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ชื่อรายงานการวิจยั : โครงการวิจยั และพัฒนาชุมชนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปผลรายงานโครงการวิจยั
โครงการวิจยั และพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณี ศึกษา
ชุมชนบ้านสัน กลาง ต าบลจ าป่ าหวาย อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา มีว ตั ถุประสงค์เพื่อสร้ าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั สมาชิกในชุมชนฯ
ศึกษาข้อมูลและประเมินศักยภาพของชุมชน พร้อมทั้งร่ วมกันวางแผนแม่บทชุ มชนฯ เพื่อหา
แนวทางพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯ ต่างๆในชุมชนฯ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรและครัวเรื อน รวมถึง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยการศึกษาครั้งนี้ มองศักยภาพของการพัฒนาชุมชนฯ
ออกเป็ น 2 ด้าน คือ ศักยภาพของสมาชิกในชุ มชนฯ และศักยภาพในการบริ หารจัดการของ
กลุ่มวิสาหกิ จต่ าง ๆ ในชุมชนฯ โดยที่ศกั ยภาพของสมาชิ ก ในชุ มชนฯ ประเมิน ได้จ ากการ
ตรวจสอบตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการที่ยงั่ ยืน ส่ วนศักยภาพในการบริ หารจัดการ
ของกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ในชุมชนฯ ประเมินได้จาก 3 องค์ประกอบ 1) ความสามารถในการ
บริ หารจัดการของกลุ่มฯ 7 ประการ 2) หลักการหรื อแนวคิดการดาเนิ นการของกลุ่มฯ ภายใต้
ของความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียง 15 ประการ และ 3) การประเมินการพัฒนาทุน 4 ประการ คือ
ทุนมนุษย์ ทุนทางวัตถุหรื อทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม และทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ท้ายสุดจึงนาผลการวิเคราะห์ และบทเรี ยนที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเอง
มาประมวลผล และสังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่ก ารกาหนดแผนแม่บท และการด าเนิ น กิจ กรรม
โครงการนาร่ องการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของชุมชนฯ การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)

ข
โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าสตรี ผูอ้ าวุโสของ
หมู่บา้ น สมาชิกเกษตรกรทั้งหมดของชุมชนฯ
พบว่ าการพัฒ นาหรื อ การแก้ปัญ หาต่ าง ๆ ของชุ มชนฯ ต้องเริ่ ม ต้น จากการสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู้ ฯ เพื่อให้เกิดการระเบิดจากข้างใน โดยเริ่ มตั้งแต่การสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่ เ ริ่ มจากการเรี ยนรู้ เ กี่ ย วกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งที่ ส ามารถน ามา
ประยุก ต์ใช้ก ับการปฏิบัติต นได้ในทุ ก ระดับ โดยเน้นการปฏิบตั ิ บนทางสายกลาง และการ
พัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน ให้กบั สมาชิกในชุมชนฯ เพื่อใช้ในการดาเนิ นชีวิต ทั้งการอบรมให้
ความรู้ การศึกษาดูงานชุมชนต้น แบบ และการประเมินความเห็น และทัศนคติ เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการที่ยงั่ ยืน สาหรับผลการตรวจสอบตนเอง และการ
ประเมินความคิดเห็น เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการที่ยงั่ ยืน ซึ่ง
พบว่าผูน้ า และสมาชิก ของชุมชนฯ ส่ วนใหญ่ มีระดับของความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ดังกล่าวฯ เป็ นอย่างดี ส่ วนการประเมินตนเองในด้านศักยภาพในการบริ หารจัดการที่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าการปฏิบตั ิโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง การบริ หารจัด การด้านที่ มีค ะแนนสู งสุ ด ระดับดี คื อการบริ หารการจ้างงานของกลุ่ม
รองลงมาคือ ปานกลาง มีดว้ ยกัน 6 ด้าน โดยเรี ยงตามลาดับคะแนน มีดงั ต่อไปนี้ การบริ หาร
สวัสดิการชุมชน การบริ หารองค์การ การบริ หารการเงิน การบริ หารวัตถุดิบ การบริ หารการ
ผลิต และการบริ หารตลาด และในด้านความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน
ตัวอย่าง พบว่าการปฏิบตั ิโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ ปานกลาง ส่ วนในการประเมินการ
พัฒนาทุน 4 ประการ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง พร้อมทั้งหนุ น
เสริ มและกระตุน้ การมีส่วนร่ วมของสมาชิกโดยการแสวงหาความร่ วมมือเพื่อร่ วมกันวิเคราะห์
ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชนฯ
ซึ่งกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่ วมในชุ มชนฯ ได้นาไปสู่การตกผลึกความคิดจาก
ปัญหาสู่ปัญญาร่ วมกันกาหนดแผนแม่บทของชุมชนฯ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนฯ คือ
ชุมชนพอเพียงที่ มีความเป็ นอยู่ที่ดี และมีค วามสุ ข มีก ารก าหนดแผนแม่บทชุ มชนฯ 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ทางด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านสิ่ งแวดล้อม 4) ด้านการเมืองและการ
บริ หารจัดการภายในชุ มชนฯ หลังจากนั้น ก่ อให้เกิ ด การเปลี่ยนแปลงในพื้น ที่ ข องชุ มชนฯ
ดังต่ อไปนี้ 1) การจัด ทาบัญ ชีค รั ว เรื อน พร้อมทั้งน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนต่อไป 2) เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่เคยรกร้างว่างเปล่า
ของชุมชนฯ ให้เป็ นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มผูส้ ูงอายุ พร้อมทั้งร่ วมกันสร้างบรรทัด
ฐานในการปลูกผักสวนครัวไว้บริ โภคในครัวเรื อน เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย 3) การนาเอาขยะ
เปี ยก และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทาน้ าหมักชี วภาพ และปุ๋ ยหมักฯ แบบมีพดั ลมเติ ม
อากาศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิทศั น์ในสถานที่ต่าง ๆ ของชุมชนฯ เพื่อ
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การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งมีการขยายผลองค์ความรู้ดงั กล่าว แก่เยาวชนในชุมชนฯ
โดยปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนฯ 4) เกิดโครงการนาร่ องธนาคารลูกเป็ ด และลูกสุ กร เพื่อเป็ น
การส่งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนฯ
การวิเคราะห์
องค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพึ่งพาตนเองและเพื่อความยัง่ ยืน ต้องมีลกั ษณะสาคัญดังต่อไปนี้
1) การด าเนิ น งานมีลกั ษณะการสร้ างเครื อข่ าย (Net Work) ต้องสร้ างและพัฒนา
เครื อข่ายของสมาชิกให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
2) การดาเนินงานต้องเป็ นไปในลักษณะแบบบูรณาการ หรื อมีลกั ษณะแบบองค์รวม
(Holistic) โดยมีเป้ าหมายหลักคือการเน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
3) ปั จ จัย ร่ ว มที่ มีค วามสาคัญ ยิ่งในการพัฒ นาและสร้ า งความเข้มแข็งให้ก ับชุ มชน
ได้แก่ การมีคณะกรรมการบริ หารหรื อผูน้ าชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาชุมชน
อย่างบูรณาการ หรื อชุมชนพอเพียงที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและมีความสุข มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการลดมลพิษหรื อของเสียต่าง ๆ
4) กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการดาเนินการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอน
5) กระบวนการสร้างการเรี ยนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน ที่สาคัญที่สุดคือการศึกษาดู
งานชุ มชนที่ เป็ นต้น แบบและมี ก ารพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง การแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์จากชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิจริ ง การจัดเวทีประชาคม การร่ วมสรุ ปบทเรี ยน การจัดเก็บข้อมูลชุมชนโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนและโดยชุมชนน าไปสู่ การวิเคราะห์ชุ มชนเพื่อจัด ทาแผนพัฒนาชุมชน
พึ่งตนเอง ตลอดถึงการเข้าร่ วมเวทีก ารเรี ยนรู้ของผูน้ าในเวทีต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ก ับ
ชุมชน
6) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ ที่มีส่วนช่วยตั้งแต่
ขั้นก่อตั้ง ตลอดจนการพัฒนาเสริ มสร้างความเข้มแข็งทุกระยะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การแก้ปัญหาและพัฒนา
1) ในการพัฒ นาชุ มชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ต้องเริ่ มต้นจากการ
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้าใจที่ ถูก ต้องเกี่ ย วกับหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กบั สมาชิกของชุมชน และกระตุน้ เตือน พร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ให้รู้จกั มัธยัสถ์ รักสันโดษ สร้ างจิตสานึ กให้รู้จกั คุณค่ าของการมีชีวิตที่พอดี รู้จกั คุ ณค่าของ
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สิ่ งแวดล้อ มและทรั พยากรธรรมชาติ ร อบ ๆ ตัว เอง ดังค ากล่า วที่ ว่ า “มีชีวิ ต ที่ พ อดี มีชีวี ที่
พอเพียง”
2) เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนต้องมีการกระตุน้ และหนุนเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิกในชุมชน โดยชุมชนต้องพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการเป็ น
ประชาสังคม เนื่องจากการหาวิธีการแก้ปัญหา และการกาหนดทิศทางข้างหน้าของชุมชนนั้น
ต้องอาศัยการสร้างและการสะสมองค์ความรู้ เพื่อสามารถปรับใช้และเป็ นพื้นฐานให้เกิดการ
เรี ยนรู้เพิ่มขึ้น ต่อไป ต้องพัฒ นาและสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีเป้ าหมายให้ชุมชน
สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้น้ นั คือชุมชนต้องสร้างกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ขึ้นมาจากการ
มีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน
3) ในการพัฒนาศักยภาพการจัดการชุมชนด้วยวิธีคิดเชิงระบบจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนา
ยกระดับความรู้และทัศนคติของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคีอื่น ๆ ที่ตอ้ ง
พัฒนาเพื่อเสริ มหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลไกลการขับเคลื่อนที่สาคัญ คือต้องให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
มีเครื่ องมือบริ หารหรื อกลไกการบริ หาร และกาหนดบทบาทภารกิ จของแต่ละภาคส่ วนให้
ชัดเจน พร้อมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ และการประเมินผล
ความส าเร็ จ จะต้องด าเนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อง และมี ต ัว ชี้ ว ดั ที่ ส ะท้อนถึ งหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน เช่น การลดค่าใช้จ่าย การออม เป็ นต้น

จ

