป็นพลเมืองดีในศาสนา เป็นพลเมืองดีในโรงเรียน เป็น
พลเมืองดีในท้องถิ่น และเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยเครือข่ายควรมีความสัมพันธ์เชิงกระบวนการ



๑๘๗ 

 
เชื่อมโยงสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ เพราะการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้นเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
วัฒนธรรม เป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็น
พลเมืองดีในครอบครัว เป็นพลเมืองดีในศาสนา เป็นพลเมืองดีในโรงเรียน เป็นพลเมืองดีในท้องถิ่น และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ โดยมีองค์ประกอบของเครือข่ายที่จะเป็นกลไกเครือข่ายที่ส าคัญในการสร้าง
เสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองที่เข็มแข็งและยังยืน ๕ สถาบัน 
คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันปกครอง และสื่อสารมวลชน  สรุปได้
ดังแผนภูมิที่ ๔.๓ 

 
 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง“การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมือง
ดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม” โดยการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 

แผนภูมิที่ ๔.๓ เครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลดีในการพัฒนาชุมชน 



๑๘๘ 

 
การส ารวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ท าการวิคราะห์และสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย สรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 

๔.๕.๑ จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษาบริบทการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนเมืองในพ้ืนที่ศึกษา
เห็นได้ถึงกลไกการกลายเป็นเมือง คือ “พลังบวร” โดยอาศัยศักยภาพที่เป็น “ทุนของชุมชน” ที่เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่จะผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาต่อไปได้ ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม การมี
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องการเห็นการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ สามารถปลูก
ศรัทธาและความจิตส านึกร่วมในชุมชนได้ การมีศาสนสถาน คือ วัดเป็นศูนย์รวมใจตั้งแต่อดีตเป็นต้น
มา ความผูกพันธ์ของคนในชุมชนกับวัดที่เป็นทั้งแหล่งขายโอกาสทางการศึกษา แหล่งส่งเสริม
เศรษฐกิจ ยังเป็นที่พ่ึงพาทางจิตใจ ความเกลื้อกูลพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างวัดกับชุมชน สังเกตได้จาก
กิจกรรมงานประเพณีเทศกาลปิดทองประจ าปี ของวัดไร่ขิง วัดท่าพูด วัดดอนหวาย ที่ประชาชนใน
ชุมชนต่างมีจิตส านึกร่วมที่ดี มีจิตอาสามาช่วยงานเป็นกรรมการแผนกต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ภาครัฐ 
ทั้ง เทศบาล สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ต่างอาสาหมุมเวียนกันมาช่วยงานให้บริการแก่ผู้มาเยือน 
เป็นการแสดงออกถึงจิตส านึกอันดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของส่วนรวม 

ส าหรับกลไกการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองของชุมชนเมืองไร่ขิงและเป็นต้นแบบขยาย
ผลการพัฒนาไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เรียกว่า “พลังบวร” แสดงให้เห็นว่าแม้กิจกรรมการพัฒนาชุมชนจะ
ไม่ได้ริเริ่มของประชาชนในชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนเองก็ถือว่ายังคงมีอยู่น้อยมาก
ในอดีต แต่ด้วยการที่มีวัดซึ่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจร่วมกับหน่วยงานการปกครองในพ้ืนที่ จนท าเห็นผล
การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  เช่น พัฒนาเมืองไร่ขิงโดยมีวัดไร่ขิง โดยการ
น าของพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปปัจจุบัน ผู้
ได้สืบสานปณิธานการพัฒนาต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา 
อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาส โดยการขับเคลื่อนของเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยมีนายจ ารัส ตั้ง
ตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และความร่วมมือขององค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่ได้
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามหลัก “บวร” คือ ชุมชนเป็นศูนกลางการพัฒนา วัด
เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมศรัทธาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และรัฐ คือเทศบาลและองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนสร้างความเข็มแข็งก่ชุมชนร่วมกัน 
เป็นการแสดงออกถึงการมีจิตส านึกท่ีดีที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วม 



๑๘๙ 

 
ส่วนจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนใน

จังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผล และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล เครื่องมือในการศึกษา 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสันพันธ์กันของปัจจัยเชิงสังคมกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนแม้ไม่ได้เป็นคนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมาตั้งแต่เดิม เป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาอาศัยในชุมชนในช่วง ๑๕ ปีหลัง แต่จากการได้รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ท าให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม
องค์กรในชุมชน มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีการคัดเลือกตัวแทนเข้า
ร่วมประชุมประชาคมกับหน่วยงานราชการ การที่ประชาชนในชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมในชุมชนในพ้ืนที่ จึงท าให้จิตส านึกร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความเป็น
รูปธรรม เพราะจิตส านึกร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความช านาญ
ร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่   อีกทั้ง
การได้รับผลที่เกิดขึ้นก็เป็นการสะท้อนผลของการพัฒนา ผ่านผู้น าชุมชนหรือตัวแทนองค์กรที่เข้าร่วม
ประชุมประชาคมที่จัดขึ้น การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมติดตามตามการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเมืองของชุมชน และร่วมกันสรุปผล ท าประชาคม
เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลที่ได้แล้วน ามารายงาน เพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ครั้งต่อไป  การรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เป็นเครือข่ายในชุมชนท าให้สะดวกต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนได้อย่างทั่วถึง จึงเกิดกระบวนการการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา เสนอปัญหา ความ
ต้องการ และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม วัด และหน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทเป็นผู้
ส่งเสริม สนับสนุนความต้องการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ แสดงออกถึงความ
เกลื้อกูลกันในทางสังคม และส าหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นส่วนส าคัญของ
การมีส่วนร่วม เพราะการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การที่ประชาชนภายในชุมชน
มีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมหรือองค์กรชุมชนก็เพ่ือแสดงออกถึงเป้าหมายที่ต้องการผ่านผู้น ากลุ่มที่
เป็นตัวแทน การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของ
ประชาธิปไตย การด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนใดๆ ก็ตาม ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และมีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดร่วมกันหาทางออกร่วมกันใน



๑๙๐ 

 
การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอันเป็นพ้ืนฐานการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

๔.๕.๒ กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 

คณะผู้วิจัยได้สรุปได้ถึงกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

๑) กระบวนการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาจิตส านึกดี ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ด้วย ๓ กระบวนการ คือ ๑) 
กระบวนการเรียนรู้ (เป็นกัลยาณมิตร) ๒) กระบวนการคิด (โยนิโสมนสิการ และสัมมาทิฏฐิ) และ ๓) 
กระบวนการปฏิบัติ (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) 

๒) กระบวนการสร้างกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  เป็นการสร้างกิจกรรม
พัฒนาจิตส านึกต้องค านึงถึง ๔ หลักการส าคัญ คือ ๑) หลักจริยธรรม ๒) หลักคุณธรรม๓) หลัก
ศีลธรรม และ ๔) หลักจิตสาธารณะ 

๓) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี โดยการมีส่วน
ร่วมของสถาบันทางสังคม ๕ สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา 
สถาบันการปกครอง และสื่อสารมวลชน ต้องให้ความร่วมมือกันสร้างการมีส่วนร่วมที่เข็มแข็งเป็น
รูปธรรม ด้วยอาศัยหลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑) หลักคารวธรรรม ๒) หลักสามัคคีธรรม และ ๓) 
หลักปัญญาธรรม 

๔) การบูรณาการตามบริบทที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี การบูร
ณาการการท างานที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและอัตลักษณ์ของเป้าหมาย ตามหลัก “บวร” คือ 
บ้าน (ครอบครัว) โรงเรียน วัดหรือชุมชน 

๕.๕.๓ การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

คณะผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม ใน ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน และด้านการบริหารจัดการ 
จากการศึกษากระบวนการกลายเป็นเมืองี่ได้น าปัจจัยด้านจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนจากแนวคิดการมีส่วนร่วมมาพิจารณาประกอบกับการขยายตัวของเมืองอันเนื่องมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากร ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองที่เกิดขึ้นเป็นผลท าให้เกิดความ
ต้องการพื้นที่เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของประชากรในชุมชนมากขึ้น การจัดการ การใช้



๑๙๑ 

 
ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม
การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น 
จากการศึกษาได้เห็นถึงการพัฒนาความเป็นเมืองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีขอบข่ายการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านหลักการและวิถีการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน ที่น าไปสู่จิตส านึกร่วมในการพัฒนาในมิติต่างๆ เพิ่มมากข้ึน โดยการพัฒนาชุมชน
สู่ความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น มีรูปแบบเป็นการสร้างเครือข่ายหรือภาคีร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเมืองเชิง
พุทธ ที่เรียกว่า “พลังบวร” ซึ่งจะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านคุณภาพสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน และการบริหารจัดการชุมชน 

และส าหรับเครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธนั้น เป็นการร่วมกันพัฒนาจิตส านึกของประชาชนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คือ  
มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของกฎระเบียบหรือ
กฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม 
และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ มีจิต านึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
โดยเครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ
นั้นประกอบด้วย ๕ สถาบัน ดังนี้ 

๑) สถาบันครอบครัว การสร้างเสริมจิตส านึกพลเมืองดีนั้น สถาบันครอบครัวมี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการสร้างการเรียนรู้ ด้วยความใกล้ชิดในครอบครัว การเลี้ยงอบรมลูก
ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบที่ดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

๒) สถาบันการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนความรู้และทักษะการด าเนินชีวิต เพราะ
สถาบันการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชาติ มีหน้าที่พัฒนาคนในชาติให้เป็น
ทรัพยาการที่สร้างคุณประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศชาติ จึงต้องท าหน้าที่ในการปลูกฝังความเป็น
พลเมืองดีโดยตรง 

๓) สถาบันศาสนา ท าหน้าที่เป็นผู้น าในการสร้างจิตส านึกดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพราะพลเมืองที่ดีของสังคมและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความปรองดอง ประชาชนจะต้องมีคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต จึงจะท าให้สังคมทีมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าได้ 

๔) สถาบันการปกครอง ท าหน้าที่ ส่ งเสริมการปฏิบัติ ตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย มีหน้าที่รับผิดชอบโยตรงเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับชั้น เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเมือง



๑๙๒ 

 
การปกครอง หน้าที่พลเมืองที่ดี จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน สร้างความเสมอภาคทางสังคม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

๕) สื่อสารมวลชน มีบทบาทอย่างมากในการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี เพราะ
สื่อสารมวลชนท าหน้าที่ในการให้ความรู้ ข่าวสาร สารสนเทศแก่ประชาชนทั่วไป การให้ความบันเทิง 
ความสนุกสนาน ประสานสัมพันธ์ให้สังคมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตในฐานะนักสื่อสารสังคม การให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิพากย์ วิจารณ์สังคม สร้างความสมานฉันท์หรือสร้างประชามติ ชี้
ทางออกให้แก่สังคม และต้องแนะน าในทางที่ถูกต้อง การร่วมคัดค้านพฤติกรรมของคนในสังคมที่ไม่
ถูกต้อง ขับเคลื่อนส านึกรับผิดชอบในสังคมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม 

โดยสรุปแล้ว เครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม ที่ร่วมกันส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถี
วัฒนธรรม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี การปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือเป็นพลเมืองดีในครอบครัว เป็นพลเมืองดีในศาสนา เป็นพลเมืองดีใน
โรงเรียน เป็นพลเมืองดีในท้องถิ่น และเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยเครือข่ายควรมีความสัมพันธ์เชิง
กระบวนการเชื่อมโยงสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ เพราะการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้นเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรม เป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดีในครอบครัว เป็นพลเมืองดีในศาสนา เป็นพลเมืองดีในโรงเรียน เป็น
พลเมืองดีในท้องถิ่น และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยมีองค์ประกอบของเครือข่ายที่จะเป็นกลไก
เครือข่ายที่ส าคัญในการสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง
ที่เข็มแข็งและยังยืนโดยความร่วมมือของสถาบันทางสถาบันทางสังคม คือ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันปกครอง และสื่อสารมวลชน เพ่ือร่วมกันสร้างเสริมจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองที่ยังยืน สรุปได้ดังแผนภูมิที่ ๔.๔ 
 



๑๙๓ 

 

 
 

จากแผนภูมิที่ ๔.๔ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมือง
ดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
และความเป้นเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรชุมชน และการบริหารจัดการ โดยความ
ร่วมมือจากท่ีทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการ
ปกครอง และสื่อสารมวลชน ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดี คือ กระบวนการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี กระบวนการสร้าง
กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดี และการบูรณาการตามบริบทที่เหมาะสม ท าให้เห็นกระบวนการกลายเป็นมืองที่เข็ม
แข็งโดยการมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น ที่มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของภาคีร่วมขับเคลื่อน เรียกว่า “พลังบวร” ที่มีความส าคัญและเป็นเสา

แผนภูมิที่ ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 



๑๙๔ 

 
หลักที่ต้องยึดโยงค้ าจุนสนับสนุนเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล ดังสุภาษิตโบราณที่มีผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้ว่า 
“วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย ถ้า
ขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง” หลัก "บวร" อันประกอบด้วย “บ้าน(ชุมชน) วัด(ศาสนา) รัฐ(สถานศึกษา
และหน่วยงานราชการ)” จึงเป็นเสาหลักในการพัฒนาชุมชนที่จะน ามาซึ่งความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติได้ แม้ในปัจจุบันประเทศไทยร่วมถึงโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ในโลกยุคยุคดิจิทัล
เกิดวิกฤตต่าง ๆ มากมาย ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ สภาวะโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อม
ล้ า ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมสังคม ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือกัน ทุกภาคส่วนต้อง
มุ่งมั่นท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างมีจิตอาสา และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ชุมชนทั้งชนชนชนบท ชุมชนเมืองเกิดการ
พัฒนาที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนสืบไป 

และจากการศึกษามีข้อเสนอแนะในการการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีใน
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ที่น่าสนใจสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ควรจัดให้มีแหล่งให้ความ รู้ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยแหล่งความรู้ดังกล่าวไม่จ ากัดเวลาสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้ เช่น มีที่อ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแหล่งพบปะพูดคุยกัน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่าง ๆ 

๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือต่อแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ร่วมถึงแสดงปัญหาความ
คิดเห็นได้อย่างเสรี เช่น มีกล่องรับความคิดเห็น และน าข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ไปแสดงในที่ประชุม
ประชาคมเพ่ือร่วมกันรับรู้ รับฟัง และตัดสินใจ 

๓. ควรมีการจัดกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน เช่น มีชุมชนออนไลน์ หรือควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
กล้าแสดงออก ตลอดถึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในระหว่างด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ 

๔. ควรใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกส่งข่าวสารถึงบ้าน และใช้สถานีวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือสร้าง
แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมือง ประสาน
ความร่วมมือ และความรู้จากภายใน และภายนอกชุมชน เพ่ือเข้าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน 

๕. ควรมีการกระตุ้นความสนใจ และแสดงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน มากกว่าตัว
เงินเช่น ความสามัคคี โดยมีสื่อกลางประสานให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้การท างานร่วมกัน         



๑๙๕ 

 
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับผลสะท้อนจากการกระท าของตนเองหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ
ต้องเป็นลักษณะของการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองไปพร้อมกัน พร้อมทั้งสร้าง
จิตส านึก และความรับผิดชอบให้กับประชาชนในชุมชนให้มีจิตส านึกรักบ้านเกิดมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

 

บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ

เป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดี ในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลัก
พระพุทธศาสนา และเพ่ือสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย คณะผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) 
คือ การวิจั ยเชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) เก็ บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
การสังเกตุพฤติการ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) โดยคณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาความเป็นเมืองเชิงพุทธ การมีส่วน
ร่วม และการสร้างเครือข่าย เพ่ือประมวลองค์ความรู้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินการวิจัย สรุปประมวลผลจากการใช้ข้อมูลเชิงสถิติและเชิงคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คณะผู้วิจัยได้สรุปน าเสนอขอ้มูลในบทนี้ใน ๓ ประเด็น คือ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 



๑๙๗ 

 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม 

การศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมี ส่วนร่วม
ด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผล และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล เป็นเครื่องมือในการศึกษา 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นความสันพันธ์กันของปัจจัยเชิงสังคมกับ
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากแม้พ้ืนเพไม่ใช่เป็นคนดังเดิมใน
พ้ืนที่ เป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาอาศัยในชุมชนในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมในการได้รับผลที่
เกิดจากการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ท าให้เกิดความ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน มีการเข้าร่วมประชุมประชาคมหรือร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาจะไม่ได้ริเริ่มของประชาชนในชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรม
ของประชาชนเองก็ถือว่ายังคงมีอยู่น้อยมากในอดีต แต่ด้วยการต่างได้รับผลในเชิงบวกจากการพัฒนา
ชุมชน อีกทั้งการที่วัดซึ่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนในสังคม จึงสามารถจูงใจให้
ประชาชนในชุมชนได้มีจิตส านึกร่วมในการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานการปกครองคือเทศบาลเป็น
แกนน าการพัฒนาพ้ืนที่จนท าเห็นผลการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างชันเจน เรียกว่า “พลังบวร” 
เพราะเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองที่ปรกฎอย่างเด่นชัดในพ้ืนที่ศึกษา อีกทั้งประชาชน
ในชุมชน โรงเรียน องค์กรหรือหน่วยงานล้วนรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่นในปัจจุบัน  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็น
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
แก้ปัญหาของตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของ
ประชาธิปไตย การด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนใดๆ ก็ตาม ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และมีส่วนได้เสีย จึงควรเป็นผู้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดร่วมกันหาทางออก
ร่วมกันอันเป็นพ้ืนฐานจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 



๑๙๘ 

 

๕.๑.๒ กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรม
จริยธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งท า
การสังเกตพฤติกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน ๒ ลักษณะ คือ เป็น
กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณี
ที่ส าคัญของชุมชนที่ต้องอาศัยความร่วมมือและจิตส านึกร่วมของทุกภาคส่วนอันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และท าการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interview) กับผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกัน และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิคราะห์สรุปเป็น
ประเด็นท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพ่ือร่วมการวิเคราะห์ถึงกระบวนการเสริมสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตาม
หลักพระพุทธศาสนา ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะสรุปได้ถึงกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดี ในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ๔ กระบวนการ คือ 

๑) กระบวนการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
๒) กระบวนการสร้างกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
๓) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
๔) การบูรณาการตามบริบทเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

ส าหรับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ตามแบบพุทธศาสนา อันเป็นกระบวนการที่เป็นไปเพ่ือความเจริญแห่งปัญญานั้น เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาคณุลักษณ์จิตส านึกดีใน ๓ ด้าน คือ คุณลักษณะด้านพุทธิพิสัย คุณลักษณะด้านจิตพิสัย และ
คุณลักษณะด้านทักษะพิสัย สามารถแบ่งกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนานี้ออกเป็น ๓ ขั้นตอน  คือ 
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการปฏิบัติที่ สรุปคือ กระบวนการ “รู้ คิด ปฏิบัติ” 
โดยหลักที่ต้องค านึงถึงในกระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีเชิงพุทธ
นั้นคือต้องให้ความส าคัญใน ๔ หลัก คือ 



๑๙๙ 

 
๑) หลักจริยธรรม อันเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน หลักความ

ประพฤติท าให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบ ทั้งจากจารีตทางศาสนา จารีตทางสังคม 
๒) หลักคุณธรรม คือหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน หลักการที่ดีมี

ประโยชน์ที่สังคมเห็นว่าเป็นความดีความงามของสังคม 
๓) หลักศีลธรรม ที่เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเสียหาย พร้อม

กันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนด้วยรักษา กาย วาจา ใจให้เป็นปกติ ไม่ท าชั่วเบียดเบียนผู้อื่น 
๔) หลักจิตสาธารณะ ที่มุ่งการเห็นประโยชน์และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม อัน

เป็นการตระหนักรู้การคิดที่สร้างสรรค์ และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อ 

โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่ต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมที่เข็มแข็ง คือ 

๑) ด้านคารวธรรรม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในระเบียบ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การประพฤติตนเป็นผู้มีคารวธรรมปฏิบัติได้ เช่น 
สังคมไทยที่เคารพกันตามแบบอาวุโส 

๒) ด้านสามัคคีธรรม เป็นจิตส านึกเพ่ือการอยู่รวมกันในสังคม มีการประสานประโยชน์ของ
หน่วยงานและองค์กรร่วมกัน มีลักษณะการร่วมคิด ร่วมท าหรือท างานเป็นทีมด้วยความเต็มใจเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน และตั้งใจปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดการ
ประพฤติตนเป็นผู้มีสามัคคีธรรม ปฏิบัติได้ 

๓) ด้านปัญญาธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในด้านของสติปัญญา การใช้
หลักเหตุละผล ใช้ปัญญาพิจารณาความถูกต้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต ลักษณะ
ของปัญญา เช่น การใช้ความรู้และสติปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนมาประกอบอาชีพและด าเนิน
ชีวิตในทางสุจริต การใช้ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ท างานที่เป็นภูมิรู้ภูมิธรรมได้รับการสังสมมาจาก
บรรพชนในการแก้ไขปัญหาและประกอบการด าเนินชีวิต 

ดังนั้น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี จึงควรมีการบูร
ณาการตามบริบทที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ตระหนักถึงเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่ง
การรู้จักการใช้เหตุผลในการด าเนินงานจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน เพราะในการปลูกฝัง
ทัศนคติและค่านิยมการอยู่ร่วมกันในสังคม ประชาชนควรต้องมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี คือความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเสียสละแบ่งปันทรัพยากรหรือผลประโยชน์ส่วนตนให้กับสังคม เพ่ือให้
สังคมน าทรัพยากรหรือผลประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคม สมาชิกใน
สังคมจึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม แม้ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมทางวัตถุ



๒๐๐ 

 
นับว่าเป็นความยากล าบากต่อการรักษาคุณธรรม จริยธรรม หากพิจารณาถึงหลักการดังกล่าวก็จะ
พบว่า “จิตส านึกแห่งความดีงาม” และ “เจตจ านงแห่งการละเว้นความชั่ว” จะเป้นเครื่องมือสร้าง
สังคมให้น่าอยู่ เพ่ือสร้างความดีงามให้กับตนเองและสังคม น าไปสู่การพัฒนาชุมชนเมืองเชิงพุทธที่
ยั่งยืน 

๕.๑.๓ การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม 

ในการศึกษาการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วม แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม พร้อม
การสังเกตพฤติกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในกิจกรรมหรือโครงการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีที่ส าคัญของชุมชนที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือและจิตส านึกร่วมของทุกภาคส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้สรุปเป็นประเด็น เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สรุปการสร้างเครือข่าย
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม โดยท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิง
พุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใน ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษากระบวนการกลายเป็นเมืองได้น าปัจจัยด้าน
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนจากแนวคิดการมีส่วนร่วมมาพิจารณาประกอบกับ
การขยายตัวของเมืองอันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ความเจริญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจ
ของเมืองที่เกิดขึ้นเป็นผลท าให้เกิดความต้องการพ้ืนที่เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชากรในชุมชนมากขึ้น การปรับตัวจากชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมือง เมื่อความเป็นเมืองเข้ามาสู่ชุมชน 
การคมนาคมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งชุมชนมีทุนชุมชนที่เหมาะสมและพร้อมรองรับการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ท าให้สภาวะเศรษฐกิจในชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไป มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่มากขึ้น มีการหลังไหลของประชากรเข้าสู่ชุมชน เกิดธรุกิจบ้านเช้า 
ร้านอาหาร ในชุมชนเองเริ่มมีการจัดตั้งกองทุนชุมชน สร้างตลาดนัดชุมชน และร่วมกลุ่มอาชีพ 
สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า องค์กรชุมชน วัด เทศบาล หน่วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เช่น กิจกรรมธงฟ้า งาน



๒๐๑ 

 
เทศกาลผลไม้ของดีสามพราน งานแสดงสิ้นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยกรมพัฒนาชุมชน 
มหกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมมาชีพ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งส่วนมากจะจัดขึ้นที่วัดเพราะเป็น
แหล่งกระจายสิ้นค้าแก่นักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางมากราบพระและท าบุญที่วัด  วัดให้สถานที่ในการจัด
กิจกรรม  เพราะนอกจากประชาชนจะมีรายได้จากอาชีพหลักแล้ว ในช่วงวันหยุด หรือว่างเว้นจาก
งานประจ าก็มีการประกอบอาชีพเสริม เช่น ปลูกผักอินทรีย์เพ่ือใช้บริโภคและจ าหน่ายในตลาดชุมชน 
เป็นการไม่ปล่อยให้พ้ืนที่เปล่าประโยชน์ สร้างความปลอดภัยทางอาหาร สามารถช่วยสร้างรายได้และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ อีกทางหนึ่ง ทางหน่วยงานของภาครัฐยังเข้ามาให้ความรู้ที่เหมาะสม
แก่ท้องถิ่น จึงท าให้เกิดกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร เพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง วัดดอนหวาย 
วัดท่าพูด โดยคณะกรรมการวัดและคณะกรรมการชุมชนก็มีการสร้างตลาดนัดชุมชนไว้ในบริเวณพ้ืนที่
วัด เพ่ือให้ประชาชนในได้น าผลผลิตออกมาจ าหน่ายแก่คนในชุมชนเองและนักท่องเที่ยว เป็นการ
กระตุ้นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของชุมชนประการหนึ่ง 

๒) การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม จากกระบวนการกลายเป็นเมืองที่มีการขยายตัวด้านการ
พัฒนาชุมชน มีการให้ความส าคัญในด้านสังคมส่วนรวม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เป็นการ
แสดงออกถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เช่นที่เทศบาลเมืองไร่ขิงได้
มีการจัดประชุมประชาคมขึ้นเป็นประจ าทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน การประชาคมจัดท าแผนชุมชน และ
การประชาคมเมืองในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือจะให้ได้รับทราบถึงปัญหาของชุมชนต่าง ๆ 
และร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  การที่
ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางรวมศรัทธาของชุมชน เป็นศูนย์กลางวัฒธรรม ประเพณี และกิ จกรรม
ส่วนรวมของชุมชน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันท าให้เกิดจิตส านึกที่ดีร่วมกัน  เช่น การพัฒนา
ชุมชนเมืองไร่ขิงอย่างที่เห็นในปัจจุบัน เป็นชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลาง งานกิจกรรมโยมากจะมีการจัด
ขึ้นภายในวัด เพราะวัดเป็นพ้ืนที่สารธารณธ เป็นศูนย์ร่วมกิจใจ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในชุมชน  
สิ่งหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนใหการพัฒนาชุมชนในกิจกรรมตางๆ ก็คือหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให
การสนับสนุนทางดานงบประมาณ องคความรู วัสดุสิ่งของ หรือแมแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทา
งดานต่าง ๆ โดยการร่วมกันเป็นภาคีพัฒนาที่สร้างความเขมแข็ง สามัคคีในชุมชน 

๓) การพัฒนาด้านทรัพยากรชุมชน จากการขยายตัวของความเป็นเมือง มีประชาชนจาก
ถิ่นอ่ืนเข้ามาท างานหรือเข้ามาหาผลประโยชน์ในชุมชน มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน จึง
ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพราะทรัพยากรชุมชนเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของชุมชน คนในชุมชนต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความอยู่รอดของชุมชน  และนอกจากการใช้ประโยชน์แล้วในอีกด้านหนึ่ง



๒๐๒ 

 
ชุมชนก็ต้องร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรไม่ให้ถูกท าลายด้วยเช่นกัน  ดังนั้น หน่ ายงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคประชาชน ต่างร่วมมือกันจัดการวางแผนการป้องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยการอาศัยอ านาจทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม  มี แสดงให้เห็นถึง
จิตส านึกที่ดีของประชาชนในการร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โดยเห็นความส าคัญของการ
จัดการทรัพยากร สร้างข้อตกลง กติกา และการปฏิบัติร่วมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชนให้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นข้างเคียงเพ่ือ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล อาทิ  แม่น้ า ล าคลอง พื้นที่สี
เขียว ฯลฯ รวมทั้งทะนุบารุงดูแลให้อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมโทรม มีการติดตาม เฝ้าระวังและจัดการ
มลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานจนส่งผลกระทบกลับสู่ประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และท่ีส าคัญต้องให้ความสนใจและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งฟ้ืนฟูดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น อาทิ ศาสนสถาน อาคารบ้านเรือน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและแสดงถึงอัตลักษณ์ของประชาชนชาวไร่ขิงเอาไว้
เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง เพราะการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนสิ่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งนั้น คือการดูแล
รักษาทรัพยากรชุมชนให้เกิดความสุมดุลและยั่งยืน ให้สามารถด ารงอยู่ได้สืบต่อไป 

๔) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ในการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองที่มีการบริหาร
จัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือ มีการกระจายอ านาจตัดสินใจสู่ชุมชน ผ่านผู้น าชุมชน ผู้แทนกลุ่ม
องค์กรชุมชนต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล 
เพ่ือจะให้ได้รับทราบถึงปัญหาของชุมชนต่าง ๆ และร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระดมความคิด
เพ่ือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  การถ่ายโอนภารกิจและการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน หรือบริหารจัดการชุมชนเป็นเครื่องมือหนึ่งในแบ่งงานกันในชุมชน ที่ต้องการสร้าง
จิตส านึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตน และให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น  โดยการมีส่ วนร่วมของประชาชนคือ 
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
แก้ปัญหาของชุมชนตนเอง เป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการตนเองของชุมชนที่ท าให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักว่า การด าเนินกิจการใดๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสี ยควรเป็นผู้มีโอกาสได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้เสียและ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน จึงควรเริ่ม
จากความต้องการของชุมชนแทนความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ การที่ประชาชนภายในพ้ืนที่มี
การรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล ร่วมแก้ไขปัญหา ที่จ าเป็นต้องมีความ



๒๐๓ 

 
ร่วมมือท าพร้อมๆ กันในทุกระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคมโดยเฉพาะชุมชน เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง จึงสอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองที่เข็มแข็ง 

ส าหรับเครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองเชิงพุทธนั้น เป็นการร่วมกันพัฒนาจิตส านึกของประชาชนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คือ  มี
จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของกฎระเบียบหรือกฎหมาย 
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และการ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ มีจิต านึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยการ
พัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น มีรูปแบบเป็นการสร้างเครือข่ายหรือภาคีร่วมพัฒนาที่
เรียกว่า “บวร” ซึ่งจะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
คุณภาพสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน และการบริหารจัดการชุมชน โดยเครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้นประกอบด้วย ๕ สถาบัน คือ 

๑) สถาบันครอบครัว การสร้างเสริมจิตส านึกพลเมืองดีนั้น สถาบันครอบครัวมี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการสร้างการเรียนรู้ ด้วยความใกล้ชิดในครอบครัว การเลี้ยงอบรมลูก
ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบที่ดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

๒) สถาบันการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนความรู้และทักษะการด าเนินชีวิต เพราะ
สถาบันการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชาติ มีหน้าที่พัฒนาคนในชาติให้เป็น
ทรัพยาการที่สร้างคุณประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศชาติ จึงต้องท าหน้าที่ในการปลูกฝังความเป็น
พลเมืองดีโดยตรง 

๓) สถาบันศาสนา ท าหน้าที่เป็นผู้น าในการสร้างจิตส านึกดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพราะพลเมืองที่ดีของสังคมและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความปรองดอง ประชาชนจะต้องมีคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต จึงจะท าให้สังคมทีมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าได้ 

๔) สถาบันการปกครอง ท าหน้าที่ ส่ งเสริมการปฏิบัติ ตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย มีหน้าที่รับผิดชอบโยตรงเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับชั้น เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเมือง
การปกครอง หน้าที่พลเมืองที่ดี จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน สร้างความเสมอภาคทางสังคม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

๕) สื่อสารมวลชน มีบทบาทอย่างมากในการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี เพราะ
สื่อสารมวลชนท าหน้าที่ในการให้ความรู้ ข่าวสาร สารสนเทศแก่ประชาชนทั่วไป การให้ความบันเทิง 



๒๐๔ 

 
ความสนุกสนาน ประสานสัมพันธ์ให้สังคมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตในฐานะนักสื่อสารสังคม การให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิพากย์ วิจารณ์สังคม สร้างความสมานฉันท์หรือสร้างประชามติ ชี้
ทางออกให้แก่สังคม และต้องแนะน าในทางที่ถูกต้อง การร่วมคัดค้านพฤติกรรมของคนในสังคมที่ไม่
ถูกต้อง ขับเคลื่อนส านึกรับผิดชอบในสังคมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม 

โดยสรุปแล้ว เครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม ที่ร่วมกันส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถี
วัฒนธรรม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี การปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือเป็นพลเมืองดีในครอบครัว เป็นพลเมืองดีในศาสนา เป็นพลเมืองดีใน
โรงเรียน เป็นพลเมืองดีในท้องถิ่น และเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยเครือข่ายควรมีความสัมพันธ์เชิง
กระบวนการเชื่อมโยงสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ เพราะการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้นเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรม เป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาและจารีตประเพณี เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดีในครอบครัว เป็นพลเมืองดีในศาสนา เป็นพลเมืองดีในโรงเรียน เป็น
พลเมืองดีในท้องถิ่น และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยมีองค์ประกอบของเครือข่ายที่จะเป็นกลไก
เครือข่ายที่ส าคัญในการสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง
ที่เข็มแข็งและยังยืนโดยความร่วมมือของสถาบันทางสถาบันทางสังคม คือ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันปกครอง และสื่อสารมวลชน เพ่ือร่วมกันสร้างเสริมจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีรากฐานมาจากแนวคิด
ของประชาธิปไตย การด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนใดๆ ก็ตาม ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบและมีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดร่วมกันหาทางออก
ร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอันเป็นพ้ืนฐานการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง
ดีตามระบอบประชาธิปไตย สรุปได้ดังแผนภูมิที่ ๔.๔ 



๒๐๕ 

 

 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม 

ในการศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผล และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล เพ่ือเป็นกรอบใน
การศึกษา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงด้วยค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

แผนภูมิที่ ๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 



๒๐๖ 

 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมมีจิตส านึกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผล มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกฤษฎากรณ์ ยูงทอง๑ ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว” พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางัวอยู่ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ เมื่อ
พิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมาที่สุด คือ ด้ านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ดังนี้ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนทีเข้าร่วม
ประชุมทีเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลนางัว โดยทีประชาชนได้เสนอความ 
ต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรืกิจกรรมของเทศบาลต าบลนางั่วเพ่ือน ามา เป็น
แนวทางในการด าเนินงานพัฒนาในปีถัดไป ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และสอดคล้องกับรัฐพงศ์ 
บุญญานุวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์๒ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า มีประเด็นอภิปรายผล โดยภาพรวมและรายด้าน 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมของการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายได้ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน ด้านการ
มีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากการประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งการการ
คัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน ข้อมูลต่างๆ ในชุมชนที่จะสะท้อนในการตัดสินใจในกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการรับทราบนโยบาย และการปฏิบัติงาน แผนงาน งบประมาณของ

                                           
๑ กฤษฎากรณ์  ยูงทอง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาง่ัว อ าเภอ

เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
นาง่ัว”, รายงานการวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๕). 

๒ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒). 



๒๐๗ 

 
คณะกรรมการชุมชน ประชาชนยังเข้าไปมีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร และการจะมีบทบาทในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกิจกรรมและโครงการของชุมชนก็เป็นเพียงบางครั้งที่มีโอกาสเท่านั้น เมื่อมีบทบาทต่อชุมชนเป็น
บางครั้งบางคราวจึงท าให้การที่จะเข้าไปติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตาม
แผนและโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนจึงไม่มากนัก ท าให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนต่อประชาชนจึงมีอยู่ระดับปานกลางเท่านั้น และอีก
ประเด็นที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองเนื่องจาก
ปัจจัยด้านอาชีพ ประชาชนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพจึงไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมมากเท่าที่ควร ซึ่งหลายคนใช้เวลาว่างที่เหลือจากการประกอบอาชีพเข้าร่วมแต่อีกหลายคนใช้
ความส าคัญของกิจกรรมและโครงการต่างๆ อันเป็นผลประโยชน์ต่อตนเองเป็นประเด็นส าคัญในการเข้า
ร่วม ซึ่งพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มี ๑ ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘) คือ คนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากกิจกรรมหรือโครงการพ้ืนฐานที่ดี เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 
เนื่องจากว่า ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกสบาย จากกิจกรรมหรือโครงการพ้ืนฐานที่ดี เช่น ถนน 
ไฟฟ้า น้ าประปาโทรศัพท์ จึงท าให้ประชาชนรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการต่างๆ ในชุมชน
ได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี 
สร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนโดยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เมื่อพิจารณา
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ยังพบว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการ
ในการพัฒนาชุมชน มีการคัดเลือกผู้น าชุมชนกันอย่างมาก ถึงอย่างไรก็ตามยังพบอีกว่าระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนบางประเด็นมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของชุมชน การรับทราบนโยบายแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชน 
และการมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานการพัฒนาของชุมชน เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

๕.๒.๒ กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 

คณะผู้วิจัยได้สรุปได้ถึงกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา ๔ กระบวนการ คือ
๑) กระบวนการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ๒) กระบวนการสร้างกิจกรรม
พัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ๓) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดี และ ๔) การบูรณาการตามบริบทเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี เพราะพลเมืองที่
ดีของสังคมจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยท าให้สังคมเป็นสังคม



๒๐๘ 

 
ทีมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าได้ เพราะความเป็นเมืองเชิงพุทธ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
หมายถึง การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ จะท าให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความหมายโดยสรุปก็คือ การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
น าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สอดคล้องกับ พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง)๓ เรื่อง “การ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา” พบว่า ความเป็นพลเมืองดี เป็นลักษณะที่บ่ง
บอกถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นของบุคคลในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนถึง
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้กฎหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ โดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ที่จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ๔ ด้านหลัก คือ ๑) ด้านกาย ได้แก่ มีความสามารถในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสื่อสารรับรู้ข่าวสาร ๒) ด้านทักษะทางสังคม ได้แก่ มีความรับผิดชอบ 
เคารพกฎหมาย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ๓) ด้านจิตใจ ได้แก่ มีส านึกความเป็นไทย มีความยุติธรรม 
มีจิตสาธารณะ และ ๔) ด้านปัญญา ได้แก่ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง แก้ปัญหาแบบสันติวิธี  และ เคารพความแตกต่าง ส่วนความเป็นพลเมืองดีทาง
พระพุทธศาสนา พบว่า จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงสถานะของการเป็นสมาชิกในสังคมอันมาพร้อมกับ
สิทธิ หน้าที่ ข้อผูกพัน ที่มีต่อสังคม โดยถือปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย และแนวทางการพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า ระบบการพัฒนาตนของพลเมืองแบบบูรณาการ และมี
ดุลยภาพตามหลักภาวนา ๔ ที่มีไตรสิกขาเป็นแกนกลาง สามารถพัฒนาบุคคลอย่างเป็นองค์รวม และ
ครอบคลุมองค์ประกอบการด าเนินชีวิตของพลเมืองทุกด้าน คือ กายเสรีภาพ และความเสมอภาคได้
อย่างมีความรับผิดชอบ มองโลกแบบผู้รักสันติภาพ โดยไม่มีความขัดแย้ง รู้จักรับ และปฏิบัติต่อสิ่งที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ส่วนนวลละออ แสงสุข๔ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาจิตส านึกสาธารณะ
ในเยาวชนกับกลุ่มนักศึกษา” พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านจิตส านึกสาธารณะ ทั้งที่เป็น
ภาพรวม และในรายมิติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงมิติที่ ๒ เรื่อง

                                           
๓ พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา”, วารสารศิลป

ศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): หน้า ๔๓-๕๔. 
๔ นวลละออ แสงสุข, “จิตส านึกสาธารณะในเยาวชน: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง”, 

วารสารวิจัยรามค าแหง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๓). 



๒๐๙ 

 
การค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น การไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืน สูงที่สุด รองลงมาคือมิติที่ 
๕ ความละอายต่อความประพฤติในสิ่งที่ผิด , มิติที่ ๓ การเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของ
ส่วนรวม เช่น ด้านการติดตามข่าวสาร, มิติที่ ๑ การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เช่น การไม่
ท าลายสมบัติสาธารณะโดยเจตนา และมิติที่ ๔ การมีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและ
จริยธรรม (เช่น ด้านการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  และอารีย์ โพธิ์บางหวาย๕ ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาจิตสานึกประชาธิปไตยของนักเรียน
ประถมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาจิตส านึกประชาธิปไตยที่มี
ประสิทธิผลนั้นจะต้องใช้การบริหารสภานักเรียน การพัฒนาการคิดวิเคราะห์สถานการณ์จริง การใช้กลุ่ม
สัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ และการคิดวิเคราะห์แบบโยนิโสมนสิการ และให้ครอบครัวดูแล
นักเรียนแบบเพ่ือน ซึ่งการน ารูปแบบดังกล่าวนี้ไปใช้ได้ท าให้จิตส านึกประชาธิปไตยของนักเรียนที่ใช้
รูปแบบสูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช้รูปแบบ 

๕.๒.๓ การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ในการศึกษาการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใน ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร
ชุมชน และด้านการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ อยู่ในระดับมาก และด้านทรัพยากรชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ อยู่ในระดับมาก 

ส าหรับผลการสนทนากลุ่มเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใน ๔ ด้าน คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรชุมชน และด้านการบริหารจัดการ  โดยเครือข่ายสร้างเสริม
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธนั้น ประกอบด้วย ๕ 

                                           
๕ อารีย์ โพธิ์บางหวาย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาจิตส านึกประชาธิปไตยของนักเรียน

ประถมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐). 



๒๑๐ 

 
สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันปกครอง และสื่อสารมวลชน
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนในรูปแบบ “บวร” เป็นการร่วมกันพัฒนาจิตส านึกของประชาชนในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข คือ  มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของสังคม และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ มีจิต านึกรับผิดชอบในความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ สอดคล้องกับวิรัตน์  ค าศรีจันทร์๖ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “จิตส านึกพลเมืองใน
บริบทประชาสังคมไทยโดยศึกษาเงื่อนไขการก่อเกิดและปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการมี
จิตส านึกพลเมือง/สาธารณ (Civic minded) ในบริบทสังคมไทย” ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของ
การมีจิตส านึกพลเมืองนั้นมีอยู่หลายมิติ ได้แก่ การมีวินัยในตน ทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนงาน เคารพ
กติกาที่ร่วมกันสร้างขึ้น ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจอาสา ให้ความส าคัญต่อ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ใส่ใจกิจสาธารณะการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชุมชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ปกป้องความถูกต้องเพ่ือความดี ความยุติธรรม และสันติภาพของสังคม การมีความผูกพันและยึดมั่นใน
อุดมการณ์ประชาธิปไตย ปฏิบัติตนผู้ อ่ืนเยี่ยงกัลยาณมิตร เท่าเทียม และเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ส่วน
เงื่อนไขการก่อจิตส านึกพลเมืองที่ส าคัญในบริบทประชาสังคมไทย คือการมีชีวิตของชุมชนซึ่งท าให้
สมาชิกมีความสัมพันธ์กันในแนวราบ การปฏิบัติจิตส านึกพลเมืองอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นชุมชนซึ่ง
สมาชิกเชื่อมโยงกันในฐานะพลเมือง มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในเชิงการเมือง มีความเป็นเอกภาพ 
สามัคคี ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตส านึกพลเมืองเพ่ือพัฒนาเชิงคุณภาพของประชากรหรือ
แก้ปัญหาผ่านการสร้างคน และการจัดการของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในหลายๆ 
โอกาสและหลายช่องทางซึ่งความเป็นธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต เช่น การมีส่วนร่วมในกิจ
สาธารณะ กิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งมีฐานความรู้ ภูมิปัญญา  การเสริมสร้างทักษะเชิงสังคมผ่านการ
ท ากิจกรรมสาธารณะร่วมกับผู้ อ่ืน ส าหรับการศึกษาอย่างเป็นทางการก็ควรสอดแทรกเนื้อหาซึ่ง
ครอบคลุมทั้งความรู้ในความเป็นพลเมืองของสังคม ทักษะปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรมในความเป็น
พลเมือง ในการขับเคลื่อนควรให้ความส าคัญ ๓ ประการ คือ การเชื่อมโยงกับรากเหง้าและภูมิปัญญาที่
สืบเนื่องกับศาสนธรรม การแปรสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด เช่น พุทธธรรม แผนพัฒนาประเทศ 
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการค้นพบวิธีคิดและมองโลกอย่างใหม่ให้ปรากฏผลจริง ในทางปฏิบัติ และการมี

                                           
๖ วิรัตน์ ค าศรีจันทร์, “จิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔). 



๒๑๑ 

 
ภาคปฏิบัติการรวมทั้งกลวิธีในการวางแผนอย่างเป็นระบบ และกมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว๗ 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน” พบว่า การสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับคนในสังคมถือเป็น
วิธีการที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศมีความ
มั่นคง โดยครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่มีส่วนส าคัญในการอบรมบ่มนิสัย ปลูกฝังความเชื่อ 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็ก รวมไปถึงปลูกฝังและพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันประกอบไปด้วย ความรับผิดชอบต่อตนเอง และพ่ึงตนเองได้ 
การเคารพผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค การเคารพกติกาหรือเคารพ
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและประมวลผล
งานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต พบว่าวิธีการส าคัญที่ครอบครัวควรใช้ในการถ่ายทอดความเป็นพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วย (๑) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่เป็นผลรวมของ
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และแบบใช้เหตุผล และ(๒) การเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา
ในการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง ๒ วิธีการนี้จะช่วยให้บุตรได้รับการปลูกฝังเจต
คติ และพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยเด็ก และจะส่งผลต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑) การสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ 

เป็นการพัฒนาศักยภาพของทุนทางสังคม โดยเฉพาะประเทศไทยมีต้องให้ความส าคัญเร่งด่วนและ
ควรเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องขับเคลื่อนการสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถี ประชาธิปไตย 
โดยให้เป็นการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นต้นทุนส าคัญในการพัฒนา
สังคมไทยต่อไป 

๒) การออกแบบกรอบแนวคิด วางกรอบการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เน้นการสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบองค์รวม เพื่อ
น าไปสู่การเตรียมพัฒนาทุนมนุษย์ และเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน โดยให้ความส าคัญในด้าน (๑) 
ทักษะบุคคล (๒) การมีส่วนร่วมชุมชน และ (๓) จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

                                           
๗ กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, “บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็น

พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๗): 
หน้า ๑-๘. 



๒๑๒ 

 
๓) การเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ระดับพ้ืนที่ ต้องให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมต้องแยกแยะ ความยุติธรรม ไม่
ยุติธรรม มีความยุติธรรมเสมอภาค ในสถานการณ์ต่าง ๆ รับฟังข่าวสารโดย เปิดรับ และมองสิ่งต่างๆ
อย่างรอบด้าน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑) ควรจัดให้มีแหล่งให้ความ รู้ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยแหล่งความรู้ดังกล่าวไม่จ ากัดเวลาสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้ เช่น มีที่อ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแหล่งพบปะพูดคุยกัน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่าง ๆ 

๒) ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือต่อแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ร่วมถึงแสดงปัญหาความ
คิดเห็นได้อย่างเสรี เช่น มีกล่องรับความคิดเห็น และน าข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ไปแสดงในที่ประชุม
ประชาคมเพ่ือร่วมกันรับรู้ รับฟัง และตัดสินใจ 

๓) ควรมีการจัดกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน เช่น มีชุมชนออนไลน์ หรือควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
กล้าแสดงออก ตลอดถึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในระหว่างด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ 

๔) ควรใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกส่งข่าวสารถึงบ้าน และใช้สถานีวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือสร้าง
แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมือง ประสาน
ความร่วมมือ และความรู้จากภายใน และภายนอกชุมชน เพ่ือเข้าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน 

๕) ควรมีการกระตุ้นความสนใจ และแสดงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน มากกว่าตัว
เงินเช่น ความสามัคคี โดยมีสื่อกลางประสานให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้การท างานร่วมกัน  เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับผลสะท้อนจากการกระท าของตนเองหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรม และต้อง
เป็นลักษณะของการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองไปพร้อมกัน พร้อมทั้งสร้าง
จิตส านึก และความรับผิดชอบให้กับประชาชนในชุมชนให้มีจิตส านึกรักบ้านเกิดมากข้ึน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัย ครั้งต่อไป 
๑) ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยฐานะที่เป็นระบบ

การเมือง การปกครอง ซึ่งหมายถึง ระบบการเมืองที่ถือว่าอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน หรือการ
ปกครองของประชาชน โดย ประชาชนและเพ่ือประชาชน ซึ่งมีปัจจัย และกลไก หรือรูปแบบการสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยท่ี อาจจะเหมือน หรือแตกต่างกัน 



๒๑๓ 

 
๒) ควรมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน

และความเป็นเมืองเชิงพุทธในทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบและศึกษา กระบวนการสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละพ้ืนที่ 

๓) ควรมีการศึกษาต้นแบบการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองบนพ้ืนที่ชุมชนพหุวัฒนธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบการสร้างความเป็นพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นต้นแบบของจิตส านึกสันติภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 

 

 



๒๑๔ 
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เมือง, ๒๕๓๙. 

กาญจนา แก้วเทพ. เครื่องมือการท างานแนววัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๘. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การจัดการเครือข่ายกลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัทชัคเชสมีเดียจ ากัด, ๒๕๔๓. 

ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์ . การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์. สภาปฏิรูป
แห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ ๔ : การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๘. 

จรินทิพย์ ทรงประกอบ. ความเหมาะสมของเมืองต่อการปลอดมลพิษสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐. 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่. การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สมดุล. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕. 



๒๑๕ 

 
ณรงค์ เส็งประชา. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐. 

_________. สังคมวิทยาชนบทและเมือง. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๒๓. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม:การวิจัยและพัฒนาบุคคล. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘. 

ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลังพัฒนา. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

เด่นพงษ์ พลละคร. เพิ่มผลผลิต. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒. 

ถวิลวดี บุรีกุล. การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๘. 

ทิศนา แขมมณี. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ . กรุงเทพมหา 
นคร: สมชายการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

ธนากร สังเขป. การพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ธเนศวร์ เจริญเมือง. แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 

นฤมล นิราธร. การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ , กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 

เนื่องน้อย บุณยเนตร. จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลล์ ซาร์ทร์ . กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ดานสุท
ธาการพิมพ, ๒๕๔๒. 

ประเวศ วะสี และคณะ. ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติชาติ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 
๒๕๔๒. 

ปราโมทย์ เชาวศิลป์. คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: สหประชาพาณิช, ๒๕๒๖. 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง = Civic Education. กรุงเทพมหานคร: อักษร
สัมพันธ์, ๒๕๕๕. 



๒๑๖ 

 
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยานคร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร. “ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน”, ในเอกสารประกอบการศึกษาวิชา สค. ๖๕๑
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน . กรุงเทพมหานคร: คณะสั งคมสงเคราะห์ศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่  ๑๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

_________. อุดมธรรมน าจิตส านึกของสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก 
จ ากัด, ๒๕๓๗. 

พระประมวล อุตฺตราสโย (น้อยทรง). เปรียบเทียบจริยศาสตร์ (ทฤษฎีว่าด้วยความดี). กรุงเทพมหา 
นคร: เฉลิมมงคลการพิมพ์, ๒๕๔๔. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

_________. พุทธธรรมฉบับเดิม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ. “การสร้างองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน”. ใน
เอกสารประกอบการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: คณะ
สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

_________. เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ . พิมพ์ครั้งที่  ๒. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๘. 

_________. ศีล ๕ กับสุขภาวะทางสังคม. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พิชัย เพชรรัตน์. ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา. ลพบุรี: สถาบัน
ราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๗. 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. ส านึกไทยที่พึงปรารถนา. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๓. 



๒๑๗ 

 
มิ่งขวัญ คงเจริญ. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน เพื่อสร้างจิตส านึกของความ

เป็นพลเมืองดีในวิถีชี วิตประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕. 

ยุทธ ไกยวรรณ.์ วิจัยการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๕. 

รัญจวน อินทรก าแหง. ภาพชีวิตจากนวนิยาย. กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, ๒๕๖๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๒. 

_________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙. 

วรทิพย์ มีมาก และคณะ. หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข. กรุงเทพมหานคร: ร าไทยเพรส, ๒๕๔๗. 

วรรณรินทร์ พัฒนะอเนก. วิวัฒนาการชุมชนและการผังเมือง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๔๓. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: ฟอร์เพซ, ๒๕๔๙. 

ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ. พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ . กรุงเทพมหานคร: ด่านสุธาการพิมพ์, 
๒๕๕๕. 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
ตัวชี้ วัด “ครอบครัวอยู่ดีมีสุข”. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 

สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.
เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๐. 

สมพร เทพสิทธา. การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ์, 
๒๕๕๑. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  บันทึกการเดินทางอาเซียน. พิมพ์
ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๔. 



๒๑๘ 

 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . “ทิศทางแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๑ 

(ฉบับชุมชน) สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน”. นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์
พับลิสซิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๓. 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย. รายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน, ๒๕๕๙. 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕. 

ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง. ประชาธิปไตยชุมชน กลไกขับเคลื่อนภาคพลเมืองเข้มแข็ง . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง/สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๓. 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา. พิมพ์
ครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๗. 

สุนันทา สุวรรณโณดม. สังคมวิทยานคร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันประชากรศาสตร์, ๒๕๒๔. 

สุรางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

เสรี พงศ์พิศ. เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘. 

_________. เครือข่ายยุทธวิธีเพอประชาคมเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง : วัฒนธรรมองค์กรของโลกยุค
ใหม่. กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘. 

อคิน รพีพัฒน์. “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ” ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
การพัฒนา. ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, . 

อเนก เหล่าธรรมทัศน์. การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๖.  

_________. การเมืองภาคพลเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานเบกษา/สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔. 



๒๑๙ 

 

(๒) วิทยานิพนธ์: 

กานตพันธุ์ พิศาลลสุขสกุล. “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของข้าราชการในเทศบาลนครของ
ประเทศไทย”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑. 

ปิยะ ประทีปรักมณี. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ ชายทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 

ผไท วงศอนุตรโรจน. “กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขายทางสังคม : กรณีศึกษา บานหนองขาว 
อ าเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
วางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 

พระมหาประกาศิต  ฐิติปสิทธิกร. “ปราชญ์ป่า : กระบวนการสร้างจิตส านึกร่วมในการจัดการป่าชุมชน
ต้นแบบเขตลุ่มแม่น้ ามูลตอนบน”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

ภูชัย สัปปพันธ์. “การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา”. วิทยานิพนธ์
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

เรียม นมรักษ์ . “การวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักศึกษาในองค์กรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 

วันดี ธาดาเศวร์. “กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความเป็นชุมชนชนบท : กรณีศึกษา ชุมชนต าบลบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๘. 

วิมลลักษณ์ ชูชาติ. “การน าเสนอรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรูส าหรับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

วิรัตน์ ค าศรีจันทร์. “จิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 

ศิริ แคนสา. “การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนคอนสวรรค์”. 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑. 



๒๒๐ 

 
ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ . “การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือสร้างจิตส านึกคุณภาพ”. 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 

สุชาติ นกวอน. “การทดลองสร้างยุทธศาสตร์การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแบบการ
มีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพท าประมงน้ าจืดในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๐. 

หฤทัย อาจปรุ. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิตและ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล”. 
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

อารีย์ โพธิ์บางหวาย. “การพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาจิตส านึกประชาธิปไตยของนักเรียน
ประถมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐. 

(๓) รายงานการวิจัย: 

กฤษฎากรณ์  ยูงทอง. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว”. รายงานการวิจัย. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๕. 

กัญญมน อินสวาง. “การพัฒนาระบบการจัดการเครือขายการเรียนรูของผูน าชุมชนเพ่ือการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลาง”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, ๒๕๔๖. 

เนาวรัตน์ พลายน้อย. “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นจากการวิจัยบูรณาการ : การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม”. รายงานการวิจัย. คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙. 

พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร, ดร. และ คณะ. “เครือข่ายทางสังคม : กลไกการเสริมสร้างหลักประกัน
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช้หลักศีล ๕”. 
รายงานการวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๒. 



๒๒๑ 

 
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, รศ.ดร. “พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตส านึกแห่ง

ความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพ้ืนฐานพุทธธรรม”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์. “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒. 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : 
กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”. รายงานการวิจัย. กรมศาสนา: 
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒. 

สุทิน บุญญาธิการ และคณะ. “การบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาโครงการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย, ๒๕๔๐. 

สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์. การพัฒนาเครือข่ายชุมชนต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน. รายงาน
การวิจัย. ล าพูน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยส านักงานภาค, ๒๕๔๕. 

(๓) บทความวิชาการ: 

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. “บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมือง
ดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปีที ่๒๐ ฉบับที่ 
๑ (๒๕๕๗).   

ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์. “การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยองค์กรเครือข่าย”. วารสารพัฒนา
ชุมชน. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ (กันยายน ๒๕๔๒). 

จุฑารัตน บุญญานุวัตร. “กระบวนการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน : กรณีศึกษา
โครงการสงขลาเมืองนาอยูของเทศบาลนครสงขลา”. วารสารสงขลานครินทรฉบับสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร. (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๔๘). 

นวลละออ แสงสุข. “จิตส านึกสาธารณะในเยาวชน: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง”. 
วารสารวิจัยรามค าแหง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๓. 

พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม. “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา”. วารสารศิลปศาสตร์
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙).   



๒๒๒ 

 
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม. “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา”. วารสารศิลปศาสตร์

ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙).   

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย”. วารสารพัฒนาสังคม. 
(ฉบับพิเศษ ๒๕๔๓). 

พิริณฎา หลวงเทพ, ภัทรา ด ารงไทย. “การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และการปฏิบัติตนในการ
เป็นพลเมืองดีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุ รี”. Veridian E-Journal Silpakorn University. ปีที่  ๖ ฉบับที่  ๓ (กันยายน –
ธันวาคม ๒๕๕๖). 

พูลศักดิ์ อุดมโภชน์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ . “การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และแนวทางการ
ปฏิบัติในความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐมจังหวัดนครปฐม”. Veridian E-Journal. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๖). 

สมพงษ์ สิงหะพล. “ต้องสอนให้เกิดจิตส านึกใหม่”. สีมาจารย์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๗ (มิถุนายน – ตุลาคม 
๒๕๔๒. 

(๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่: 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔). (เอกสารอัดส าเนา). 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔). เทศบาลต าบลบางกระทึก. (เอกสารอัดส าเนา). 
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองไร่ขิง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓. (เอกสารอัดส าเนา). 

(๕) สื่ออิเล็คทรอนิคส์: 

จันทิรา  ธนสงวนวงศ์ . จิตสาธารณะ. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: http://mos.e-tech.ac.th/mdec/ 
learning/. [๒ มกราคม ๒๕๖๐],  

พระไพศาล วิสาโล. กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ. [ออนไลน์]. จาก: https://www.visalo.org/ [๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม. “คุณธรรม จริยาธรรมของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก”. [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา: http://www.pattayadailynews.com [๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐]. 



๒๒๓ 
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J.A. Banks, (Ed). Diversity and Citizenship Education : Global Perspectives. San 
Francisco CA: John Wiley & Sons, 2004. 

Jerome Bruner. The Process of Education. New York: Alfred A. Knopf Inc. and Random 
House, 1963. 

Lee Tayler. Urbanized Society. Santa Monica. California: Goodyear Publishing Co., 1980. 
M.W.Padmasiri De Silva. Buddhist and Freudian Psychology. Colombo. Sri  Lanka: Lake  

House Investments Ltd, 1972. 
 

 



๒๒๔ 

 

 

ภาคผนวก



๒๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสอบถาม และตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
 



๒๒๖ 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม”  
โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  

------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง :  

๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองใน
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม  

๒. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเห็นอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม  
โดยค าตอบของท่าน คณะผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น  

๓. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา ชุมชน 

และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม  

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  แนวทางในการสร้าง
เครือข่ายเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนลความ
เป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม  

 

ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นอย่างดี และขอ
อนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

คณะผู้วิจัย 



๒๒๗ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม 
………………………………. 

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย 3 ลงใน  o หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

๑) ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.  เพศ 
  o  ชาย  o  หญิง  o  เพศทางเลือก 

๒. อายุ 
  o  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  o  ๒๑ – ๔๐ ปี 

o  ๔๑ – ๖๐ ปี   o  ๖๐ ปีขึ้นไป  
๓. ระดับการศึกษา                         

  o  ต่ ากว่าประถมศึกษา  o  ประถมศึกษา 
o มัธยมศึกษา   o  อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./ปวท.) 
o ปริญญาตรี     o  สูงกว่าปริญญาตรี 

 ๔.  อาชีพหลัก 
  o  เกษตรกร   o  รับจ้างทั่วไป 
  o  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  o  รับราชการ 
  o พนักงานบริษัท  o  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น นักศึกษา 

๕. รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 
o  น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท o  ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
o  ๒๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

๒) ปัจจัยเชิงสังคม 
๑.  ระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน 

  o  น้อยกว่า ๑ ปี  o  ๑ ปี – ๑๐ ปี 
  o  ๑๐ ปี ขึ้นไป  

๒.  บทบาทในชุมชน  
  o  เป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    
  o  เป็นกรรมการชุมชน หรือ ผู้น ากลุ่มองค์กรในชมชน   

o  เป็นลูกบ้าน และเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชมชน   



๒๒๘ 

  o  เป็นลูกบ้าน และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชมชน  
๓.  การเข้าร่วมประชุมประชาคมหรือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ในรอบ ๑ ปี)   

  o  ไม่เคยเข้าร่วม  o  เข้าร่วม ๑ – ๕ ครั้ง 
  o  เข้าร่วมทุกครั้ง 
 



๒๒๙ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา ชุมชน และความเป็น
เมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม  

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  3 ข้อที่ตรงกับความจริงเพียงข้อเดียว 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ      
๑. ท่ านมี ส่ วนร่ วมในการให้ ข้ อมู ลต่ างๆ ในชุ มชน  เพ่ื อใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือ โครงการที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาชุมชน 

     

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และเสนอ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการพัฒนาชุมชน 

     

๓. ท่านมีส่วนร่วมปรึกษาหารือพิจารณาโครงการต่างๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน 

     

๔. ท่านแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เมื่อมี
ตัดสินใจเลือกโครงการที่ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน 

     

 ๒) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ      
๕. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

ด าเนินกิจกรรมพัฒนาของชุมชน 
     

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนด าเนินกิจกรรมที่ ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์การพัฒนาชุมชน 

     

๗. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการด้านการพัฒนาชุมชน 

     

๘. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

     

 ๓) ด้านการมีส่วนร่วมรับผล      
๙. ท่านมีบทบาทในสังคมมากขึ้น และได้ร่วมด าเนินกิจกรรม

ของชุมชนที่ท าให้มีการพบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์กับ
คนในชุมชนมากขึ้น  

     

๑๐. ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ      



๒๓๐ 

จิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชน 
และความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
๑๑. ท่านมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและรู้สึกผูกพันกับ

ชุมชนมากยิ่งขึ้น จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน 

     

๑๒. ท่านเห็นว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะท าให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนได้ 

     

 ๔) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล      
๑๓. ท่านได้รับรู้ รับทราบผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
     

๑๔. ท่านได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการชุมชนในงานด้านการพัฒนาชุมชน 

     

๑๕. ท่านเห็นสภาพปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการวางแผนพัฒนาชุมชน 

     

๑๖. ท่านได้แนะน าให้สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยการเสวนาแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 

     

 

 

 

 

 



๒๓๑ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  3 ข้อที่ตรงกับความจริงเพียงข้อเดียว 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
๑. ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในด้านการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งด้าน
เศรษฐกิจชุมชม เช่น จัดท าตลาดนัดชุมชน 

     

๒. ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่คน
ในชุมชน ในลักษณะเครือข่าย คือการผลิต จ าหน่าย และ
บริโภค รวมถึงกระจายไปยังภายนอกชุมชน  

     

๓. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน เช่น การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า 

     

๔. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 
พัฒนาสิ้นค้าเพ่ือสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 

     

 ๒) การพัฒนาด้านสังคม      
๕. องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

     

๖. องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสู่ความ
เป็นเมือง 

     

๗. ประชาชนในชุมชนมีการก่อตั้งองค์กรชุมชนหรือรวมกลุ่ม
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ท า
ให้ชุมชนมีการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง 

     

๘. ภายในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีและปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนที่องค์กรหรือหน่วยงานทั้ งภายในชุมชนและ

     



๒๓๒ 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ภายนอกชุมชนจัดขึ้น 
    ๓) การพัฒนาด้านทรัพยากรชุมชน      

๙. ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพัฒนาเมือง และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน   

     

๑๐. ชุมชนได้ร่วมกันวางแผน เตรียมความพร้อมรับมื อ
ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองในด้านทรัพยากรชุมชน 
เช่น การจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะในชุมชน 

     

๑๑. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเข้ามาให้ความรู้ให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

     

๑๒. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเข้ามาส่งเสริมและร่วมกิจกรรมในการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น โรงการคลองสวยน้ าใส  

     

     ๔) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการชุมชน      
๑๓. ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เช่ น การประชุม
ประชาคมร่วมกัน การวางแผนพัฒนาชุมชน    

     

๑๔. ชุมชนได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการชุมชนไว้
ล่วงหน้า รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้
ทราบถึงทิศทางการพัฒนาชุมชน 

     

๑๕. องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนได้สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมีรวมกลุ่มเพ่ือร่วมบริหารจัดการชุมชน
ของตนเอง เช่น การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

     

๑๖. ได้มีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนเข้ามาร่วม
ส่งเสริมการบริหารจัดการตนเองของชุมชน ในด้านต่าง ๆ 
เช่น การให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย 

     

 



๒๓๓ 

ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางในการสร้างเครือข่ายเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนลความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม  
ปัญหาอุปสรรค์ 
................................................................................................................................... ............................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................ 



๒๓๔ 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม 
โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  

*************************** 
 

ค าชี้แจง 

 ๑. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม และเพ่ือศึกษาการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม 

 ๒. ผู้ให้สัมภาษณ์มีสิทธ์ที่จะปฏิเสธตอบค าถามที่ไม่ต้องการตอบ หรือระหว่างการสัมภาษณ์
ท่านสามารถยกเลิกการให้สัมภาษณ์ได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 

 ๓. คณะผู้วิจัย จะเก็บข้อมูลที่ท่านให้สัมภาษณ์จากท่านไว้เป็นความลับ โดยท าการลงรหัสใน
การน าเสนอข้อมูลและจะเสนอผลการวิจัยเป็นแบบภาพรวม 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
คณะผู้วิจัย  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 



๒๓๕ 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน 

และความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม 

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  

*************************** 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................ฉายา/นามสกุล..............................................  

บทบาทในหน่วยงาน/ชุมชน........................................................................................................ ........... 

สถานที่สัมภาษณ์....................................................................................................................................  

วัน เดือน ปี................................................................................................................. ............................ 

 



๒๓๖ 

ตอนที่ ๒ ประเด็นการสัมภาษณ์ มีดังนี้       

๑) ท่านเห็นว่า การพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมือง มีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไรบ้าง และ
เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้าง  

๒) ท่านเห็นว่า การพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเมืองส่งผลต่อจิตส านึกความเป็นพลเมืองของ
ประชาชนในชุมชนอย่างไรบ้าง  

๓) ท่านเห็นว่า กระบวนการสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา ควรเป็นอย่างไร 

๔) ท่านเห็นว่า กิจกรรมในการสร้างเสริมจิตส านึกร่วมและจิตส านึกความเป้นพลเมืองดีใน
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง ควรเป็นอย่างไร 

๕) ท่านเห็นว่า การสร้างเครือข่ายสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ มีสถาบันทางสังคมภาคใดเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง  

๖) ท่านเห็นว่า เครือข่ายทางสังคมสามารถช่วยสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีใน
การพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ ได้อย่างไรบ้าง 

๗) ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง ในการสร้างเครือข่ายทางสังคมสามารถช่วย
สร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ  

 

 

      ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 

        คณะผู้วิจัย 



๒๓๗ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ตารางผนวกท่ี ๑  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถาม 

+๑ = สอดคล้อง/เห็นด้วย  ๐ = ไม่แน่ใจ/ให้ปรับ -๑ = ไม่สอดคล้อง/เปลี่ยนค าถาม 
ค าถาม 
ข้อที ่

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
รวม 

ค่า  
IOC 

 
ความหมาย คนท่ี  ๑ คนท่ี  ๒ คนท่ี  ๓ 

A ๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๒ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๓ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๔ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๕ ๐ +๑ +๑ ๒ ๐.๖ ใช้ได้ 
A ๖ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๗ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๘ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๙ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 

A ๑๐ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๑๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๑๒ +๑ ๐ +๑ ๒ ๐.๖ ใช้ได้ 
A ๑๓ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๑๔ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๑๕ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
A ๑๖ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๒ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๓ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๔ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๕ ๐ +๑ +๑ ๒ ๐.๖ ใช้ได้ 
B ๖ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๗ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๘ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๙ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 

B ๑๐ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๑๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๑๒ +๑ ๐ +๑ ๒ ๐.๖ ใช้ได้ 
B ๑๓ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 



๒๓๘ 

B ๑๔ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๑๕ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 
B ๑๖ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.๙๖๑ ๓๒ 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A ๑ ๘๔.๘๓ ๒๑๕.๙๓๗ .๑๕๒ .๙๖๒ 
A ๒ ๘๕.๐๐ ๒๒๐.๗๕๙ -.๐๖๓ .๙๖๔ 
A ๓ ๘๔.๙๐ ๒๐๐.๕๗๖ .๗๑๐ .๙๔๙ 
A ๔ ๘๔.๗๓ ๒๐๐.๒๐๒ .๗๑๒ .๙๕๘ 
A ๕ ๘๕.๑๗ ๑๙๘.๖๙๕ .๗๓๕ .๙๔๗ 
A ๖ ๘๕.๑๐ ๒๐๓.๑๙๗ .๖๙๐ .๙๖๑ 
A ๗ ๘๔.๖๐ ๒๐๓.๘๓๔ .๖๓๕ .๙๖๒ 
A ๘ ๘๔.๔๗ ๑๙๖.๑๘๙ .๘๔๐ .๙๕๗ 
A ๙ ๘๔.๕๗ ๑๙๖.๖๖๘ .๗๗๒ .๙๕๘ 

A ๑๐ ๘๔.๖๐ ๑๙๙.๒๘๓ .๘๗๘ .๙๕๗ 
A ๑๑ ๘๔.๔๐ ๒๐๑.๑๔๕ .๗๖๗ .๙๕๘ 
A ๑๒ ๘๔.๒๗ ๒๐๔.๙๖๑ .๖๕๙ .๙๖๐ 
A ๑๓ ๘๔.๕๓ ๑๙๙.๐๑๖ .๘๑๖ .๙๕๘ 
A ๑๔ ๘๔.๕๗ ๒๐๓.๔๒๖ .๗๓๙ .๙๕๔ 
A ๑๕ ๘๔.๔๗ ๒๐๒.๗๔๐ .๗๑๒ .๙๖๒ 
A ๑๖ ๘๔.๔๐ ๒๐๒.๕๒๔ .๗๔๗ .๙๕๓ 
B ๑ ๘๔.๓๗ ๒๐๒.๔๔๗ .๗๒๓ .๙๕๕ 
B ๒ ๘๔.๕๗ ๒๐๒.๕๙๙ .๗๗๙ .๙๕๘ 
B ๓ ๘๔.๗๓ ๒๐๓.๓๗๕ .๗๒๒ .๙๖๑ 
B ๔ ๘๕.๐๓ ๒๐๓.๒๗๕ .๗๔๓ .๙๖๗ 
B ๕ ๘๔.๖๗ ๒๐๐.๓๖๘ .๗๔๐ .๙๔๘ 



๒๓๙ 

B ๖ ๘๕.๑๗ ๒๐๗.๑๗๘ .๖๑๙ .๙๖๐ 
B ๗ ๘๔.๙๐ ๒๐๔.๙๒๑ .๖๖๗ .๙๕๙ 
B ๘ ๘๔.๘๐ ๒๐๓.๓๓๘ .๗๒๗ .๙๕๙ 
B ๙ ๘๕.๑๐ ๒๐๓.๑๙๗ .๖๙๐ .๙๖๑ 

B ๑๐ ๘๔.๖๐ ๒๐๓.๘๓๔ .๖๓๕ .๙๖๒ 
B ๑๑ ๘๔.๔๗ ๑๙๖.๑๘๙ .๘๔๐ .๙๕๗ 
B ๑๒ ๘๔.๕๗ ๒๐๓.๔๒๖ .๗๓๙ .๙๕๔ 
B ๑๓ ๘๔.๔๗ ๒๐๒.๗๔๐ .๗๑๒ .๙๖๒ 
B ๑๔ ๘๕.๑๗ ๒๐๗.๑๗๘ .๖๑๙ .๙๖๐ 
B ๑๕ ๘๔.๙๐ ๒๐๔.๙๒๑ .๖๖๗ .๙๕๙ 
B ๑๖ ๘๔.๘๐ ๒๐๓.๓๓๘ .๗๒๗ .๙๕๙ 

 

 
  

 

 



๒๔๐ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูล และหนังสือขอความร่วมมือ 



๒๔๑ 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันที่ตอบ
แบบสอบถามก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มผู้น าชุมชนและกลุ่มองค์ชุมชน
หรือภาคประชาสังคม รวมจ านวน ๒๔ รูป/คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ หน่วยงาน สัมภาษณ์เมื่อ 

๑. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, เจ้าอาวาสวัด

ไร่ขิง พระอารามหลวง   

๒๖ ม.ค. ๖๒ 

๒. พระเมธีธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ๒๗ ก.พ. ๖๒ 

๓. พระครูปฐมธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ๒๖ ม.ค. ๖๒ 

๔. พระครูใบฎีกาอรรถพล พลสีโล เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าพูด ๑๔ เม.ย. ๖๒ 

๕. นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ๒๖ มี.ค.๖๓. 

๖. นายจ ารัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ๕ มี.ค.๖๒ 

๗. นายจักรพงษ์ ทิมมณี  อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

๑๐ เม.ย.๖๒ 

๘. นายกร  วรนาม  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ๕ มี.ค.๖๒ 

๙. นางสาววิราภรณ์ ทองยัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕ มี.ค.๖๒ 

๑๐. นายมานะ เถียรทวี  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลไร่ขิง ๑ มี.ค.๖๒ 

๑๑. นายดิเรก พูลทวี ประธานชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๑ ๑๖ เม.ย. ๖๒ 

๑๒. นายจ านงค์ บัวประชา ประธานชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ หมู่ที่ ๒  ๑๖ เม.ย. ๖๒ 

๑๓. นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ๙ มิ.ย. ๖๒ 



๒๔๒ 

ที ่ ชื่อ หน่วยงาน สัมภาษณ์เมื่อ 

๑๔. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ๙ มิ.ย. ๖๒ 

๑๕. นายส ารวย โพธิ์แดง ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองไร่ขิง ๑๖ เม.ย. ๖๒ 

๑๖. คุณนวลจันทร์ สุขถาวร  ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลไร่ขิง ๑๖ เม.ย. ๖๒ 

๑๗. นายธีรวัต หลีค้า กลุ่มเยาวชนต าบลไร่ขิง ๙ มิ.ย. ๖๒ 

๑๘. นางสาวกิติยา พุ่มมีจิตร กลุ่มเยาวชนต าบลไร่ขิง ๙9 มิ.ย. ๖๒ 

๑๙. นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึก ๒๗ ก.พ. ๖๒ 

๒๐. นายจักรชัย พลโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึก ๒๗ ก.พ. ๖๒ 

๒๑. นางดารณี โฉมเผือก กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลบางกระทึก ๑ มี.ค. ๖๒ 

๒๒. นายชาญศักดิ์ วุฒิสังคะ ประธานกรรมการชุมชนโคกหวาย หมู่ที่ ๕ ๒๗ ก.พ. ๖๒ 

๒๓. นายประวิทย์ เดชสันเที๊ยะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๕ ชุมชนโคกหวาย ๒๗ ก.พ. ๖๒ 

๒๔. นายชัยศรี มีป้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๖ ชุมชนคลองวัฒนา ๑ มี.ค. ๖๒ 

 



๒๔๓ 

 
 

 



๒๔๔ 

 



๒๔๕ 

ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันที่ตอบแบบสอบถาม หรือให้สัมภาษณ์เชิงลึกก็ได้ โดย
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มองค์ชุมชนหรือกลุ่มภาคประชาชน 
รวมจ านวน ๑๒ รูป/คน โดยท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๒ ครั้ง คือ 

๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ ความเชี่ยวชาญ 

๑. พระมหาสาทร ธมฺมาทโร, ดร. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

๒. พระมหาอกนิฏฐ์ สิริปญฺโญ, ดร. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

๓. พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท, ดร. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

๔. พระมหาเฉลิมชัย  ฐานสิริ นักวิชาการด้านการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน 

๕. พระครูใบฎีกาอรรถพล พลสีโล นักวิชาการด้านการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน 

๖. พระปลัดประพจน์ สุปภาโต, ดร. นักวิชาการด้านการศึกษา 

๗. ดร.กฤติยา  ถ้ าทอง นักวิชาการด้านการศึกษา 

๘. ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ นักวิชาการด้านการศึกษา 

๙. ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ นักวิชาการด้านการพัฒนุมชน 

๑๐. ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา นักวิชาการด้านการพัฒนุมชน 

๑๑. นายกร  วรนาม  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง 

๑๒. นายจักรชัย พลโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึก 

 



๒๔๖ 

 



๒๔๗ 

 



๒๔๘ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 



๒๔๙ 

 



๒๕๐ 

 



๒๕๑ 

 
 



๒๕๒ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย 

 



๒๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้บริหาร ผู้น ากลุ่มองค์กรชุมชน 



๒๕๔ 

 

ร่วมประชุม และสังเกตการณ์ ในการประชุมประชาคม 



๒๕๕ 

 

ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ ในกิจกรรมจิตอาสา 



๒๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมประชุม กลุ่มย่อย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานในพื้นที่ 



๒๕๗ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 



๒๕๘ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลปฐม
ภูมิ,ทุติยภูมิของการ
พัฒนาจิตส านึก 

ทราบ ถึ งน โยบ าย , ก ารจั ด
กิจกรรมและการปฏิบัติตาม
นโยบายรวมถึงนโยบายที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

ข้อที่ ๑-๒ ป ระช าช น ใน ชุ ม ช น มี
ระดับจิตส านึกความเป็น
พล เมื องในการพัฒ นา
ชุมชนและความเป็นเมือง
ของชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๒. การส ารวจพ้ืนที่ 
กรณีศึกษา  

ทราบถึงข้อมูลด้านพ้ืนที่ของ
การพัฒนาจิตส านึกความเป็น
พ ล เมื อ งดี แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
สถานที่จัดกิจกรรม  

ข้อที่ ๑-๒-๓  สามารถวิ เค ราะห์ การ
ด าเนินงานของประชาชน
ในชุมชนมีระดับจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองในการ
พัฒนาชุมชนและความ
เป็นเมืองของชุมชนร่วม
โดยการบูรณาหลักพุทธ
ธรรม  และปั ญ ห าการ
ด า เนิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น แ ต่ ล ะ
หน่วยงาน 

๓. การประชุมกลุ่ม
ย่ อยผู้ บ ริห ารผู้ น า
ท้องถิ่นและองค์กร
ชุมชน นักวิชาการ 
พระภิกษุสงฆ ์

ได้ แ น ว ท า ง  ข้ อ มู ล ส ร้ า ง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองของชุมชน
ลักษณะกิจกรรมการส่งเสริม 
ส ภ า พ ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค 
กระบวน การบริหารชุมชน
เมืองแบบมีส่วนร่วมและแนว
ทางการพัฒ นารูปแบบ ชุด
กิจกรรมที่เหมาะสม 

ข้อที่ ๑-๒-๓ ได้เห็นข้อมูล กิจกรรมการ
ส่งเสริมจิตส านึก การสื่อ 
สารระหว่างองค์กรกับ
ชุมชน สภาพปัญหาใน
ก า รด า เนิ น ง า น  แ ล ะ
กระบวน การและแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่
หลากหลาย 



๒๕๙ 

๔ .  ด า เ นิ น ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ร่วมมือของเครือข่าย 

ได้มีการพัฒนาเครือข่ายการ
ท างาน ร่ วมกั น  มี ข้ อตกล ง
เบื้องต้น สร้างแนวคิดที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมืองของ
ชุมชน พัฒนาระบบข้อมูลที่
เชื่อมโยงกัน พัฒนากิจกรรม
ร่วมกัน ร่วมกันเป็นเครือข่ายที่
แนบแน่นมากข้ึน 

ข้อที่ ๒-๓ ได้ข้อเสนอแนวทางการ
สร้างเครือข่าย สร้างความ
ร่วมมือ ในสร้างเครือข่าย
จิ ต ส า นึ ก ค ว า ม เป็ น
พลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมือง
ของชุมชนของชุมชนร่วม
ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง  

๕. การจัดประชุม
กลุ่มย่อยระดมความ
คิ ด เห็ น จ ากผู้ ท ร ง 
คุณวุฒิ 

ทราบถึงรูปแบบจิตส านึกความ
เป็ นพล เมื องในการพั ฒ นา
ชุมชนและความเป็นเมืองของ
ชุมชนที่ผสานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ เหมาะสม 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
ดีแก่ประชาชน  

ข้อที่ ๑-๒-๓ ไ ด้ กิ จ ก ร ร ม  รู ป แ บ
จิ ต ส า นึ ก ค ว า ม เป็ น
พล เมื องในการพัฒ นา
ชุมชนและความเป็นเมือง
ของชุมชน และรูปแบบที่
เหมาะสมกับการผสาน
ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 

๗. ข้อเสนอแนะ  ทราบถึงข้อเสนอแนะทั้งด้าน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ของสร้างเครือข่ายจิตส านึก
ความ เป็ นพลเมืองดี ในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็น
เมืองของชุมชน 

ข้อ ๑-๒-๓ ได้ข้อเสนอแนะต่อหน่วย 
งาน องค์กรชุมชนที่เกี่ยว 
ข้องในหลายมิติ ทั้งด้าน
การส่งเสริม การพัฒนา
ความร่วมมือ การมีส่วน
ร่วม และสร้างเครือข่าย
จิ ต ส า นึ ก ค ว า ม เป็ น
พลเมืองดีในการพัฒนา
ชุมชนและความเป็นเมือง
ของชุมชน ตามหลักพุทธ
ธรรม 

 



๒๖๐ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 



๒๖๑ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

สัญญาเลขที ่          MCU RS 6107600152 

ชื่อโครงการ           การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน และความ
เป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม 

หัวหน้าโครงการ      พระมหาประกาศิต สิริเมโธ และคณะ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

สังคมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองการปกครอง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ นับวันจะเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะมี
บุคคลประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงามของศาสนาขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในวงการใด หรือสถาบันใดก็ตาม ดัง
ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ 

การสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนเมืองและเครือข่ายการพัฒนาจิตส านึกนั้น เป็นการ
สร้างความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ที่ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มเครือข่าย
ความเป็นพลเมือง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยื่น โดยการพัฒนาแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลของการพัฒนา และการใช้ทุน ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา การบูร
ณาหลักพุทธธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการเสริมสร้างเครือข่ายจิตส านึกของชุมชน ซึ่งมีอัตลักษณ์
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างคนกับ
คน ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง รู้จัก
พัฒนาตนเอง การคิดพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และรู้จักลดกิเลสและความต้องการ
ของตนเองลง และท าประโยชน์แก่ส่วนรวมมากขึ้น  

ดังนั้นการที่จะให้ประชาชนในชุมชนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการด าเนินชีวิต และใช้ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชน โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด โรงเรียน และชุมชนเป็นเครื่องมือสอดแทรกความรู้ ทักษะ เจต
คติ ที่ช่วยให้เกิดความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงสามารถถ่ายทอดและขยายองค์
ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจของตน กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างเจตคติความสมานฉันท์ โดยมีการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี มีการน าหลักการ
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการสร้างจิตส านึก โดยทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญและ



๒๖๒ 

ตระหนักถึงการให้ความร่วมมือกันในลักษณะเครือข่ายสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีอันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนเมืองไร่ขิงได้อย่างเข้มแข็งและยังยืนเพ่ือ “เปลี่ยนแปลงไร่ขิงเป็นเมืองน่าอยู่” ตามวิสัยทัศน์
การพัฒนาเมืองไร่ขิงร่วมกัน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม 

๒. เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองในจังหวัดนครปฐมตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง
เชิงพุทธของชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัย 

ชุมชนบ้านไร่ขิง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี สภาชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของ
การ สร้างความคิด สร้างจิตวิญญาณ สร้างปัญญา สร้างวิถีประชาธิปไตย ผ่านกลุ่มผู้น าที่ เห็นว่า
กระบวนการ เสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน ต้องเกิดจากเนื้อในของชุมชน พลเมืองมีความเข้มแข็ง โดยมี
กระบวนการ เสริมสร้างจิตส านึกคือ เวทีประชาธิปไตย และเป็นประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีอะไรก็มา 
ปรึกษาหารือกัน ผู้น าชุมชนต้องเลิกระบบอ านาจ อิทธิพล และใช้กระบวนการชุมชนตัดสินปัญหานั้น ๆ ทุก
คนในชุมชนมีอ านาจ และต้องมีหน้าที่ต้องท า ต้องรับผิดชอบ 

การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ 
คือ การที่พลเมืองรู้จัก สิทธิ หน้าที่ของตนเอง เป็นคนดี มีศีลธรรม ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สามารถด าเนินชีวิต ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข และเน้นการมีส่วนร่วม โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จได้แก่ 
การปฏิบัติตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การท าบัญชีครอบครัว กลุ่มผู้น ามีจิตอาสาดี ร่วมกันขับเคลื่อน
การ พัฒนาการไปศึกษาเรียนรู้ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพบปะผู้คน ท าให้เกิด
การเรียนรู้ และน ามาพัฒนาหมู่บ้าน 

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดี ในวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย ชุมชนบ้านหนองใหญ่ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก ่

๑) ด้านทักษะบุคคล มี ๒ องค์ประกอบรอง คือ “ความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน ตนเอง” ที่
เน้นในเรื่องของความเป็นธรรม การประเมิน ความยุติธรรม และการรับรู้ข่าวสาร” อย่าง รอบด้าน 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมชุมชน/สังคม ประกอบด้วย 

     ๒.๑ สามารถร่วมท างานกับผู้อื่นได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  



๒๖๓ 

     ๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สังคม 

     ๒.๓ มีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งผลร้ายต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม 

     ๒.๔ สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย มี ๒ องค์ประกอบรอง คือ “การ ปกครอง” 
ที่เน้นในเรื่องการยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกติกา การวิพากษ์วิจารณ์และตัดสิน นโยบายผลงาน
และกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ การเมืองการปกครอง
สามารถถ่ายทอดได้ เป็นต้น และ “การเมือง” ที่ติดตามตรวจสอบพฤติกรรม และการท างานของ
นักการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับ นานาชาติ และยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน 

จากการศึกษาองค์ประกอบการสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองเชิงพุทธ ชุมชนบ้านไร่ขิง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เห็นว่ามีความ
สอดคล้องกับคุณสมบัติความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับความมีอิสรภาพและ ความก้าวหน้าทันสมัย 
ได้แก่ การสามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ สามารถคุยเรื่องการเมืองนานาชาติ เป็น
สมาชิกกลุ่ม/สมาคม/สหภาพ/ชมรม และการติดตามการ ท างานของนักการเมืองและข้าราชการ ถึงแม้ว่า
ชุมชนบ้านหนองใหญ่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย มี ๒ 
องค์ประกอบรอง คือ “การปกครอง” ที่เน้นในเรื่อง การยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกติกา การ
วิพากษ์วิจารณ์และตัดสินนโยบายผลงานและกรณี ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความรู้ความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้การเมืองการปกครอง สามารถถ่ายทอดได้ เป็นต้น และ “การเมือง” ที่ติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมและการท างานของ นักการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และยึด หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มี
กระบวนการที่ส าคัญ คือ เวทีประชาธิปไตย และเป็นประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีอะไรก็มา
ปรึกษาหารือกัน ผู้น าชุมชนเลิกระบบอ านาจ อิทธิพล และใช้กระบวนการชุมชนตัดสินปัญหานั้น ๆ ทุกคน
ในชุมชนมีอ านาจ และต้องมีหน้าที่ต้องท า ต้องรับผิดชอบ โดยมี สภาชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมภาค
พลเมืองอย่างแท้จริง 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน
และความเป็นเมืองเชิงพุทธ สามารถสร้างจิตส านึกได้โดยการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับชุมชนซึ่งเริ่มจาก
การให้ ทักษะแก่ประชาชนในชุมชนในเรื่องความตระหนักรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ข่าวสาร โดยมี 
ทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดข่าวสาร เพ่ือมองปัญหาให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และ
ประชาชนต้องมีทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมแรงร่วมใจ ร่วม



๒๖๔ 

ตัดสินใจในผลประโยชน์ของชุมชน อีกท้ังมีหลักธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งทักษะบุคคลเป็นพลัง อ านาจ
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดี นอกจากนี้ องค์ประกอบที่ส าคัญ ของความ
เป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม มีความ รับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อสังคม สามารถร่วมท างานกับผู้อื่นได้ท่ามกลางความหลากหลายทาง วัฒนธรรม มีวิถีชีวิตไม่ส่งผลร้ายต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ส่วนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่พลเมือง ยึดหลัก ความยุติธรรม ความเสมอภาค เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายและกติกา มีความเข้าใจในระบบ การเมือง การปกครองและด าเนินวิถีชีวิตโดย
น าเอาหลักการประชาธิปไตยไปใช้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม ส าหรับชุมชนของสังคมไทยที่มีความแตกต่าง
ในวิถีวัฒนธรรม วิถีชุมชนและการพัฒนา สามารถสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
ได้ โดยผ่านการเสริมสร้างพลัง อ านาจให้กับประชาชนและชุมชน 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถน าชุดความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม 
ไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน โดยประยุกต์กับวิชา วิชาองค์การและการจัดองค์การ วิขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

๒) องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน การสอดแทรกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงการประสานเป็นเครือข่ายการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ท างานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องมากขึ้น 

๓) องค์กรชุมชนใกล้เคียง พระภิกษุที่ร่วมด าเนินการ นักวิชาการ อาจารย์ โรงเรียนวัดไร่ขิง 
เรียนวัดท่าพูด และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความสนใจและน าข้อมูลการ
วิจัยไปพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชน 

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการวิจัย 

มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ทางวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI 

 

 
 



๒๖๕ 

ประวัติผู้วิจัย 

 ๑. ชื่อ-นามสกุล 
  ภาษาไทย  พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), ดร. 
  ภาษาอังกฤษ  Phramaha Prakasit Sirimedho (Thitipasitthikron), Dr. 
 ๒. ภูมิล าเนา  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๓. บรรพชา   ณ วัดพระพุทธฉาย อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
 ๔. อุปสมบท   ณ วัดหัวล าโพง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 
 ๕. ปัจจุบันสังกัดวัด   วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  
    จังหวัดนครปฐม 
 ๔. ประวัติการศึกษา 
  - นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๘  ประโยค 
  - ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
  - ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชากาสังคม รุ่นที่ ๑ 
  - ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๑ 
 ๕. ประสบการณ์ท างาน 
  - ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
  - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
  - รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 ๖. ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านการวิจัย 
  - อบรมหลักสูตร “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” รุ่นที่ ๒ โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศ
ไทย 
  - อบรมหลักสูตร “นักวิชาการเพ่ือสังคม” โดย สถาบันคลังสมองของชาติ 
  - อบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)” รุ่นที่ ๒  โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - อบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)” รุ่นที่ ๑  โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
  - อบรมหลักสูตร “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand ๔.๐” โดย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๗. ผลงานวิชาการ 
  - หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
จังหวัดนครปฐม” 



๒๖๖ 

  - หัวหน้าโครงการวิจัย “การสร้างเครือข่ายจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและ
ความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐม” 
  - บทความทางวิชาการ “Relations between Human and Environment” ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  - บทความทางวิชาการ “การพัฒนาชนบทไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ๘. สถานที่ติดต่อ 
  - วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    วัดไร่ขิง พระอารามหลวงเลขที่๕๒ หมู่ ๑ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
    ๗๓๒๑๐  โทรศัพท/์โทรสาร ๐๓๔ – ๓๒๖๙๑๒ 
    มือถือ ๐๘๔–๕๔๕ ๕๑๔๔ , E.Mail : prakasit.mcu@gmail.com, prakasit.thi@mcu.ac.th 
    
 



๒๖๗ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 

 ๑. ชื่อ-นามสกุล 
  ภาษาไทย  นายสัญญา สดประเสริฐ 
  ภาษาอังกฤษ  Mr. Sanya  Sodprasert 
 ๒. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๓. สังกัดหน่วยงาน (ปัจจุบัน)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / วิทยาลัยสงฆพุ์ทธ 
    ปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
 ๔. ประวัติการศึกษา 
  - พ.ศ. ๒๕๕๕ นักธรรมชั้นเอก กองธรรมสนามหลวง 
  - พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศษสตร์  
   เอกการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - พ.ศ. ๒๕๕๙ ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๑ 
 ๕. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วม
วิจัย 
  ๕.๑ ผู้ร่วมวิจัย: 
  - พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.,ดร. และคณะ, “การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม : นโยบาย 
ผลกระทบ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน”. ส างานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), ๒๕๖๐. 
 ๖. ผลงานวิชาการ 
  ๖.๑ บทความวิจัย: 
  - พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.,ดร. และคณะ. “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย”. มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๖๐, ฉบับที่ ๑, (มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๑๔๕-
๑๖๒. พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, (พรสุทธิชัยพงศ์). (๒๕๖๑). การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารการ
บริหารท้องถิ่น. ๑๑ (กรกฎาคม-กันยายน): ๗๗-๙๑. 



๒๖๘ 

  ๖.๒ บทความวิชาการ: 
  - พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, ดร. และคณะ. “การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรร
มาภิบาล”. มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม  ๒๕๕๙): ๙๗-๑๐๘. 
 ๗. ที่อยู่และสถานที่ติดต่อได้สะดวก 
  - วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
    ๕๒ หมู่ ๑ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐   
    โทรศัพท์  ๐๙๙-๔๕๔-๖๕๐๔ 
    E-Mail: sanya.mcu@gmail.com 
 


