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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
ต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ (2) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยพหุคูณกับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผู้น�ำชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การ
พัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน และความยั่งยืนของชุมชน มีความเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ตัวแบบ
ถดถอยพหุคูณกับความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนมีร้อยละ 49.30 โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
การทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผู้น�ำชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ พบว่า
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ความยัง่ ยืนของชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 18 คน ผลการศึกษาในทิศทางเดียวกัน พบว่า ควรให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน การพัฒนาผู้น�ำชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตาม
ล�ำดับที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของชุมชน จึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความยั่งยืนของชุมชน

Abstract

		 This research aims (1) to study the factors that affect human resources management for sustainable
communities. Bang Samak, Bang Pakong, Chachoengsao, and (2) to find the form factor affecting human
resource management purposes the sustainability of communities, Bang Samak, Bang Pakong, Chachoengsao
Province. Research by a hybrid (mixed method research) and quantitative. (Quantitative research) and
qualitative (qualitative research) quantitative research. The study sample consisted of 300 questionnaires
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

were used in this study were analyzed by percentage, mean, standard deviation. And a multiple regression
analysis of the correlation of a variable with the program.
		 A study of quantitative research found that human resources development, community leader
development, community economic development, community team and group development, and
community sustainability, had an overall average value at a high level; and a result of an analysis on
multiple regression with a relation of variables of community sustainability was 49.30 percent. Moreover,
it was found that factors affecting human resources management for community sustainability were
human resources development, community leader development, community economic development,
community team and group development, at a significant level of .05. A correlation analysis revealed
that relationship of factors affecting human resources management for community sustainability had a
relationship in the same direction. On the other hand, a study of qualitative research on a group of 18
samples by running similar analysis found that emphasis should be placed on human resources development, community team and group development, community leader development, and community
economic development, in that order, would influence the community sustainability. In conclusion,
quantitative and qualitative research were both in conformation.
Key words: Human Resource Development and Sustainable communities

ความส�ำคัญของปัญหาของการวิจัย

		 ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของแต่ ล ะประเทศต้ อ งให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใน
แต่ละมุมมองไม่ว่าจะเป็นรายได้โดยรวมของประชากร
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพหรือหน้าที่การ
งาน ค่าครองชีพ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศจึงต้อง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของประเทศ
ทั้งนี้ประเทศไทยจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศ
ซึ่งได้แบ่งระดับการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่การบริหาร
จัดการประชาชนในระดับล่าง ด้วยการช่วยเหลือดูแลทุกข์
สุขของประชาชนที่มีรายได้ต�่ำ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจน
ล�ำบาก ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ห่างไกลความเจริญ โดย
ภาครัฐต้องให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ดูแลความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และต้องเข้าไปให้
ความรู้ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และอื่นๆ
เพื่อให้ประชาชนในระดับล่างสามารถประกอบอาชีพ มี
งานท�ำ มีรายได้ มีการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ
พึ่งพาตนเอง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และเป็นการ
ป้องกันมิจฉาชีพ โจร ผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรรมต่างๆ
ได้ ซึ่งภาครัฐต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการใน

ระดับล่างเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการส่งผลโดยรวมของ
ประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสังคม เศรษฐกิจ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่จะเป็นการพัฒนา
ประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้ ส่วนการบริหารจัดการ
ประชาชนระดั บกลาง เป็ น การมุ ่ ง เน้ น และส่ ง เสริ มให้
ประชาชนที่มีรายได้ในระดับปานกลาง สามารถเลี้ยงดู
ตนเอง และพึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง
ให้มศี กั ยภาพ มีความรูค้ วามสามารถเชีย่ วชาญในการท�ำงาน
หรือการท�ำธุรกิจให้สามารถด�ำรงอยู่ได้ และต้องส่งเสริมให้
ประชาชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพและอาชีพ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมของการพัฒนาประเทศ
และต้องมุ่งเน้นการน�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาเพื่อลดต้นทุนให้กับองค์การ และการบริหารจัดการ
ประชาชนในระดับบน โดยภาครัฐต้องสนับสนุนให้กลุ่ม
เหล่ า นี้ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาแบบบู ร ณาการและสร้ า งเป็ น
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับองค์การ มุ่งเน้นคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีชอ่ งทางด�ำเนินงาน
ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อดิจิตอล ที่มีผลต่อความ
ก้าวหน้าของการประกอบธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และ
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มีความคล่องตัวในการสื่อสาร ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างประเทศได้ทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า
เป็นต้น
		 ทั้งนี้ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความ
ยั่งยืนของประเทศในระดับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งได้
อีกระดับหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน สร้างขีดความสามารถให้กับ
ชุมชนในการพัฒนาด้านอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชนให้ขจัดออกไป โดย
ต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาชุ ม ชนในแต่ ล ะหมู ่ บ ้ า นโดย
เชื่อมโยงปรัชญาของชุมชน ภูมิปัญญาของชาวบ้าน การ
สร้างพลังชุมชนจากความสามัคคีและความผูกพันในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ Barbier (1987) กล่าวว่า
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ไปสู ่ เ ป้ า หมายที่ ต ้ อ งการควรมี
ลักษณะของการพัฒนาซึ่งมีปัจจัยที่ส�ำคัญ 3 ประการดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และ 3. การพัฒนาวิถีชีวิตของสังคมที่ดี และ
Pearce et al. (1990) พบว่า การพัฒนาแบบยั่งยืนให้
ประสบผลส�ำเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยที่ส�ำคัญที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกๆ ส่วนเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนสาเหตุมาจากขาดความรู้ความ
เข้าใจในการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ขาดการดูแลรักษา
และอนุรกั ษ์ ขาดการเรียนรูท้ จี่ ะพัฒนาประยุกต์ใช้ได้ยาวนาน
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีใครรับผิดชอบปัญหาเท่ากับ
คนในชุมชนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
		 นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ยั ง เป็ น
กระบวนการที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
บุคลากร ในการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ ที่ส่งผลท�ำให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่มในการท�ำงานที่รวดเร็ว มีกระบวน
การท�ำงานทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และท�ำให้บุคลากรสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (Gilley
et al., 2002) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามชุมชนต�ำบลบาง
สมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังประสบ
ปัญหาในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการ
ศึกษาที่ขาดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบหรือขั้นตอนในการ
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บริหารจัดการชุมชน ขาดทักษะในการฝึกอบรมอย่างจริงจัง
ขาดบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้และไม่สามารถน�ำมาปฏิบัติได้
จริง ขาดความสนใจและติดตามผลของการพัฒนาชุมชน
จากหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นปัญหาหลักของภาครัฐทีส่ ง่ ผล
ต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้ ดังนั้นภาครัฐ
ต้องหารูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้หลายรูป
แบบตามความเหมาะสมของชุมชนในการพัฒนาอาทิเช่น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การเรียนรู้จากการสอนงาน การเรียนจากศึกษาเล่าเรียน
มา และการเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งรูปแบบการเรียน
รู้เหล่านี้ก็ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน เพื่อลดปัญหาความขัด
แย้งและขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
		 ทั้ ง นี้ เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น คื อ การ
พัฒนาผู้น�ำให้เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชนได้นั้นต้องเป็น
บุคคลทีเ่ กิดการยอมรับร่วมกัน สามารถจูงใจให้ผตู้ ามคล้อย
ตามและปฏิบัติตามค�ำสั่งได้ และต้องสร้างความเชื่อมั่นเกิด
ความไว้วางใจขององค์การในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (DuBrin, 2007) สิ่งส�ำคัญอีกอย่างต้องมี
เป้าหมายร่วมกันในการชักน�ำให้ด�ำเนินกิจกรรมให้บรรลุ
ตามทีอ่ งค์การก�ำหนดไว้ได้ และต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น�ำและผู้ตามเกิดการยอมรับร่วมกัน (Yukl, 1998) แต่
อย่างไรก็ตามผู้น�ำชุมชนยังมีปัจจัยที่ส�ำคัญแบ่งออกได้ 3
ประเภทคือ 1. บุคคลที่ไม่ใช่คนในชุมชน แต่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชน 2. บุคคลที่
นับถือกันมาเรียกว่า ผู้ใหญ่หรืออาวุโสสูงสุดในชุมชน มี
บทบาทในการยอมรับนับถือสืบทอดต่อๆ กัน และ 3. บุคคล
ที่เป็นผู้น�ำที่เกิดจากการยอมรับนับถือ (Charles, 1970)
ซึ่งชุมชนต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยั ง ประสบปั ญ หาในด้ า นของการพั ฒ นาผู ้ น� ำ สาเหตุ
เนือ่ งจาก ผูน้ ำ� ชุมชนไม่คอ่ ยมีบทบาททีช่ ดั เจนในการบริหาร
จัดการ อันเนื่องจากขาดการยอมรับ ขาดการมีส่วนร่วม
หรือชักจูง ขาดเวลาให้การท�ำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเกิดจาก
ต้ อ งมี ภ าระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบจากครอบครั ว และ
หน้าทีก่ ารงาน จึงท�ำให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นีภ้ าครัฐต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
ผู้น�ำชุมชนอยู่เสมอให้เกิดการตื่นตัวในความรับผิดชอบ
สามารถจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามได้ถือเป็นพลังอย่างหนึ่ง
ในการพัฒนาผู้น�ำชุมชน
		 แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส�ำคัญอีกประการนั้นคือ
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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึง่ เกิดจากการพัฒนาด้านอาชีพ
ในชุมชนให้มีรายได้รายจ่ายอย่างสมดุลกัน สร้างรายได้เข้า
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิน่ ให้ดขี นึ้ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนได้นั้น ต้องเกิดจากการให้ทุกคนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต บริโภคและ
จ�ำหน่าย และเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าตามความเหมาะสม
และความต้องการผู้บริโภค (ไสว, 2543) และนอกจากนี้ยัง
ถือเป็นกิจกรรมต่างๆ ทีท่ กุ คนในชุมชนช่วยกันบริหารจัดการ
โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการพึ่งพาตนเอง และนอก
เหนือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยในการสร้าง
รายได้ในการด�ำรงชีพ (สุนิดา, 2545) นอกจากนี้ มงคล
(2541) กล่าวว่า เศรษฐกิจชุมชนถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ กั บ ประเทศที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเมื อ งการ
ปกครอง การศึกษา วัฒนธรรมในการบริหารจัดการของ
แต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ และ
ท� ำ ให้ ชุ ม ชนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในระดั บ ล่ า งที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศได้อีกทาง แต่อย่างไรก็ตามปัญหา
ของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ยังเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็น
การไม่เข้าใจระบบการบริหารจัดการรายรับและรายจ่าย
อย่างเป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบงาน
ขาดแหล่งเงินทุนและแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าบริการที่ชุมชน
ด�ำเนินการผลิตออกจ�ำหน่วย ทั้งนี้ภาครัฐต้องเข้ามาให้ค�ำ
แนะน�ำหาวิธีการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายชุมชนให้
ถูกต้องแม่นย�ำ มีระบบและวางแผนตามขั้นตอน มีการส่ง
เสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ว่างงาน จัดสรรแหล่งเงินทุน
หาช่องทางจัดหน่ายสินค้าให้กับชุมชน เพื่อสร้างรายได้โดย
รวมให้กับชุมชนได้อีกทาง
		 นอกจากนี้การที่จะท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จได้
ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชนถือเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถปรองดอง สร้าง
ความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชน แนวคิด
ของ Kezsbom (1990) พบว่า การพัฒนาทีมให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้ตอ้ งมีเป้าหมายร่วมกัน และต้องพึง่ พาปฏิบตั ิ
งานตามที่มอบหมายอย่างตั้งใจและเต็มใจ มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันเพื่อไปสู่ความส�ำเร็จขององค์การ เช่นเดียวกับ
Woodcock and Francis (1994) พบว่า กลุ่มบุคคลที่มี
ความผูกพันในการท�ำงานมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถร่วมกันปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและเป็นการ

เพิม่ ผลผลิตในการท�ำงาน ทัง้ นีช้ มุ ชนต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังประสบปัญหาของการ
พัฒนาทีมและกลุ่มของชุมชนนั้นเกิดปัญหาจาก ขาดความ
เข้าใจหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การมีมุมมองหรือ
วิสัยทัศน์ที่ไปคนละทิศทาง ขาดการมีส่วนร่วมแบ่งพรรค
พวกกัน รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไม่มีความ
ชัดเจน ขาดความสนใจร่วมมือกันอย่างจริงจัง อันเกิดจาก
ความขัดแย้งส่วนตัวน�ำมารวมงานไม่แยกแยะ จึงเป็นประเด็น
ปัญหายากต่อการท�ำงานเป็นทีมได้ ทั้งนี้ภาครัฐต้องเข้ามา
ส่งเสริมสนับสนุนด้านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับปัญหาและ
ช่วยกันแก้ไข หาแนวทางในการพัฒนาทีมและกลุ่มให้
เหนี่ยวแน่น เป็นต้น
		 จากความส�ำคัญของปัญหาข้างต้น ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ ความยัง่ ยืนของชุมชนต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลการวิจัยจะน�ำมา
ใช้ประโยชน์ในการจัดการและการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ได้
เพราะการจั ด การทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า มากที่ สุ ด นั้ น คื อ
บุคลากรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง และถือเป็นบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ

วัตถุประสงค์

		 1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
		 2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ต�ำบล
บางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของการวิจัย

		 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีแนวทางในการศึกษา โดยได้
แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
		 1. วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท�ำการเลือก
ตัวแทนเพื่อท�ำการศึกษาเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในต�ำบล
บางสมัครจ�ำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตะวันออก บ้าน
คลองส�ำโรงเก่า บ้านปากคลองบางสมัคร บ้านเกาะหลวง
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บ้านเกาะบน บ้านเกาะวัด บ้านคลองน�้ำเค็ม บ้านคลองล�ำ
หวายลิง และบ้านหัวป่า รวมทั้งสิ้น 13,600 คน และ
ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิธีการที่น�ำมาใช้กับ
งานวิจัยค่อนข้างมากมีความ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Comrey and Lee (1992) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
ท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย โดยก�ำหนดเกณฑ์ขนาดตัวอย่าง
และระดับที่เหมาะสม
2. วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อท�ำการศึกษาเป็นประชากรที่
อาศัยอยู่ในต�ำบลบางสมัครจ�ำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
ตะวันออก บ้านคลองส�ำโรงเก่า บ้านปากคลองบางสมัคร
บ้านเกาะหลวง บ้านเกาะบน บ้านเกาะวัด บ้านคลองน�้ำ
เค็ม บ้านคลองล�ำหวายลิง และบ้านหัวป่า โดยประชากรที่
ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน และประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในต�ำบลบางสมัคร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 คน

การทบทวนวรรณกรรม

		 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
เป้าหมายสูงสุดที่องค์การจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ จึงจะท�ำให้มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถจริงเข้า
มาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนัน้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีแนวคิด
ที่ส�ำคัญดังนี้
		 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่
ทุกองค์การต้องตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอและ
ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากระบวนการท�ำงาน การ
วางแผนการท� ำ งานอย่ า งมี ร ะบบและองค์ ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อยู่เสมอ ให้ความไว้วางใจ
ในการตัดสินใจร่วมกัน (Harrison and Kessels, 2004)
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นเป้า
หมายอย่างหนึ่งที่ต้องมีการวางแผนและพัฒนาอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
บุ ค ลากรในการท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เช่นเดียวกับ Swanson And Holton (2009)
พบว่ า การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น เป้าหมายของ
กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยการสร้ า งระบบการ
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ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Gilley et al. (2002) พบว่า
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด จาก
เรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของบุ ค ลากรในการเพิ่ ม การเพิ่ ม
ผลผลิตให้กับองค์การ และ Nadler and Nadler (1980)
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นการจัดกิจกรรม
ในการบริหารการด้านบุคลากรให้ได้รับความรู้จากการฝึก
อบรมหรือปฏิบัติในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามความ
ต้องการ และองค์การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้
อยู่เสมอ นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
เปิดโอกาสเรียนรู้ที่มีความส�ำคัญของพนักงานทั้งปัจจุบัน
ถึงอนาคตในการฝึกอมรบหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากการ
ศึกษาหรือสายการท�ำงานให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ (Desimone
et al., 2002)
		 2. การพัฒนาผู้น�ำ ต้องให้ความส�ำคัญกับการเป็น
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนโดยต้ อ งพิ จ ารณาจากการยอมรั บ ของชุ ม ชน
เน้ น การเลื อ กตั้ ง ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ชุ ม ชน
ต้องการ เมื่อได้ผู้น�ำชุมชนมาแล้วสิ่งแรกคือความไว้วางใจ
ในการพัฒนาชุมชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง ยอมรับความคิด
เห็นร่วมกันของชุมชน สามารถเชิญชวนให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และต้องสร้างความเชื่อมั่น
เกิดความไว้วางใจขององค์การในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (DuBrin, 2007) สิ่งส�ำคัญอีกอย่างต้องมีเป้า
หมายร่วมกันในการชักน�ำให้ด�ำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามที่
องค์การก�ำหนดไว้ได้ และต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำ
และผู้ตามเกิดการยอมรับร่วมกัน (Yukl, 1998)
		 3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต้องเกิดจากการให้
ทุกคนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการผลิต บริโภคและจ�ำหน่าย และเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า
ตามความเหมาะสมและความต้องการผูบ้ ริโภค (ไสว บุญมา,
2543) และนอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนใน
ชุมชนช่วยกันบริหารจัดการ โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ในการพึ่งพาตนเอง และนอกเหนือจากหน่วยงานอื่นเข้า
มาเกี่ยวข้องช่วยในการสร้างรายได้ในการด�ำรงชีพ (สุนิดา
เกิดหนุนวงศ์, 2545) แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนจะต้องมีการกระจายตัวให้มีความหลากหลายของ
สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนที่มีความสามารถเข้ามา
แนะน� ำ หรื อ สอนงานให้ กั บ คนในชุ ม ชนได้ มี ก ารพั ฒ นา
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ความยั่งยืนของชุมชน ตําบล
บางสมัคร อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

่ 1 กรอบแนวคิ
ภาพภาพที
1 กรอบแนวคิ
ดการวิจดัยการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนของชุมชน
		 การพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนขึ้นอยู่กับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้น่าอยู่และมี
ความปลอดภัยต่อการด�ำรงชีพ ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องมีการ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออยากจะช่วยเหลือสังคมต่อชุมชน เข้ามาอ�ำนวยการ
และบริการให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้าน
วิชาการเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพ การหารายได้พิเศษ

สมมติฐานการวิจัย

		 ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผู้น�ำ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชนส่ง
ผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ ความยัง่ ยืนของชุมชน
ต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจัยเชิงปริมาณ
		 1. การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการเลือกตัวแทนเพื่อท�ำการ
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ศึกษาเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในต�ำบลบางสมัครจ�ำนวน 9
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตะวันออก บ้านคลองส�ำโรงเก่า บ้าน
ปากคลองบางสมัคร บ้านเกาะหลวง บ้านเกาะบน บ้าน
เกาะวัด บ้านคลองน�้ำเค็ม บ้านคลองล�ำหวายลิง และบ้าน
หัวป่า รวมทั้งสิ้น 13,600 คน และผู้วิจัยใช้วิธีก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้น�ำชุมชน
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต�ำบลบางสมัคร มากกว่า 7 ปีขึ้นไป
		 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นจากตัวแปร
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเกณฑ์การให้คะแนนมี
ลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า จ�ำนวน 5 ระดับตามแบบ
Likert Scale ซึ่งจะมีเลือกตอบได้เพียงค�ำตอบเดียว และ
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการแปลผลตามแนวคิดของ Best
(1981, p. 182) ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การทดสอบหาค่าความเทีย่ งตรง และการทดสอบ
หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม เพื่อน�ำมาปรับปรุง
แบบสอบถามให้มีความชัดเจนและเหมาะสม ดังนี้ ขั้นที่ 1
การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง ขั้นที่ 2 การทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่น และขั้นที่ 3 การวัดความเที่ยงตรงระหว่าง
ข้อมูลรายข้อกับข้อมูลรวมทั้งหมดที่ปรับค่าแล้วโดยใช้สูตร
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
		 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมุ่งให้ครอบคลุมงานวิจัยและมีการเก็บข้อมูลท�ำ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน ท�ำการทดสอบ
เครื่องมือเพื่อตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและท�ำการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบท�ำการบันทึกข้อมูลโดยการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ท�ำ
การประมวลผลมาวิเคราะห์ ส่วนการวิจัยในครั้งนี้มีระยะ
เวลาในการด�ำเนินการวิจัยภายในปี พ.ศ. 2559-2560
		 4. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เป็ น สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (descriptive statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยาย
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คุณลักษณะ คุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ สรุปและอธิบาย
ลักษณะของตัวแปร และสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง โดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
		 การวิจัยเชิงคุณภาพ
		 โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูล
ด้านความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเป็นลักษณะเชิงพรรณนา
และท�ำการวิเคราะห์จากกลุม่ เป้าหมายเพือ่ ท�ำการวิเคราะห์
เนือ้ หาให้มคี วามสอดคลองกับงานวิจยั และท�ำให้เกิดแนวคิด
ทฤษฎีจากมุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลน�ำมาประยุกต์ใช้วเิ คราะห์
ข้อมูลต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การรวบรวมข้อมูล
โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากแบบสอบถามแบบเปิด
กว้างกึ่งโครงการสร้าง ขั้นที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล โดย
ท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลด้านการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Jonsen & Jehn, 2009) และขั้น
ที่ 3 ผู้ให้ข้อมูล เป็นบุคคลที่เลือกจากกลุ่มชุมชนต�ำบล
บางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 9
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตะวันออก บ้านคลองส�ำโรงเก่า บ้าน
ปากคลองบางสมัคร บ้านเกาะหลวง บ้านเกาะบน บ้าน
เกาะวัด บ้านคลองน�้ำเค็ม บ้านคลองล�ำหวายลิง และบ้าน
หัวป่า ที่เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อมูลมีความน่า
เชื่อถือ รวมทั้งสิ้น 18 คน

ผลการวิจัย

		 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสานมี
แนวทางในการศึกษา โดยได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
		 ผลการวิจัยเชิงปริมาณได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของตัวแปรเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาผู้น�ำ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาทีม
และกลุ่มของชุมชน และความยั่งยืนของชุมชน จากการหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวชีว้ ดั ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัด

_

		
ตัวแปรและตัวแปรมาตรวัด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาผู้น�ำของชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน
ความยั่งยืนของชุมชน		

X
3.95
4.01
4.02
4.08
4.02

SD
0.479
0.594
0.527
0.542
0.550

CV
0.126
0.148
0.131
0.133
0.137

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

		 จากตาราง 1 พบว่า การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและความยั่งยืนของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
และการพัฒนาผู้น�ำของชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตาม
ล�ำดับ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีค่าเฉลี่ย 3.95 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เป็นต้น
		 นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ต�ำบล
บางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการ
วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวร่วมกัน

		 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พบว่า ความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กันเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ r = 0.640 สูงสุด
รองลงมาคือ การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน r = 0.629 การ
พัฒนาผู้น�ำชุมชน r = 0.612 และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน r = 0.542 ตามล�ำดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกัน ดังตารางที่ 2

ตาราง 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ต�ำบลบางสมัคร
		 อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
			
		
ตัวแปร
r
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
0.640
การพัฒนาผู้น�ำชุมชน
0.612
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
0.542
การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน
0.629
อธิบายความสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนได้ร้อยละ
49.30 โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนมากที่สุด คือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน การพัฒนา
ผู้น�ำ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามล�ำดับ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความยั่งยืนของชุมชน
Sig
0.000
0.000
0.000
0.000

ล�ำดับที่
1
3
4
2

		 ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพได้ท�ำการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ของชุมชนต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 18 ท่าน โดยผู้วิจัยได้น�ำเสนอผลการ
สัมภาษณ์ในภาพรวม และแยกประเด็นใหม่ที่ได้จากผู้
เชี่ยวชาญ และน�ำเสนอผลการสัมภาษณ์จากการวิจัยทั้ง 5
ข้อ เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ พบว่า 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรเริ่มตั้งแต่

Journal of the Association of Researchers
การพัฒนาบุคลากรในชุมชน ผู้น�ำ หรือผู้มีอิทธิพลต่อชุมชน
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพเกิ ด
ความเชี่ยวชาญ และเป็นจุดเริ่มท�ำที่จะเป็นการชักจูงให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 2.
การพั ฒ นาผู ้ น� ำ ชุ ม ชนต้ อ งเกิ ด จากการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการยอมรับความคิดเห็นร่วมกัน สามารถช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน จึงจะถือเป็นแนวทางในการพัฒนาน�ำ
ชุมชนให้มีเชื่อมั่นและเข้มแข็งได้ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนต้องเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถ
ถ่ า ยทอดความรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเกิดการแลก
เปลี่ยนการเรียนรู้นอกเครือข่ายส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนได้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปได้ 4. การพัฒนาทีม
และกลุ่มของชุมชน ต้องขึ้นอยู่กับผู้น�ำชุมชน ประชาชน
และผู้ที่มีอิทธิพลต่อชุมชนในการชักจูงใจให้ทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนท�ำให้เกิดพลังความ
สามั ค คี และมี เ ป้าหมายวัต ถุป ระสงค์ในทิศทางเดี ย วกั น
และ 5. การพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการร่วม
แรงร่วมใจของคนในชุมชนที่จะปลูกจิตส�ำนึกในอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด สร้างความปรองดองให้
กับชุมชนด้วยกันและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และการน�ำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป เป็นต้น

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

		 การวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยและ
อภิปรายผลพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวร่วมกันอธิบาย
ความสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนได้ร้อยละ 49.30
โดยพบว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนมากที่สุด คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน
การพัฒนาผู้น�ำ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามล�ำดับ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และการสรุปอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ พบว่า
		 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.95
และมีความเห็นคล้ายคลึงกันจากการสังเกตได้จากที่มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.479 และมีค่าสหสัมพันธ์
r = 0.640 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ ควรเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรในชุมชน ผู้น�ำ
หรือผู้มีอิทธิพลต่อชุมชนที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพเกิดความเชีย่ วชาญ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นจุดเริ่มท�ำที่จะเป็นการชักจูงให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในด้านการเรียนรู้
ทักษะ ความสามารถต่างๆ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชนได้ สอดคล้องกับวิจัย ณัฏฐิรา เจริญบุญ (2551)
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีปัจจัยที่ส�ำคัญคือ 1.1
ด้านการก�ำหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อก�ำหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์
โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1.2 ด้านการตอบสนอง
ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการในการสรรหา
โดยการวิธีการสรรหาและด�ำเนินการสรรหาทั้งจากภายใน
และภายนอกท้องถิ่น 1.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สนับสนุนด้านการศึกษา การจัดฝึกอบรมนอก
งาน และ 1.4 ด้านการธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ในการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของงาน
		 2) การพัฒนาผู้น�ำชุมชน พบว่า ในภาพรวมมีค่า
เฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และมีความ
เห็นคล้ายคลึงกันจากการสังเกตได้จากที่มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากับ 0.597 และมีค่าสหสัมพันธ์ r =
0.612 ซึง่ แสดงว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้อง
กันในทุกด้าน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการพัฒนาผู้น�ำชุมชน
ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยอมรับ
ความคิดเห็นร่วมกัน สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ
สร้างความไว้ใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีที่จะร่วม
แรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนได้ และเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จึงจะถือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาน�ำชุมชนให้มีเชื่อมั่นและเข้มแข็งได้ ทั้งนี้ได้
สอดคล้องกับวิจัยของ ทองใบ สิงสีทา (2552) พบว่า ผู้น�ำ
ชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรางแจง มี
ศักยภาพด้านความรู้และเจตคติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก และควรมียุทธศาสตร์ แนวทาง
และวิธีการพัฒนาศักยภาพของผู้น�ำชุมชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง
		 3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พบว่า ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
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เท่ากับ 4.02 และมีความเห็นคล้ายคลึงกันจากการสังเกตได้
จากการที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.527 และ
มีค่าสหสัมพันธ์ r = 0.542 ซึ่งแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นสอดคล้องกันในทุกด้าน
เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต้องเริ่มตั้งแต่การมีส่วน
ร่วมของประชาชน
สามารถถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ พัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นอกเครือข่ายส่ง
ผลต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ได้ เช่นเดียวกับ ขวัญกมล ดอนขวา (2555) พบว่า ปัจจัย
ผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ มีผล กระทบทางตรงต่อกิจกรรมในกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน
การพัฒนาผู้น�ำเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุ่ม
และการพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน มีผลต่อการเพิม่ ยอดขายจากการขายสินค้า
ภายในชุมชน โดยรายได้จากการขายจะมีผลต่อขนาดของ
การจัดสรรก�ำไรไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมใน
ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
		 4) การพัฒนาทีมและกลุ่มชุมชน พบว่า ในภาพ
รวมมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.77 และมีความเห็นคล้ายคลึงกันจากการ
สังเกตได้จากการที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ
0.71 และมีค่าสหสัมพันธ์ r = 0.629 ซึ่งแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องกันในทุกด้าน เหตุที่
เป็นเช่นนี้เพราะ การพัฒนาทีมและกลุ่มของชุมชน ต้องขึ้น
อยู่กับผู้น�ำชุมชน ประชาชน และผู้ที่มีอิทธิพลต่อชุมชนใน
การชักจูงใจให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ชุมชนและท�ำให้เกิดพลังความสามัคคีในชุมชนจากการเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การมอบหมายอ�ำนาจ
หน้าที่และความไว้วางใจร่วมกัน รวมไปถึงการมีเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
รุ่งณภา แสงมณี (2552) พบว่า ระดับการท�ำงานเป็นทีมที่
มีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าระดับการท�ำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ส่วนด้าน ความสัมพันธ์ที่ดี
และการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง และแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีมมี 6 ด้าน
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการบริหาร

ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า สภาพการ
ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		 5) ความยั่งยืนของชุมชน พบว่า ในภาพรวมมีค่า
เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.08 และมีความเห็นคล้ายคลึงกันจากการสังเกตได้จาก
การที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.542 เหตุเป็น
เช่นนีเ้ พราะ การพัฒนาชุมชนให้มคี วามยัง่ ยืนขึน้ อยูก่ บั การ
ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนทีจ่ ะปลูกจิตส�ำนึกในอนุรกั ษ์
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด สร้างความปรองดองให้
กับชุมชนด้วยกันท�ำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการท�ำงานเป็นทีม มี
ระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนที่ดี และรวมไปถึง
การน�ำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน
ให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สิทธิชัย ตันศรีสกุล
(2553) พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มี 8
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะห์
ปัญหาชุมชน 3) การจัดล�ำดับความต้องการและปัญหา
ชุมชน 4) การวางแผนแก้ปัญหา 5) การพิจารณาวิธีการ
ด�ำเนินงาน 6) การด�ำเนินงาน 7) การประเมินผลงาน และ
8) การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เมื่อผ่านการ
พิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ทก่ี ำ� หนด พบว่ารูปแบบ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีความเหมาะสมต่อชุมชนใน
จังหวัดมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

		 1. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
			 1.1 จากผลการศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ชุมชนมีความต้องการให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ เข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ ชุ ม ชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิเช่น 1. การสร้างอาชีพเสริม
2. ให้ความส�ำคัญด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของ
คนในชุมชนมากขึน้ กว่าเดิม 3. ด้านความปลอดภัยในชุมชน
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นเป้าหมายที่ท�ำให้ชุมชน
น�ำความรู้มาประยุกต์และพัฒนาแบบบูรณาการได้ 5. การ
ปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าในชุมชนให้
สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน
			 1.2 จากผลการศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาผู ้ น� ำ
ชุมชน พบว่า หัวใจที่ส�ำคัญที่ผู้น�ำควรปฏิบัตินั้นคือ ต้องมี
คุณสมบัตติ รงตามความต้องการของคนในชุมชน การยอมรับ
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นับถือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน การไว้วางใจในการ
ท�ำงานและการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิด
เห็นร่วมกัน มุ่งเน้นการท�ำงานเป็นทีม และผู้น�ำต้องพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความยุติธรรมในการบริหารจัดการ
			 1.3 จากผลการศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน พบว่า ชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องมีกลุ่มหรือ
ทีมสมาชิกอาสาสมัครในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการ
หาแหล่งเงินทุน สรรหารายได้มาพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน
และสามารถพึ่งพาตนเองได้
			 1.4 จากผลการศึกษาด้านการพัฒนาทีมและ
กลุ่มชุมชน พบว่า 1. ต้องพัฒนาทีมให้มีความเข้มแข็งใน
ด้านต่างๆ 2. การพัฒนาทักษะของการสื่อสารระหว่างกัน
3. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่ม และ4. มีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายร่วมกัน
			 1.5 จากผลการศึ ก ษาด้ า นความยั่ ง ยื น ของ
ชุมชน พบว่า ต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน
ผู้น�ำชุมชน การพัฒนาด้านการเรียนรู้ การท�ำงานเป็นทีม
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และต้องให้
ความส�ำคัญกับทรัพยากรที่มีค่าช่วยกันอนุรักษ์และใช้ให้
เป็นประโยชน์สามารถบูรณาการให้ใช้ได้ยาวนาน และสร้าง
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จิตส�ำนึกของคนในชุมชนช่วยการปกป้องและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และชุมชนต้องน�ำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาประยุกต์ใช้
		 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
			 2.1 ควรน� ำ ไปศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ม ชน
อื่นที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อจะได้ทราบว่ามีบริบทที่
แตกต่างกัน และน�ำมาประยุกต์ใช้ให้กบั ชุมชนต่อไปได้ และ
ควรศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับการคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่กับ
การเข้าสู่อาเซียนว่าชุมชนควรปรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างไรบ้าง และการปรับตัวของไทยแลนด์ 4.0 ที่มีผลต่อ
ชุมชนว่าจะพัฒนาชุมชนอย่างไรให้มีระบบเศรษฐกิจชุมชน
ที่ดีขึ้น
			 2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก�ำหนด
แผนพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ
แผนงานพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกเพื่ อ
รองรับ EEC และสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน เพื่อเข้า
มามี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผนพั ฒ นาชุ ม ชนได้ เ ข้ า ใจถึ ง
ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขที่แท้จริง
กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่สนับสนุนทุนวิจัย
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