
                                       
 

  

 
 

 
 

 

             วารสารพัฒนาสังคม ฉบับที่ 2 ปีที่ 21 พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลาย
ประเด็นจำนวน 12 บทความ เริ่มต้นด้วยบทความของ อุทิศ ทาหอม และคณะ ที่ได้ศึกษาเพื่อค้นหารูปแบบ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม  
ซึ่งผู้เขียนได้เสนอข้อค้นพบที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนของเกษตรกร 

บทความต่อมาเป็นการศึกษาทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชรของ
เยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้เขียนคือ พัชราภรณ์ ตาละลักษมณ์ และคณะ ได้ค้นพบผลกระทบ
ของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรายมิติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 บทความที่สาม เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผู้เขียน สุรีกร สุปัน 
ได้ศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามแนวทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนได้เสนอข้อพบทางด้านการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 บทความที่สี่ เป็นการศึกษาแนวคิดว่าด้วยการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้เขียน 
พินทุสร โพธิ์อุไร ได้ศึกษาถึงมโนทัศน์ว่าด้วยการเสริมพลังชุมชน การเสริมสร้างสุขภาพ และการประยุกต์ใช้
มโนทัศน์การเสริมพลังชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพ โดยผู้เขียนได้เสนอข้อคน้พบท่ี
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์และการประยุกต์ใช้ 
 บทความถัดมา รัชนีวรรณ์ นิรมิตร และบัวพันธ์ พรหมพักพิง ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพของหญิงบริการชาวลาวในพื้นที่ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึง
ผู้เขียนได้สรุปผลเป็นปัจจัยเชิงระดับขั้นที่น่าสนใจ 
 บทความที่หก เป็นบทความที่ศึกษาตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการสร้างความยุติธรรมทางสังคม โดยผู้เขียน บูชิตา สังข์แก้ว และคณะ ได้ทำการศึกษาใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตากและจังหวัดตราด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และได้เสนอข้อ
ค้นพบในเชิงตัวแบบการพัฒนานโยบายทั้งด้านการพัฒนากระบวนการนโยบายและการพัฒนาเนื ้อหา
นโยบาย 
 บทความที่เจ็ด เป็นประเด็นเกี่ยวกับผู้ค้าจีนรุ่นใหม่กับการขยายอิทธิพลทางการค้าอีคอมเมิร์ซ โดย 
สาธิยา เขื่อนคำ ได้ศึกษาผู้ค้าจีนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ ผลการค้นพบได้นำเสนอ
รูปแบบการค้าอีคอมเมิร์ซและสะท้อนลักษณะของทุนนิยมพันธุ์ผสม 

             

บรรณาธิการแถลง 
 



                                               

  

 บทความที่แปด เป็นการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผา่นแดนถาวรไทยกัมพูชา โดยผู้เขยีน 
เอมอร แสนภูวา ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเปรียบเทียบตลาดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำกับตลาดจุดผ่าน
แดนถาวรช่องจอม ภายใต้บริบทที่แตกต่าง ซึ่งผู้เขียนได้ค้นพบและให้ข้อเสนอแนะบางประการที่น่าสนใจ 
 บทความถัดมา เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงการทำหน้าที่และความสัมพันธ์เชิง
อำนาจการตัดสินใจของครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อค้นหาตัวแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยยุค
โลกาภิวัตน์ โดยผู้เขียน ปริศนา กาญจนกันทร และ สุพรรณี ไชยอำพร ทำการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
และได้ค้นพบและได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการที่น่าสนใจ 
 บทความที่สิบ สานิตย์ หนูนิล และ กนกวรา พวงประยงค์ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่หรือเจเนอเรชั่นวายในชนบทไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ทดสอบคือการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลสรุปและข้อเสนอแนะสามารถอ่านรายละเอียดได้จากบทความ 
 บทความที่สิบเอ็ด นิชาภา เชยะสิทธิ์ และคณะ ได้ศึกษาองค์ประกอบการบริหารตามหลักธรรม 
ภิบาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วจึงนำ
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาทำการตีความร่วมกัน ซึ่งผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะสามารถอ่านรายละเอียดได้จากบทความ 
 บทความสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. 
2549 - 2557 โดยผู้เขียน ชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ต้องการศึกษาการปรับบทบาทของ
ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้ง โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผลการศึกษาได้ค้นพบปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขบวนการนักศึกษาไทยมีการปรับตัว 
 สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านและสมาชิกวารสารทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
                                                                                     บรรณาธิการ 

วารสารพัฒนาสังคม ปีท่ี 21 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562)                              สารบัญ 
  
 

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ใช้            1  
หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด  
ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 อุทิศ  ทาหอม     สำราญ  ธุระตา     คเนศ  วงษา 
 

ทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชร           28 
ของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี                    
 พัชราภรณ์  ตาละลักษมณ์    อรนัดดา  ชิณศรี    ธีราพร  ทองปัญญา 
 

การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง           45 
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

สุลีกร  สุปัน     
 

แนวคิดว่าด้วยการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ            65 
พินทุสร  โพธิ์อุไร 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของหญิงบริการชาวลาว             79 
ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 
 รัชนีวรรณ์  นิรมิตร     บัวพันธ ์ พรหมพักพิง  

    

ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์         97 
เพื่อการสร้างความยุติธรรมทางสังคม กรณีศึกษา พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
จังหวัดตาก และจังหวัดตราด              
 บูชิตา สังข์แก้ว    พันธรักษ์ ผูกพันธุ์    ดำรงพล อินทร์จันทร์ 
 

ผู้ค้าจีนรุ่นใหม่กับการขยายอิทธิพลทางการค้าอีคอมเมิร์ซ           115 
: กรณีผู้ค้าจีนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ 

สาธิยา  เขื่อนขำ 



บทความที่แปด เป็นการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผา่นแดนถาวรไทยกัมพูชา โดยผู้เขยีน
เอมอร แสนภวูา ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเปรียบเทียบตลาดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำกับตลาดจุดผ่าน
แดนถาวรช่องจอม ภายใต้บริบทที่แตกต่าง ซึ่งผู้เขียนได้ค้นพบและให้ข้อเสนอแนะบางประการที่น่าสนใจ

บทความถัดมา เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงการทำหน้าที่และความสัมพันธ์เชิง
อำนาจการตัดสินใจของครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อค้นหาตัวแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยยุค
โลกาภิวัตน์ โดยผู้เขียน ปริศนา กาญจนกันทร และ สุพรรณี ไชยอำพร ทำการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
และได้ค้นพบและได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการที่น่าสนใจ

บทความที่สิบ สานิตย์ หนูนิล และ กนกวรา พวงประยงค์ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่หรือเจเนอเรชั่นวายในชนบทไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ทดสอบคือการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลสรุปและข้อเสนอแนะสามารถอ่านรายละเอียดได้จากบทความ

บทความที่สิบเอ็ด นิชาภา เชยะสิทธิ์ และคณะ ได้ศึกษาองค์ประกอบการบริหารตามหลักธรรม
ภิบาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วจึงนำ
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาทำการตีความร่วมกัน ซึ่งผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะสามารถอ่านรายละเอียดได้จากบทความ

บทความสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ.
2549 - 2557 โดยผู้เขียน ชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ต้องการศึกษาการปรับบทบาทของ
ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้ง โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึกษาได้ค้นพบปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขบวนการนักศึกษาไทยมีการปรับตัว

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านและสมาชิกวารสารทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
บรรณาธิการ

วารสารพัฒนาสังคม ปีท่ี 21 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562)   สารบัญ 

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ใช้     1 
หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด 
ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อุทิศ  ทาหอม     สำราญ  ธุระตา     คเนศ  วงษา 

ทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชร   28 
ของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี       

พัชราภรณ์  ตาละลักษมณ์    อรนัดดา  ชิณศรี    ธีราพร  ทองปัญญา 

การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง   45 
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

สุลีกร  สุปัน    

แนวคิดว่าด้วยการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ   64 
พินทุสร  โพธิ์อุไร 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของหญิงบริการชาวลาว   78 
ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 

รัชนีวรรณ์  นิรมิตร     บัวพันธ ์ พรหมพักพิง 

ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์   96 
เพื่อการสร้างความยุติธรรมทางสังคม กรณีศึกษา พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตาก และจังหวัดตราด  

บูชิตา สังข์แก้ว    พันธรักษ์ ผูกพันธุ์    ดำรงพล อินทร์จันทร์ 

ผู้ค้าจีนรุ่นใหม่กับการขยายอิทธิพลทางการค้าอีคอมเมิร์ซ  119 
: กรณีผู้ค้าจีนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ 

สาธิยา  เขื่อนขำ 



กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา   140 
เอมอร แสนภูวา 

ตัวแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยยุคโลกาภิวัตน์  164 
ปริศนา  กาญจนกันทร    สุพรรณ ี ไชยอำพร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบทไทย   176 
สานิตย์  หนูนลิ    กนกวรา  พวงประยงค ์

องค์ประกอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล   196 
นิชาภา  เชยะสิทธ์ิ    วัชระ  คำเขียว    พงษ์ศักดิ์  เพชรสถิตย์ 

วิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง  216 
พ.ศ. 2549 – 2557    

ชยุตม์  พันธุ์สุวรรณ    สมศักดิ์  สามัคคีธรรม 

China’s Asian Dream: Empire building along the silk road.   235 
 ดุษฎี  วรธรรมดุษฎี 

  คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม 

  บทวิจารณ์หนังสือ 

aอุทิศ ทาหอม bสำราญ ธุระตา cคเนศ วงษา
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีวัตถุประสงค์ที่ สำคัญคือ
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ 2. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชน
บ้านคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 3. เพื่อค้นหารูปแบบพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม
โดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การเดินสำรวจ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ การจัดเวทีวิเคราะห์/
สังเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรชุมชนบ้านคูขาดได้ร่วมกันพลิกกลับกองปุ๋ยอินทรีย์
จำนวน 22 ตัน เพื่อนำไปปรับสภาพดินสำหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และได้ร่วมกันทำจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ลดแก๊สไข่เน่า สร้างธาตุอาหารให้พืช เสริม
รากผักผลไม้ให้แข็งแรง การรวมกลุ่มของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด จึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการฟื้นฟู
สภาพดินให้มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเพาะปลูก ผลจากการวิเคราะห์สามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีและ
อินทรีย์ได้ร้อยละ 82 ส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี พร้อมทั้งได้ประกาศ
เป็นวาระชุมชนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพใช้เอง เป็นประจำทุกปี การขยายผลไปสู่การทำปุ๋ยใช้เองภายใน
ครัวเรือนและระดับชุมชน ที่สำคัญไปกว่านั้นเกิดการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย โดยเทศบาลตำบลศรีสตึก
เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้นำไปบรรจุไว้ในแผนเทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ 2562 ในการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมของชุมชนบ้านคูขาด และใช้เป็นชุดข้อมูลในการพัฒนาในโครงการไทยนิยมยั่งยืนตาม
นโยบายรัฐบาล ในการต่อยอดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ชุมชนพึ่งตนเองในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ การพัฒนาศักยภาพ หลักเกษตรกรรมยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต

a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ E-mail: arm.utit.tahom@gmail.com
b อาจารยป์ระจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
c นิติกรปฏิบัตกิาร สำนกังานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่รับบทความ: 5 กันยายน 2561 วันที่แก้ไขบทความ: 26 พฤศจิกายน 2561 และวันตอบรบับทความ: 17 ธันวาคม 2561

บทความวิจัย

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์
ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตกึ จังหวัดบุรรีัมย์




