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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม 2) เพ่ือศกึษา
การเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์ใน
ด้านตา่ง ๆ  3) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการส่งเสริมสขุภาวะทางสงัคมของประชาชน และ 
4) เพ่ือศกึษาผลของสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมืองหงส์ท่ี
เกิดจากการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 379 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
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และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนมุาน ผลการวิจยัพบวา่
1) บทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมเสริมสร้างสขุภาวะ
ทางสงัคมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68) ได้แก่ ด้านทนุมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพ ด้านทุนท่ีเป็นสถาบนั ด้านทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม และ
ด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การเสริมสร้างสุขภาวะทาง
สงัคมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในด้านตา่ง ๆ  โดยภาพรวมมีคา่
มาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.73) ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้าน
วฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ ด้านเครือขา่ยทางสงัคม และด้านกลุม่องค์กรใน
ชมุชน 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุ
ทางสังคมกับการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของประชาชนโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ปานกลางท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 (r = 0.59) ได้แก่ ทุนมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพ ทุนท่ีเป็นสถาบัน ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่ีทัง้ 4 ด้านนีทุ้นมนุษย์ท่ีมีคณุภาพมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู 4) ผลของสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม พบว่าเกิดสุขภาวะทาง
สังคมท่ีดีโดยเน้นไปท่ีรูปแบบการพัฒนาผ่านทางทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
ขับเคล่ือนสังคมด้วยปัจเจกบุคคล ทัง้นีท้ัง้กลุ่มบุคคล องค์กรทางสังคม และ
เครือข่ายทางชุมชนต่างร่วมกันวางแนวนโยบายส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิ
ร่วมกันเพ่ือมีสุขภาวะทางสงัคมท่ีดี เทศบาลต าบลเมืองหงส์ต่างใช้สิ่งท่ีมีอยู่ใน
การพัฒนาและเสริมสร้างทุนมนุษย์ นั่นก็คือทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน และประชาชนอยูดี่มีสขุมากยิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ:  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน,  ทนุทางสงัคม,  สขุภาวะทางสงัคม 
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Abstract 
 

This quantitative research aims to: 1) examine role of Mueang Hong 
Subdistrict Municipality in utilizing social capital to promote social well-being, 
2) study enhancement of social well-being by people in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality in various aspects, 3) analyze relationship between 
social capital utilization by Mueang Hong Subdistrict Municipality’s role and 
enhancement of social well-being by the people, and 4) study people’s social 
well-being results effected from social capital application in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality. To collect the data, 379 people living in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality were selected as participants of this study. A 
questionnaire was also used as research instrument. The data acquired was 
analyzed by using descriptive and inferential statistics.  

Results revealed that: 
1) Role of Mueang Hong Subdistrict Municipality in applying social 

capital to promote social well-being was at a high level (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68). 
These aspects comprised capital of qualitied humans, capital of institutes, 
capital of wisdom and culture, and capital of natural resources and environment. 

2) Enhancing social well-being by people in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality was generally found at a high level (�̅� = 4.50, 
S.D. = 0.73). These aspects were: a) relationship between people in 
the community, b) culture, tradition and belief, c) social networks, and 
d) organizations in the community. 
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 3) The relationship between social capital utilization by Mueang Hong 
Subdistrict Municipality’s role and enhancement of social well-being by the 
people was moderately correlated with significance of 0.05 (r = 0.59). However, 
the four aspects, i.e. capital of qualitied humans, capital of institutes, capital of 
wisdom and culture, and capital of natural resources and environment were 
found highly correlated. 
 4) Good social well-being had been arisen after applying social 
capital to promote people’s social well-being in Mueang Hong Subdistrict 
Municipality. This application focused on utilizing qualitied human capital to 
motivate social movement by the individuals in the community. In other words, 
there was cooperation between people in the community, social organizations, 
and social networks to set policies as a co-regulation framework in order to 
build good social well-being. Mueang Hong Subdistrict Municipality used their 
own valuable capital, i.e. local wisdom and culture to develop and promote 
human capital which later led to arising of community’s economic development 
and people’s better well-being. 
      
Keywords:  Local Administration Organizations,  Social Capital,  

Social Well-Being 
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1. บทน า 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม (Social Health) เป็นอีกหนึ่งตวัชีว้ัด
ความอยู่ดีมีสขุของประชาชนโดยภาพรวมในชมุชนแตล่ะท้องท่ี ซึ่งในอดีตท่ีผ่าน
มา มีการพัฒนาแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 9 ได้ระบถุึงเร่ืองการสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน องค์กร 
และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐเพ่ือพฒันาสุขภาพของท้องถ่ินและการพฒันาสังคมอย่างยั่งยืน 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการระบบสขุภาพของชมุชนและ
ท้องถ่ิน โดยให้ความส าคญักับสุขภาพท่ีหมายถึง มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และการ
พฒันาระบบสุขภาพทัง้ระบบเพ่ือให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพ 
คือ สุขภาวะ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องพฒันาทัง้ระบบสุขภาพโดยรวมถึงเหตุปัจจยั
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็น
องค์ประกอบและกลไกส าคญัต่อการสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ของสงัคม
อย่างบูรณาการโดยน าเอาการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเข้ามาพัฒนาสุขภาพ  
(ธิดารัตน์ อัฐกิจ, 2548: 1) จะเห็นได้ว่าการมองเร่ืองสุขภาวะทางสงัคมส าหรับ
เป็นตัวชีว้ัดส าคัญในเร่ืองสุขภาพของประชาชนนัน้เร่ิมเข้ามามีบทบาทอย่าง
จริงจังในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับดังกล่าว (พ.ศ. 2545-2549) 
ภายหลงัจากนัน้ก็เร่ิมมีการปรับเปล่ียนและพฒันาขึน้มาเร่ือย ๆ  

สงัคมไทยในปัจจุบนันัน้ มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทกุมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นบริบททางสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเข้มข้นอย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้เกิด
การเคล่ือนย้ายของประชากรและสงัคมอย่างเสรีมากขึน้กว่าเม่ือก่อน การต้อง
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รับมือกบัโรคติดตอ่และโรคอุบตัิใหม่จึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ และในอนาคต
อนัใกล้ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายุอย่างเต็มตวั อีกทัง้ยงัส่งผลถึง
บริบททางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย จากเดิมท่ีเคยเป็นเศรษฐกิจสังคม
อุตสาหกรรมก็ก าลงัจะเปล่ียนผ่านเป็นเศรษฐกิจสงัคมดิจิทลั ดงันัน้บริบทในแง่
ของการด ารงชีวิตของประชากรไทยก็ต้องมีการปรับเปล่ียนตามไปด้วย (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560: 3) ดงันัน้ในแผนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560-2564 ซึง่อยูภ่ายใต้แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาตฉิบบัท่ี 12 จงึได้วางนโยบาย
และกรอบแนวคิดส าหรับสร้างสุขภาวะให้กับสงัคมและชุมชน โดยท่ีปัจจยัของ
การเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมท่ีน าไปสูปั่ญหาสขุภาพของประชาชนนัน้ปัจจยัท่ี
ส าคญัก็คือ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสงัคมสงูวยั (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2560: 16) ซึ่งแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 นีอ้ยู่ภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนีเ้อง 
ได้มีการวางกรอบก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน และ
ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ
มัน่คงด้านน า้ รวมทัง้มีความสามารถในการปอ้งกนัผลกระทบและปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตัิธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สงัคมสีเขียว โดยมีกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคญัและเก่ียวข้องกบักระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ 2) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี และ 3) การสร้าง
ความอยู่ดีมีสขุของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัวในการ
บม่เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง (กระทรวงสาธารณสขุ, 2561: 4) จะเห็นได้วา่แผนพฒันา
สขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ให้ความส าคญักบัหน่วยทางสงัคมมากกว่าปัจเจกใน
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การสร้างสขุภาวะและความอยู่ดีกินดี กล่าวคือสอดคล้องกบัการพฒันาสขุภาวะ
ทางสงัคมของประชาชนนัน่เอง 

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 ดงักล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการกระจายอ านาจของการปกครอง
ส่วนกลางมายงัการปกครองท้องถ่ินของรัฐบาลไทย โดยท่ีท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการ
รับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบตัิ ส าหรับทิศทางการปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 50 (8) อธิบายว่า 
หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้มรดกทาง
วฒันธรรม และในหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณี
อนัดีงามของท้องถ่ินและของชาติ และจดัให้มีพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย และ (2) อนุรักษ์ 
คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟืน้ฟ ูบริหารจดัการ และใช้หรือจดัให้มีการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าว
ด้วยตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ(โชคสขุ กรกิตตชิยั, 2560) 

จะเห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายของรัฐบาลได้เห็นความส าคญัต่อการ
พฒันาสงัคมและชมุชนโดยมุ่งเน้นไปท่ีสุขภาพของชุมชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
วา่ “สขุภาวะทางสงัคม” ซึง่ลกัษณะส าคญัของแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาตฉิบบัท่ี 
12 จะเห็นว่าการพฒันาและส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนัน้วางอยู่บน
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ฐานของ “ทนุทางสงัคม” เพ่ือน าไปสู่การมีสขุภาวะทางสงัคมท่ีดี กล่าวคือมุ่งเน้น
ให้ประชาชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมผา่นทางบรรทดัฐานของสงัคมและตามกฎหมาย 
กล่าวอีกนยัหนึ่งทุนทางสงัคมในความหมายท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาสขุภาพ
แหง่ชาตฉิบบัท่ี 12 ก็คือ ความสมัพนัธ์ในระดบัชมุชนซึง่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีแสดง
ผ่านกลุ่ม องค์กรชมุชนหรือเครือข่ายทางสงัคมในแตล่ะชมุชนเป็นความสมัพนัธ์
แบบแบ่งปัน ตอบแทนและพึ่งพาอาศยักันกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์เหล่านีซ้ึ่ง
หมายถึงทุนทางสังคมต่างก่อให้ เกิดประโยชน์ในสังคมทัง้สิ น้ (ปิยพร  
ท่าจีน, 2560: 106) จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ก าหนดอย่างชดัเจนว่า
การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนต้องกระท าผ่านทุนทางสังคมนัน้ แต่โดย
ความหมายท่ีก าหนดในแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ก็ส่ือให้เห็นว่าทนุ
ทางสังคมมีความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดสุขภาวะทางสังคม ผ่านทางการเป็น
เคร่ืองมือของนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะ
มีหน้าท่ีเตมิเตม็สว่นนีใ้นการสร้างสขุภาวะทางสงัคมตอ่ไป 

ด้วยเหตุนีจ้ึงเห็นเป็นข้อสังเกตในเบือ้งต้นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุนทางสังคม และสุขภาวะทางสังคมท่ีเช่ือม
ประสานกนัอย่างลงตวัน าไปสู่การอยู่ดีกินดีของประชาชน ท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะ
ศกึษา “บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอ่การสง่เสริมสขุภาวะทางสงัคม
บนฐานของทนุทางสงัคม: กรณีศกึษาเทศบาลต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตรุพักตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด” เน่ืองจากในพืน้ท่ีดงักล่าวยงัปรากฏให้เห็นทนุทางสงัคม
อยู่อย่างเด่นชดั ไม่ว่าจะเป็นจารีต ประเพณี วฒันธรรม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทาง
สงัคม ตลอดจนกลุ่มทางสงัคมและสถาบนัทางสงัคม ทัง้หมดนีย้งัปรากฏให้เห็น
ในชุมชนแห่งนีแ้ละยงัมีการสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของสงัคมผ่านทางทนุทาง
สงัคมและน าไปสู่การมีสขุภาวะทางสงัคมท่ีดีได้ และเพ่ือท่ีจะชีใ้ห้เห็นถึงบทบาท
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ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดงักล่าววา่ มีการน าเอาทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่มาใช้
ในการพฒันาหรือส่งเสริมสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนหรือไม ่ผู้วิจยัจึงเลือก
ท่ีจะท าวิจยัในหวัข้อดงักลา่วบนพืน้ท่ีของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศกึษาบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคม
เสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม 

2. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองหงส์ในด้านตา่ง ๆ  

3. เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการสง่เสริมสขุภาวะทางสงัคมของประชาชน 

4. เพ่ือศึกษาผลของสุขภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบล
เมืองหงส์ท่ีเกิดจากการประยกุต์ใช้ทนุทางสงัคม 
 
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นค าอธิบาย “ทุน” ในลักษณะใหม่ท่ี
ไม่ใช่เพียงทุนทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งหวังในการท าก าไรหรือแสวงหาผลประโยชน์
สงูสดุของตวัเอง แตท่นุทางสงัคมมีลกัษณะเป็นผลประโยชน์หรือต้นทนุส่วนรวม
ท่ีมาจากการชว่ยเหลือและความร่วมมือกนัระหว่างบคุคลและระหว่างกลุ่มตา่ง ๆ  
ในสงัคม (Putnam, 2000) ในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 แนวคิดนีไ้ด้รับความ
นิยมมากขึน้ในสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และการเมือง (Adler, Paul S. and Seok-
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Woo Kwon, 2002: 17) ค าว่าทุนทางสงัคมนี ้Robert Putnam (1993: 167) กล่าว
ว่า ทุนทางสงัคม คือ รูปแบบของการจดัองค์การท่ีประกอบไปด้วยความเช่ือใจ 
(trust) บรรทดัฐาน (norm) และเครือข่าย (network) ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั
สงัคมในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  ร่วมกนั โดยทนุทางสงัคมจะเพิ่มโอกาสในการบรรลุ
เปา้หมายของสงัคมโดยอาศยัความเช่ือใจ ไม่ใช่แคร่ะดบับคุคลตอ่บคุคล แตเ่ป็น
ระดบัในองค์รวมของสงัคม และสามารถคาดหวงัได้ว่าสิ่งท่ีเราท าไปนัน้ ผู้ อ่ืนก็จะ
ตอบรับกลับมาในทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงก่อตัวเป็นสถาบัน 
(institution) และจดุมุ่งหมายของสถาบนัก็คือ การจดัการกบัปัญหาท่ีไม่สามารถ
ท าคนเดียวได้ แตต้่องอาศยัความร่วมมือระหว่างสมาชิกทัง้หลายในสงัคมและมี
ทุนทางสังคมเป็นตวัขับเคล่ือนความสัมพันธ์ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในระดบั
สากลค าว่า ทนุทางสงัคมก็ยงัมีอีกหลายนิยามท่ีอาจจะสอดคล้องหรือขดัแย้งใน
บางประเด็น แต่จุดร่วมท่ีมีอยู่ด้วยกันคือ การใช้ค าว่าทุนทางสงัคมในการสร้าง
ความร่วมมือทางสงัคม ทนุทางสงัคมโดยตวัของมนัเองนัน้มิได้เป็นปัจจยัการผลิต
โดยตรง หากแต่เป็นตวักลางในการเข้าถึงปัจจยัการผลิตหรือทุนอ่ืน เช่น ข่าวสาร
ข้อมูล ทุนมนุษย์ (human capital) ทุนกายภาพ (physical capital) ทรัพยากร-
ธรรมชาติ (natural resources) เป็นต้น ในต้นทุนหรือราคาท่ีถูกลง โดยผ่าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมท่ีแต่ละสมาชิกท าหน้าท่ีตาม
บทบาทตวัเองอยา่งเหมาะสม ทนุทางสงัคมจงึเป็นรากฐานในความร่วมมือกนัทาง
สงัคม ซึ่งจะส่งเสริมทัง้การพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนและพฒันาการทาง
การเมือง (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) แนวคิดและความส าคญัของทนุทางสงัคม
เป็นท่ียอมรับขององค์กรพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ว่ามีความส าคญัยิ่งต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาสงัคมท่ียัง่ยืนน าไปสู่ความผาสุกของคนใน
ชาติทนุทางสงัคมของไทย คือ “ทนุทางสงัคมเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท า 
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สายใยผูกพนัและวฒันธรรมท่ีดีงามของสงัคมไทย ผ่านระบบความสมัพนัธ์ท่ีมี
การสะสมในลกัษณะเครือขา่ย ได้แก่ คน สถาบนั วฒันธรรม และองค์ความรู้ซึง่จะ
เกิดเป็นพลงัในชมุชนและทนุทางสงัคม” (ไมตรี อินตรียะ, 2560: 19) ในงานวิจยันี ้
ก าหนดขอบเขตของทุนทางสังคม ได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ที่ มีคุณภาพ มีความรู้ 
สติปัญญา และทกัษะ มีคณุธรรม มีวินยัและความรับผิดชอบ มีทศันคติท่ีดีใน
การท างาน การไปมาหาสู่กัน การพบปะสงัสรรค์กันในประเพณีส าคญั การเอือ้
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม 2) ทุนที่ เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทัง้องค์กรท่ีตัง้ขึน้มา เช่น 
องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ 3) ทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคณุค่า เช่น คณุธรรม วินยั จิตส านึกสาธารณะ
วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งประวตัิศาสตร์ โบราณคดี เป็นต้น 4) 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้แก่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คณุภาพสิ่งแวดล้อม ทางน า้ ทางดิน ทางอากาศ และความสมบรูณ์
ของป่าไม้ โดยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นเสมือนส่วนร่วมสร้างสขุภาวะทาง
สงัคมอีกหนึง่ทาง (สกลุชาต ิสิรถนอมทรัพย์, 2559: 23) 

สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกนัด้วยดีในระดบัตา่ง ๆ  ทัง้ใน
ระดบัครอบครัว ชมุชน ท่ีท างาน ในเมือง ในสงัคมโลก ถ้าครอบครัวอยูร่่วมกนัได้ดี
ก็เป็น Healthy Family ถ้าเป็นบ่อเกิดสุขภาพท่ีส าคญัในชุมชนก็เช่นเดียวกันท่ี
เรียกว่า Healthy Community ประกอบกันด้วยหลายอย่างและสัมพันธ์กันได้ดี 
ชว่ยกนัสร้างเศรษฐกิจ มีการศกึษาดี ซึง่รวมไปหมด ถ้าเป็นในเมืองก็เป็น Healthy 
City “สขุภาวะทางสงัคม” หรือสขุภาพสงัคม ก็คือ การอยูร่่วมกนัด้วยดีทกุ ๆ  ระดบั
และท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเกิดสุขคมท่ีดีขึน้ (ธิดารัตน์ อัฐกิจ, 
2548: 42) นอกจากนี ้ประเวศ วะสี (2545) ยังได้กล่าวถึงสุขภาวะทางสงัคมว่า 
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หมายถึง การอยู่ร่วมกนัในสงัคมด้วยดี มีบรรยากาศในครอบครัวท่ีอบอุ่น ชมุชน
เข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค หรือรวมไปถึงการแสดงออก
รวมกนัของสงัคม ซึ่งต้องท าความเข้าใจและยอมรับร่วมกนัของทัง้สงัคม (นิตยา 
ปรูกระโทก, 2555: 23)  

นิตยา ปรูกระโทก (2555: 105) เสนอว่า วิธีการน าทนุทางสงัคมมาใช้ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนนัน้ จะออกมาในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเน้น
การมีส่วนร่วมของชมุชน ได้แก่ กิจกรรมการสร้างความสมัพนัธ์ การกระตุ้นผ่าน
กติกาสังคม สร้างตวัแบบวัฒนธรรมท่ีดี การขัดเกลาผ่านกลไกจารีตประเพณี 
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม ปรับวิธีคิด เป็น
ต้นแบบและเป็นผู้ น าในการขับเคล่ือนกิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนในชุมชน และสร้างความ
ตระหนกัให้คนในชมุชนได้เห็นคณุคา่และสร้างความภาคภมูิใจในความเป็นตวัตน
ท่ีเป็นอยู่ ซึ่งการแสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรมสามารถส่ือให้คนในชุมชนได้
เข้าใจอย่างง่ายท่ีสดุและกิจกรรมเหล่านีไ้ด้ถกูปฏิบตัิให้เกิดรูปธรรมอย่างชดัเจน 
ประสบผลส าเร็จและก่อให้เกิดการเสริมสร้างสขุภาวะได้จริง ซึ่งวิธีการน าทนุทาง
สงัคมมาใช้ในการเสริมสร้างสขุภาวะชมุชนท าให้เกิดกลยทุธ์หรือวิธีการท างานใน
การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ด้านความสัมพันธ์ของคนใน
ชมุชน 2) ด้านวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ 3) ด้านเครือข่ายทางสงัคม และ 
4) ด้านกลุม่องค์กรในชมุชน 

นอกจากนี ้ในแง่ของตัวชีว้ัดสุขภาวะทางสังคมนัน้ อาจแบ่งได้หลาย
แนวทางด้วยกัน เช่น คนในชุมชนไม่มีเร่ืองทะเลาะวิวาทกัน วยัรุ่นหญิงชายไม่มี
เร่ืองชกต่อยทะเลาะวิวาท คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของต าบล หรือ 
หมู่บ้าน ชุมชนมีการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ผู้สูงอายุได้รับ
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การดูแลเอาใจใส่ เด็กในครัวเรือนไม่ถูกทอดทิง้ให้ขาดความอบอุ่น อัตราการ 
หย่าร้างในครอบครัวลดลง ชุมชนปลอดจากอบายมุข มีการรวมกลุ่มของชุมชน
เพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพ ผู้น าในชุมชนเป็นผู้ มีความรู้ และมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา (สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2553: 30) สรุปได้ว่าตวัชีว้ดัสขุภาวะ
ทางสงัคมบนฐานของทนุทางสงัคมนัน้ผู้วิจยัจ าแนกออกเป็น 1) การเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม 2) การเปล่ียนแปลงด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 3) พฒันาศกัยภาพด้าน
สุขภาวะในระดับบุคคลและชุมชน และ 4) สร้างเครือข่ายทางสังคม จากการ
ทบทวนวรรณกรรมน ามาสูก่รอบแนวคดิของการวิจยั ดงันี ้
 
                   ตวัแปรต้น                                                      
 
                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                        

 
 

       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 
1) ข้อมลูสว่นบคุคล 
2) ข้อมลูเก่ียวกบัการได้รับ 
    ค าแนะน าเก่ียวกบัสขุภาวะ 
    ทางสงัคมจากเทศบาลต าบล 

ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้
ทุนทางสังคม 
1) ทนุมนษุย์ที่มีคณุภาพ  
2) ทนุที่เป็นสถาบนั  
3) ทนุทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม  
4) ทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิง่แวดล้อม 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 
1) ด้านความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน  
2) ด้านวฒันธรรมประเพณีและ 
 ความเช่ือ  

3) ด้านเครือขา่ยทางสงัคม  
4) ด้านกลุม่องค์กรใชมุชน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศกึษาบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตอ่การเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมบนฐานของทนุทางสงัคม ในเขต
เทศบาลต าบลเมืองหงส์ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 
4.1 ศึกษาสภาพปัญหาและก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยใน

ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาสภาพปัญหาจากข้อมลูในเอกสาร รายงานผลการ
ปฏิบตัิงานประจ าปี และศึกษาภาพรวมของปัญหาเก่ียวกับสุขภาวะทางสงัคม 
แล้วท าการก าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย จากจ านวนประชากร 7,282 คน 
และสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane ได้ตวัอย่างทัง้สิน้ 379 คน และ
น าผลท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารไปสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ซึง่ได้แก่
แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั  

 
4.2 สร้างเคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ท าการ

ออกแบบเคร่ืองมือในการวิจัยซึ่งได้จากการศึกษาสภาพปัญหา ขอบเขต และ 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องซึ่งสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยก่อน  
จึงค่อยน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ท่ีประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล 2) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทุนทางสงัคม 3) แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม และ 4) เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกับ
ผลของการใช้ทนุทางสงัคมเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม ทัง้สิน้ 4 ข้อค าถาม 
หลงัจากสร้างเคร่ืองมือเสร็จแล้วก็น าไปตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือด้วยวิธีการ 
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คือ 1) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ 2 คน จากนัน้น ามา
ปรับปรุง และ 2) ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีคล้ายคลึงกันกับประชากรท่ีศึกษา คือ เทศบาลต าบลหนองผือ 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จ านวน 30 ราย และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Cronbach) ซึ่งมีค่าความเท่ียงเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ขึน้ไป ถึงยอมรับความ
เท่ียงท่ีน่าเช่ือถือได้ ในการตรวจสอบครัง้นีพ้บว่า ความเท่ียงของแบบสอบถามใน
ภาพรวมมีคา่ 0.97 แยกเป็นรายด้านตวัแปรต้นเทา่กบั 0.96 ตวัแปรตาม 0.96 

 
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมลูทัง้สิน้ในพืน้ท่ีจากกลุม่ตวัอยา่ง 379 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมลู
ครัง้นีผู้้ วิจัยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนจัด
ประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้หลงัจากเก็บข้อมลู 

 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมลูหลงัจากท่ีเก็บรวบรวม

ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนัน้ ผู้ วิจยัได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
และสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ  
  1) สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูของแตล่ะตวัแปรด้วย
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลผล ดงันี ้
   คา่เฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
   คา่เฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั มาก 
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   คา่เฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   คา่เฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั น้อย 
   คา่เฉล่ีย 1.00-1.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
  2) สถิตเิชิงอนมุาน โดยใช้การหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั ในการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นกบัตวัแปรตามทีละคู ่และแปล
ผล คือ r = 0 หมายความว่าไมมี่ความสมัพนัธ์, r = +0.01 - +0.30 หมายความวา่
มีความสมัพนัธ์ต ่า, r = +0.31 - 0.70 หมายความว่ามีความสมัพนัธ์ปานกลาง, r 
= +0.71 - +0.99 หมายความว่ามีความสมัพนัธ์สูง และ r = +1 หมายความว่ามี
ความสมัพนัธ์สงูมาก 
 

4.5 สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้ท าการน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงพรรณา  
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อชีแ้นะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป และ 
ข้อชีแ้นะเชิงนโยบายในการวิจยัครัง้นี ้
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5. ผลการศึกษา 
 

จากการวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัในแตล่ะด้านตามตวัแปร ดงันี ้
5.1 ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ในเทศบาลต าบลเมืองหงส์กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.30) และเพศชายเป็นน้อยกว่าเพศหญิง (ร้อย
ละ 46.70) โดยอายุเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีประมาณ 46-60 ปี 
(ร้อยละ 40.63) อายุต ่าสุด 17 ปี อายุสูงสุด 97 ปี สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากจะเป็นสถานภาพสมรส (ร้อยละ 78.63) รองลงมา คือ หม้าย/หย่า/แยก
ทาง และโสด (ร้อยละ 13.72 และ 7.65 ตามล าดบั) ส่วนระดบัการศกึษาของกลุม่
ตัวอย่างโดยเฉล่ียส่วนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 25.33) 
รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ร้อยละ 
24.24 และ 20.58 ตามล าดับ) มีส่วนน้อยท่ีไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 1.06) 
ส าหรับการได้รับค าแนะน าเก่ียวกบัการเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมจากเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเคยได้รับค าแนะน า (ร้อยละ 83.11) 
และจ านวนครัง้ท่ีได้รับค าแนะน า คือ 1-3 ครัง้ (ร้อยละ 56.20) รองลงมาคือ 4-6 
ครัง้ และ 7-9 ครัง้ (ร้อยละ 22.96 และ 16.09 ตามล าดบั) มีเพียงส่วนน้อยท่ีได้รับ
ค าแนะน า 10-12 ครัง้ (ร้อยละ 4.75) 

 
5.2 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้

ทุนทางสังคม ได้แก่ ด้านทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ พบวา่ เทศบาลต าบลเมืองหงส์มี
บทบาทในการพัฒนาฐานทุนทางสังคมด้านทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพภาพรวมใน
ระดบัมาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า เทศบาลต าบล
มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินในด้านภาวะ
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โภชนาการ สิ่งแวดล้อมครอบครัว การเลีย้งด ูและการอนามยั มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 
(�̅� = 4.65, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ เทศบาลต าบลมีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีส่งเสริมการมีระเบียบวินยัและตระหนกัรู้ในหน้าท่ีให้กับประชาชนใน
ท้องถ่ิน (�̅� = 4.57, S.D. = 0.60) ส่วนในข้อเทศบาลต าบลมีการจดักิจกรรมหรือ
โครงการในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ินเป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
สุด (�̅� = 4.30, S.D. = 0.78) ด้านทุนที่เป็นสถาบัน พบว่า เทศบาลต าบลเมือง
หงส์มีบทบาทในการพฒันาฐานทุนทางสงัคมด้านทุนท่ีเป็นสถาบนั ภาพรวมใน
ระดบัมาก (�̅� = 4.49, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า เทศบาลต าบล
ให้การส่งเสริมสนบัสนนุองค์กรอ่ืน ๆ  ท่ีมีการจดัตัง้ขึน้เองเพ่ือประโยชน์กบัชมุชน 
เช่น ส่งเสริมกลุม่กีฬา ส่งเสริมกลุม่กองทนุสวสัดิการทางสงัคมในระดบัหมูบ้่านมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.67, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ เทศบาลต าบลมีการ
สนบัสนนุส่งเสริมและจดัตัง้กลุ่มจิตอาสาพฒันาชมุชนเพ่ือเป็นองค์กรส าหรับให้
ประชาชนช่วยเหลือกนั (�̅� = 4.60, S.D. = 0.66) ส่วนข้อเทศบาลต าบลมีกิจกรรม
หรือโครงการสง่เสริมสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว เพ่ือสร้างความรัก ความอบอุน่ 
และความเข้าใจภายในครอบครัว และเทศบาลต าบลมีการร่วมมือกับองค์กร
ทางการศกึษาในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนในชมุชนมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 
4.36, S.D. = 0.75 และ �̅� = 4.36, S.D. = 0.80) ด้านทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม พบว่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์มีบทบาทในการพฒันาฐานทุนทาง
สังคมด้านทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ภาพรวมในระดบัมาก (�̅� = 4.50, 
S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เทศบาลต าบลมีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้ประชาชนใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนเพ่ือ
เป็นฐานมั่นคงให้ครัวเรือน เช่น การส่งเสริมการท าของใช้ในครัวเรือนจาก 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.64, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ
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เทศบาลต าบลให้การส่งเสริม อนุ รักษ์  และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สงัคมเกิดการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติสขุ (�̅� = 4.60, S.D. = 0.67) และในข้อเทศบาลต าบลมีกิจกรรมหรือโครงการ
ในการส่งเสริมให้สมาชิกในชมุชน มีจิตส านึกรับรู้ในวฒันธรรมของตน มีคา่เฉล่ีย
น้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.36, S.D. = 0.80) และ ด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน พบว่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์มีบทบาทในการพฒันาฐาน
ทุนทางสงัคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ภาพรวมในระดบั
มาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เทศบาลต าบลให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ การคดัแยกขยะ การท าการเกษตรโดยใช้
ทรัพยากรท้องถ่ิน การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 
4.56, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ เทศบาลต าบลจัดกิจกรรมและโครงการฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การปลูกป่าทดแทน การรักษาแหล่งน า้ การ
ปล่อยสัตว์เพ่ือรักษาสมดุลของนิเวศวิทยา (�̅� = 4.54, S.D. = 0.72) ส่วนข้อ
เทศบาลต าบลมีการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ความรู้เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิ
ตนของประชาชนเก่ียวกบัการใช้สารเคมี ท่ีมีผลกระทบตอ่ระบบนิเวศวิทยาชมุชน
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 4.41, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคมส าหรับเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม
นัน้ พบว่าเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีบทบาทในการส่งเสริมให้ใช้ทนุทางสงัคมโดย
ภาพรวมมีค่ามาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียในด้านทุนมนุษย์ท่ีมี
คณุภาพ ทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุและเทา่กนัทัง้สามด้าน และรองลงมา คือ ด้านทนุ
ท่ีเป็นสถาบนั พิจารณาจากตารางท่ี 1 ดงันี ้



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

178 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการสง่เสริมการใช้ทนุทางสงัคมทัง้ 4 ด้าน (n = 379) 
 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการใช้ทุนทางสังคม 

�̅� S.D. แปลผล 

1) ทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ 4.50 0.68 มาก 
2) ทนุท่ีเป็นสถาบนั 4.49 0.71 มาก 
3) ทนุทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม 4.50 0.74 มาก 
4) ทนุทางทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 4.50 0.75 มาก 

ภาพรวม 4.50 0.72 มาก 
 

5.3 การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีความสมัพนัธ์
กับผู้คนในชุมชนในระดบัมาก (�̅� 4.47, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
การสร้างความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนโดยร่วมกิจกรรมการพฒันาหมู่บ้านเพ่ือ
สร้างสุขภาวะชุมชน เช่น การขุดลอกคูคลอง การซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมท่อ
ระบายน า้ การท าป้ายหมู่ บ้าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� 4.54, S.D. = 0.67) 
รองลงมาคือ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการประชมุปรึกษาหารือในระดบัหมู่บ้านเสมอ 
(�̅� = 4.52, S.D. = 0.74) ส่วนข้อได้รับการบริการกิจกรรมการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 
และเด็กแรกเกิดมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 4.35, S.D. = 0.80) การเสริมสร้างสุข
ภาวะทางสงัคม ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการสร้างสขุภาวะทางสงัคมด้านวฒันธรรมประเพณี
และความเช่ือในระดบัมาก (�̅� = 4.46, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
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กลุ่มตวัอย่างในเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการน าเอาวฒันธรรมท้องถ่ินมาปรับใช้
กับตนเอง และเป็นหลักปฏิบัติกับผู้ อ่ืนในท้องถ่ิน เช่น หลักค าสอนในนิทาน 
ต านาน เร่ืองเล่า และผญามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ (�̅� = 4.54, S.D. = 0.75) รองลงมา 
คือ ปฏิบัติตามความเช่ือดัง้เดิมของท้องถ่ินและน าความเช่ือนัน้มาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนในสังคม เช่น ความเช่ือในอ านาจบารมีของ 
ผู้อาวโุส ความเกรงใจผู้ ใหญ่ (�̅� = 4.53, S.D. = 0.74) สว่นข้อมีการน าเอาหลกัคดิ 
และหลกัปฏิบตัิท่ีปรากฎในงานประเพณีท้องถ่ินมาปรับใช้กบัชีวิตประจ าวนั เชน่ 
สอนบตุรหลาน และปรับใช้กบัตนเองมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.38, S.D. = 0.76) 
ด้านเครือข่ายทางสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มี
การสร้างสขุภาวะทางสงัคมด้านเครือขา่ยทางสงัคมในระดบัมาก (�̅� = 4.53, S.D. 
= 0.72) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อร่วมเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงในอาชีพและการพฒันาคณุภาพชีวิต และข้อมีการ
ร่วมกับเครือข่ายทางสังคมในการร่วมวางแผนและวางนโยบายในการพัฒนา
ศกัยภาพในการท างานและคณุภาพชีวิตในชมุชนมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุเทา่กนั (�̅� = 
4.60, S.D. = 0.61 และ �̅� = 4.60, S.D. = 0.66) ส่วนข้อการให้ความร่วมกับ
เครือข่ายทางสงัคม เช่น เทศบาลต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
โรงเรียน ในการร่วมมือกนัสร้างสุขภาวะท่ีดีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 4.45, S.D. 
= 0.79) และด้านสุดท้าย ด้านองค์กรในชุมชนและผู้น าชุมชน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการสร้างสขุภาวะทางสงัคมด้านองค์กร
ในชุมชนและผู้ น าชุมชนในภาพรวมระดับมาก (�̅� = 4.54, S.D. = 0.68) เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการร่วมกบั
องค์กรในชุมชนในการพัฒนาแหล่งรายได้ชุมชน พัฒนาแหล่งอาชีพในชุมชน 
ตลอดจนร่วมกันสร้างความมัน่คงทางอาชีพในชุมชน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 
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4.63, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ มีการร่วมกบัองค์กรในชมุชนในการร่วมกระตุ้นให้
สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (�̅� = 
4.61, S.D. = 0.62) ส่วนข้อร่วมกบัองค์กรในชมุชนในการจดัตัง้กลุ่มทางสงัคม เชน่ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาขับเคล่ือน
ชมุชนมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.45, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ 
การเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมืองหงส์นัน้ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านองค์กรในชุมชน
และผู้ น าชุมชนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.54, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ด้าน
เครือข่ายทางสงัคมและด้านความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนตามล าดบั (�̅� = 4.53, 
S.D. = 0.72 และ �̅� = 4.47, S.D. = 0.75) ส่วนด้านวัฒนธรรมประเพณีและความ
เช่ือมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.46, S.D. = 0.76) พิจารณาได้จากตารางท่ี 2 ดงันี ้
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางสงัคมของกลุม่ตวัอยา่งในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์ (n = 379) 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม �̅� S.D. แปลผล 
1) ด้านความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน 4.47 0.75 มาก 
2) ด้านวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ 4.46 0.76 มาก 
3) ด้านเครือขา่ยทางสงัคม 4.53 0.72 มากท่ีสดุ 
4) ด้านกลุม่องค์กรในชมุชน 4.54 0.68 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.50 0.73 มาก 
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5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ใน
การใช้ทุนทางสังคมกับการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของประชาชน จาก
การวัดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัด้านบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคม
กบัการเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมแสดงดงัตารางท่ี 3 ดงันี ้
 

ตารางท่ี 3 แสดงสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหว่างค่าปัจจยัด้าน
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการเสริมสร้าง
สขุภาวะทางสงัคม 
 

ปัจจัยด้านบทบาทของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการใช้ทุนทางสังคม 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 

r ระดบัความสมัพนัธ์ 

1) ทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ 0.72** มีความสมัพนัธ์สงู 
2) ทนุท่ีเป็นสถาบนั 0.42** มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
3) ทนุทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม 0.58** มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
4) ทนุทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

0.63** มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 

ภาพรวม 0.59** มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
** คา่ระดบันยัส าคญัน้อยกวา่ 0.05  

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทุน

ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมภาพรวมมี



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

182 

ความสัมพันธ์ในระดบัปานกลางบวกกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของ
กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (r = 
0.59) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพมีความสมัพนัธ์
ระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (r = 0.72) ส่วนด้านทนุท่ีเป็นสถาบนั ทนุ
ทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม และทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสมัพนัธ์ปานกลางอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (r = 0.42), (r = 0.58) และ 
(r = 0.63) ตามล าดบั 

 
5.5 ผลที่ เกิดจากการใช้ทุนทางสังคมในการเสริมสร้างสุขภาวะ

ทางสังคม จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างในเทศบาลต าบลเมืองหงส์ พบว่า สงัคม
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม กล่าวคือ ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกนัคนในสงัคมได้
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน มีกฎกติกาทางสังคมท่ีเป็นระเบียบแบบแผน
สงัคมมีความสงบสุขและเป็นมาตรการทางสงัคมได้เป็นอย่างดี (สุทธา ไชยหงส์
ษา, 2560: สัมภาษณ์) นอกจากนีย้ังเกิดการเปล่ียนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและ
นิเวศวิทยาของชุมชนด้วย กล่าวคือ การใช้ทุนทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านภมูิปัญญาและวฒันธรรมในการนบัถือผีปู่ ตานัน้ชว่ยให้ป่าดอนปู่ ตาไม่มี
ใครกล้ารุกราน หนองน า้สาธารณะและป่าสาธารณะก็สามารถท่ีจะคงอยู่ได้อยา่ง
มัน่คง เพราะคนในท้องถ่ินเช่ือมัน่ในความศกัดิ์สิทธ์ิของปู่ ตาและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเจ้า
ท่ี ภมูิบ้าน ภมูิเมือง วา่มีอิทธิฤทธ์ิและสามารถปกปักรักษาชาวบ้านได้จงึไม่มีใคร
กล้าเข้าไปรุกราน (นิยม มหาหงส์, 2560: สมัภาษณ์) นอกจากนีย้งัท าให้เกิดกลุม่
ท่ีเป็นองค์กรและเครือข่ายทางสังคมอีกมากมาย เช่น กลุ่มผู้ สูงอายุซึ่งท าให้
ผู้สงูอายไุม่มีภาวะเครียดหรือซึมเศร้า และยงัเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกนัให้กบั
ผู้สงูอายไุด้พฒันางานฝีมือ และเกิดเป็นสินค้าสร้างมลูคา่ให้กบัชมุชนได้ และยงั
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มีกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัยในชุมชุนอันเป็นการใช้
ประโยชน์จากทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นหลัก ท าให้ท้องถ่ิน
สามารถแปลงทุนทางสงัคมเหล่านีเ้กิดเป็นมูลค่าขึน้มาได้ (วิวรรธน์ หงส์มาลา, 
2560: สมัภาษณ์) กลา่วได้วา่ ทนุทางสงัคมเหลา่นีก้่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สขุภาวะ
ทางสงัคมเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนเกิดความสุขเพราะสามารถท่ีจะน าเอาทนุทาง
สงัคมมาประยกุต์ใช้และแปรสภาพเป็นภาวะของสขุภาพทางสงัคมให้เกิดผลลพัธ์
ท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนได้ (บญุตา นงนวล, 2560: สมัภาษณ์)  
 
6. อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

6.1 อภปิรายผล 
1) บทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทุนทางสังคม

เสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม จากผลการวิจยัจะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการ
ผลกัดนัและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินน าเอาทนุทางสงัคมมาประยกุต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ท่ีมีคณุภาพ ด้านทุนท่ีเป็นสถาบนั ด้าน
ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากทนุทางสงัคมทัง้ 4 ด้านนี ้เทศบาลต าบลเมืองหงส์ได้สง่เสริมและ
ผลกัดนัให้ประชาชนน ามาใช้เท่ากันทุก ๆ  ด้าน ซึ่งจะเห็นว่าเทศบาลต าบลเมือง
หงส์มีบทบาทในระดบัมากท่ีจะส่งเสริมให้น าทนุทางสงัคมมาใช้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งจากผลการวิจยั พบว่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์ได้ให้ความส าคญัและส่งเสริม
การใช้ทุนทางสังคม ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยร่วม
กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือสร้างสุขภาวะชุมชน เช่น การขุดลอกคูคลอง  
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การซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมท่อระบายน า้ การท าป้ายหมู่บ้าน 2) การน าเอา
วฒันธรรมท้องถ่ินมาปรับใช้กบัตนเอง และเป็นหลกัปฏิบตักิบัผู้ อ่ืนในท้องถ่ิน เชน่ 
หลักค าสอนในนิทาน ต านาน เร่ืองเล่า และผญา 3) ร่วมเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงในอาชีพและการพฒันาคณุภาพชีวิต 
และส่งเสริมให้มีการร่วมกับเครือข่ายทางสังคมในการร่วมวางแผนและวาง
นโยบายในการพฒันาศกัยภาพในการท างานและคณุภาพชีวิตในชมุชน และ 4) 
สนบัสนนุให้มีการร่วมกบัองค์กรในชมุชนในการพฒันาแหลง่รายได้ชมุชน พฒันา
แหล่งอาชีพในชุมชน ตลอดจนร่วมกันสร้างความมัน่คงทางอาชีพในชุมชน จาก
ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นว่าทุนทางสังคมเป็นฐานส าคัญท่ีจะท าให้สังคมเป็น
ระเบียบแบบแผน ประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ และท าให้เกิดสขุภาวะท่ีดี
ทางสังคม ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกับแนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมของ พัทนัม 
(Putnam, 1993: 167) ท่ีอธิบายเอาไว้ว่า ทุนทางสังคม คือ รูปแบบของการจัด
องค์การท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสงัคมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน โดย
ทนุทางสงัคมจะเพิ่มโอกาสในการบรรลเุปา้หมายของสงัคมโดยอาศยัความเช่ือใจ 
ไม่ใช่แค่ระดบับุคคลต่อบุคคล แต่เป็นระดบัในองค์รวมของสงัคม และสามารถ
คาดหวังได้ว่าสิ่งท่ีเราท าไปนัน้ ผู้ อ่ืนก็จะตอบรับกลับมาในทางเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงก่อตัวเป็นสถาบัน (institution) และจุดมุ่งหมายของ
สถาบนัก็คือ การจดัการกบัปัญหาท่ีไม่สามารถท าคนเดียวได้ (collective action 
problem) แต่ต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างสมาชิกทัง้หลายในสงัคมและมีทนุ
ทางสงัคมเป็นตวัขับเคล่ือนความสมัพนัธ์ดงักล่าว ความสอดคล้องกันระหว่าง
ผลการวิจยักบัค าอธิบายเร่ืองทนุทางสงัคมของแพทนมันัน้เป็นเคร่ืองบง่ชีใ้ห้เห็น
ว่า ทุนทางสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนสงัคมไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าท่ีในการ
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เอือ้อ านวยและส่งเสริม ตามกรอบนโยบายรัฐ นอกจากนีฐ้านของการน าทนุทาง
สังคมมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมในข้อค้นพบของงานวิจัย ยัง
สอดคล้องกบัท่ี โชคสขุ กรกิตติชยั (2560) อธิบายไว้ว่าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน คือ (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ินและของชาติ 
และจัดให้มีพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ใช้สิทธิและมี
สว่นร่วมในการด าเนินการด้วย และ (2) อนรัุกษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟืน้ฟ ูบริหาร
จดัการ และใช้หรือจดัให้มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อยา่งสมดลุและยัง่ยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดงักลา่วด้วยตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

2) การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ในด้านต่าง ๆ  ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์มีการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมทัง้ 4 ด้านได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือ ด้าน
เครือข่ายทางสังคม และด้านกลุ่มองค์กรในชุมชน ซึ่งแต่ละด้านล้วนแล้วแต่มี
ความส าคญัเทา่ ๆ กนั แตท่วา่จะเห็นวา่การสร้างสขุภาวะทางสงัคมของประชาชน
ในเทศบาลต าบลเมืองหงส์จะเกิดขึน้ในลกัษณะของกิจกรรมทางสงัคมของกลุ่ม
องค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณะสุข กลุ่มอาชีพ กลุ่มฌาปนกิจ-
สงเคราะห์ กลุ่มผู้สงูอาย ุฯลฯ ซึ่งกลุ่มเหล่านีล้้วนแล้วแตท่ างานเช่ือมประสานกนั
ในลกัษณะของกลุม่ และยงัน าไปสูก่ารเกิดการหวงแหนส านกึรักท้องถ่ินตลอดจน
ร่วมกนัขบัเคล่ือนสงัคมไปสูค่วามอยูดี่มีสขุ ปลอดภยัทัง้ทางสขุภาพและปลอดภยั
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ทัง้ทางด้านโจรผู้ ร้าย และปัญหาตา่ง ๆ เพราะการรวมกลุม่ทางสงัคมท่ีเข้มแข็ง ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธารทิพย์ ขาวผ่องอ าไพ และธีรศกัดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 
(2553) ท่ีอธิบายว่า การมีสุขภาวะทางสงัคมท่ีดีท าให้คนในชุมชนมีการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ มีฝีมือในการประกอบอาชีพมากขึน้ มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกมากขึน้ และมีความสมัพนัธ์ในครอบครัว/ชมุชนมากขึน้ ส่งผลให้เกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็งในเร่ืองการลดอัตราการย้ายถ่ินปัญหาอาชญากรรม อบายมุข 
ปัญหาความขดัแย้ง พบวา่ เกิดขึน้น้อยมาก นอกจากนีใ้นเทศบาลต าบลเมืองหงส์
ยงัมีการเสริมสร้างสุขภาวะทางสงัคมโดยใช้ทุนทางด้านประเพณีและความเช่ือ
เป็นหลกัด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวและพึ่งพิงของจิตใจในยามเจ็บป่วย
และทกุข์ใจ การใช้ทนุทางประเพณีและความเช่ือนีส้อดคล้องกบัท่ี บวัพนัธ์ พรหม
พกัพิง (2546) ท่ีกล่าวถึงการขยายตวัของทนุทางสงัคมในชนบทอีสานว่า การเข้า
มาของระบบรัฐและตลาดเป็นการขยายตวัของเครือขา่ยในแนวตัง้และการท่ีคนใน
ชนบทยงัคงด ารงความเป็นชุมชนไว้อยู่โดยมีทุนทางสงัคมเครือข่ายแนวราบใน
การผลิตซ า้จากการมีสถาบนัวฒันธรรม 3 สถาบนั คือ การมีประเพณีความเช่ือ
เร่ืองผี และวิธีการปฏิบตัิตามพระพทุธศาสนา ก่อให้เกิดการผนึกรวมของวิถีชีวิต
ของคนในชมุชนท่ีมีความหลากหลายตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมให้คงอยู่ 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ใน
การใช้ทุนทางสังคมกับการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของประชาชน จาก
ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ท่ีมีต่อการเสริมสร้างสุข
ภาวะทางสงัคมโดยใช้ทนุทางสงัคมนัน้มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายข้อจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบล
เมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการส่งเสริมสขุภาวะทางสงัคมจะสมัพนัธ์กบั
ด้านทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพในระดบัสงู ซึ่งเป็นข้อบง่ชีว้่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์
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เห็นความส าคญักับการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นอนัดบัแรก ทัง้นีอ้าจเป็นผล
อันเน่ืองมาจากการบริหารจัดการยุคใหม่ท่ีเห็นความส าคัญกับปัจเจกบุคคล
มากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ เพราะเห็นว่า คน คือ ก าลังส าคญัท่ีจะน าพาการพัฒนาไปสู่
ความอยู่ดีกินดีได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัในข้อท่ีผ่านมาท่ีว่าการเสริมสร้าง
สขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมืองหงส์จะเกิดขึน้ในลกัษณะ
ของกิจกรรมทางสงัคมของกลุ่มองค์กรในชุมชนอันเน่ืองมาจากการพฒันาและ
รวมตวักันของกลุ่มบุคคล ดงันัน้ การพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพจึงเป็นการ
พฒันาในระดบัรากฐานขององค์กรหรือกลุ่มทางสงัคมอนัจะน าไปสู่การพัฒนา 
ท่ีดีกว่า ผลดงักล่าวนีย้ังสอดคล้องกับท่ี อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ และธีระวฒัน์  
จันทึก (2560) ได้อธิบายว่า การท่ีโลกเข้าสู่ยุคสังคมแห่งความรู้ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศยัทกัษะความรู้ ความสามารถของบุคคลและการลงทนในทรัพยากรมนุษย์ 
โดยทนุมนษุย์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมุง่สามารถเสริมสร้างศกัยภาพในการเพิ่มมลูคา่
ของผลิตภัณฑ์และบริการของไทยโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากความคิดของผู้คนใน
ท้องถ่ิน เสริมสร้างด้วยการแลกเปล่ียนความรู้ในชุมชน การตัง้ปณิธานในการ
ขวนขวายความรู้เพิ่มเติม การท างานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ชุมชนจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจได้ และยงัเป็นไปในลกัษณะ
เดียวกันกับท่ี กัลย์ ป่ินเกสร และคณะ (2560) อธิบายไว้ว่า ทุนมนุษย์มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ ทัง้นีทุ้นมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถเฉพาะตวัอ่ืน ๆ ท่ีสะสมอยู่ในตวัมนุษย์ นอกจากนัน้ทุนมนุษย์ยงั
เป็นกรรมสิทธ์ิสว่นบคุคลท่ีไมส่ามารถเปล่ียนถ่ายให้กบับคุคลอ่ืนได้ ทนุมนษุย์จึง
เป็นสินทรัพย์ท่ีมีคณุคา่ ช่วยเสริมสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่องค์การ และน ามาสู่การ
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สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากทุนมนุษย์เป็น
สินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ การวัดมูลค่าทุนมนุษย์จึงเป็นสิ่งท่ีท าได้ยาก ดังนัน้ 
ตวัชีว้ดัทนุมนษุย์จึงมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นแบบแผนการวดัประสิทธิภาพ
จากการลงทุนในทุนมนุษย์ การเลือกใช้ตวัชีว้ดัทุนมนุษย์ให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์การ จะช่วยให้สามารถวัดผลการด าเนินงานขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าทนุมนษุย์เป็นทนุท่ีก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสงัคมท่ี
จะสร้างสุขภาวะทางสงัคมอนัก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของประชาชนได้ ดงันัน้ 
บทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์จึงเป็นไปในลักษณะของการเสริมสร้างสุข
ภาวะทางสงัคมผา่นทนุมนษุย์เป็นส าคญั 

4) ผลของสุขภาวะทางสังคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ที่ เกิดจากการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม ผลของการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางสงัคมโดยใช้ทุนทางสงัคมนัน้ ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของคนในสงัคมได้
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน มีกฎกติกาทางสังคมท่ีเป็นระเบียบแบบแผน 
สงัคมมีความสงบสขุและเป็นมาตรการทางสงัคมได้เป็นอย่างดี สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชุมชนก็เกิดการอนุรักษ์ฟืน้ฟูผ่านองค์ความรู้และกฎกติกาของสงัคม
ให้เกิดความยัง่ยืน กลา่วได้วา่การน าทนุทางสงัคมมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
นัน้ ทางหนึ่งเป็นการสร้างสขุภาวะทางสงัคมได้เป็นอย่างดี และในผลการวิจยัยงั
ถือได้ว่าบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ได้ก่อให้เกิดสุขภาวะทางสงัคมท่ีดี
โดยเน้นไปท่ีรูปแบบการพัฒนาผ่านทางทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือขับเคล่ือน
สงัคมด้วยปัจเจกบคุคล ทัง้นี ้ทัง้กลุ่มบคุคล องค์กรทางสงัคม และเครือข่ายทาง
ชุมชนต่างร่วมกันวางแนวนโยบายส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิร่วมกันเพ่ือมีสขุ
ภาวะทางสงัคมท่ีดี เทศบาลต าบลเมืองหงส์ต่างใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในการพฒันาและ
เสริมสร้างทนุมนษุย์ นัน่ก็คือทนุทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ก่อให้เกิด
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การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน และประชาชนอยูดี่มีสขุมากยิ่งขึน้ ซึง่ผลดงักลา่วมานี ้
เป็นไปตามงานศกึษาเร่ือง กระบวนการสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานต าบลสุข
ภาวะของเทศบาลเมืองวงัน า้เย็น จงัหวดัสระแก้ว ในงานวิจยัของ อมราพร สรุการ 
และนิลภา จิระรัตนวรรณะ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในเทศบาลวงั
น า้เย็นท่ีท าให้เห็นถึงการเป็น “ต าบลสขุภาวะ” คือ มีสงัคมดี คือ การท่ีมีต้นแบบ
ของบคุคลในสงัคมท่ีมีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้
และถ่ายทอดทัง้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในชุมชน มีเศรษฐกิจท่ี
พอเพียง ไม่มีปัญหาหนีส้ิน มีกลุ่มออมทรัพย์ การแปรรูปอาหาร สิ่งแวดล้อมดี 
ประชาชนให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลงังานการพฒันาเทคโนโลยีด้านการ
เกษตรกรรม การจดัการขยะในครัวเรือน การใช้ประโยชน์และจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การเพิ่มพืน้ท่ีป่า สุขภาพดี คือ การรู้เท่าทันปัญหา
สขุภาพตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสขุภาพกาย เช่น การมีพฤตกิรรม
ท่ีไม่เหมาะสมด้านการบริโภคและออกก าลงักาย ปัญหาด้านการใช้สารเคมี และ
ปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหาด้านสขุภาพจิตท่ีเกิดจากความเครียดตา่ง ๆ  เป็น
ต้น มีแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม โดยชมุชนมีแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนัโดยมีหวัใจ
ส าคญั คือ กิจกรรมสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการร่วมใจของชุมชนประชากรมีส่วน
ร่วม โดยมีฐานคิดของการพัฒนาชุมชนว่าต้องประสานความร่วมมือทัง้จาก
องค์กรในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีสร้างพลังให้กับประชาชน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี (2559) ท่ีอธิบายไว้ว่า ทนุทางสงัคมก็เป็น
ปัจจัยส าคญัยิ่งต่อการบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินในทุกด้าน โดยอาศยั
กลไกประชารัฐหรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน โดยข้อเสนอเชิงนโยบายของ
การบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินโดยอาศัยกลไกประชารัฐ 
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ประกอบด้วย 1) นโยบายการบริหารของผู้ น ายึดหลักกลไกประชารัฐท่ีดีเป็น
แนวทางในการบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 2) นโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชาชนใน
เชิงรุกและ 3) นโยบายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการแสวงหาความร่วมมือ
ในรูปแบบของเครือขา่ยใหม ่และการรักษาเครือขา่ยเดมิ เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมตามหลกัการกลไกประชารัฐท่ีดี 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าเทศบาล

ต าบลเมืองหงส์ส่งเสริมให้ใช้ทุนทางสังคมทุก ๆ ด้านอย่างเท่า ๆ กัน แต่เม่ือ
พิจารณาปัจจยัด้านบทบาทในการส่งเสริมของเทศาบาลต าบลกบัการเสริมสร้าง
สขุภาวะทางสงัคมพบวา่มีความสมัพนัธ์กนักบัการสง่เสริมทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ
มากกวา่ด้านอ่ืน ๆ (ความสมัพนัธ์ระดบัสงู) ดงันัน้ เทศบาลต าบลเมืองหงส์จงึควร
ท่ีจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการสง่เสริมในด้านอ่ืน ๆ  เพ่ือแสดงถึงการใช้ทนุทาง
สังคมในการสร้างสุขภาวะทางสังคมท่ีดีขึน้มากกว่านี ้เช่น ควรมีการน าเอา
แนวนโยบายจากรัฐมาปฏิบตัิให้มากขึน้ ควรสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมให้ดี
มากขึน้กว่านี ้และควรมีกิจกรรมการส่งเสริมให้ใช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ให้
หลากหลายและสร้างมลูคา่ได้ โดยเฉพาะทนุทางด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรมีการศึกษาครัง้ต่อไปในประเด็นท่ี
เก่ียวกบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคมเพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจครัวเรือน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคม
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เพ่ือพฒันาสขุภาวะทางด้านอ่ืน ๆ  เชน่ จิตใจ ร่างกาย สตปัิญญา หรือความสมัพนัธ์
ระหวา่งการใช้ทนุทางสงัคมกบัการสร้างเครือขา่ยเศรษฐกิจสงัคม 
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