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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความเมตตานุเคราะหจาก
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธทุกทาน ประกอบดวย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผศ. วาท่ี พ.ต.ดร.
สวัสดิ์  จิรัฏฐิติกาล, ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  พรอมดวยคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
ประกอบดวย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, รศ. และ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร ท่ีไดกรุณาให
คําแนะนําปรึกษา และดูแลเอาใจใสในการตรวจสอบปรับปรุงแกไขดุษฎีนิพนธฉบับนี้มาตั้งแตตนจน
สําเร็จสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบพระคุณไวในโอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณและขอขอบพระคุณ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยทุกรูป/ทาน ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ ประสบการณ ถายทอดความรู ความเขาใจและ
เปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอด ในการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
คณะสังคมศาสตร จนทําใหผูวิจัยสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญ
เลิศ อินฺทปฺโญ, รศ. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(วัดศรีสุดาราม) ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. ผูอํานวยการ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (วังนอย) และขอขอบพระคุณ
เจาหนาท่ีหลักสูตร พรอมท้ังเจาหนาท่ีในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของทุกรูป/ทาน รวมถึงขอขอบคุณ
เพ่ือนๆ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (วัดศรีสุดารามและวัง
นอย) รุนท่ี ๓ ทุกรูป/คน ท่ีไดกรุณาชวยเหลือเปนกําลังใจ ใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางท่ีถูกตอง และ
อํานวยความสะดวกดานการคนควาขอมูลในการทําดุษฎีนิพนธแกผูวิจัยเสมอมาจนสําเร็จลุลวงได 

 ขอกราบขอบพระคุณ ทานผูใหขอมูลหลักดานวิชาการทางพระพุทธศาสนา และ
พระสงฆนักพัฒนา จํานวน ๒ รูป คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙ และพระอาจารย สุบิน ปณีโต 
และขออนุโมทนาขอบคุณ ทานผูใหขอมูลหลักท่ีเปนตัวแทนท้ังภาคชุมชนและภาครัฐในพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง 
๔ ชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน ๒๘ ทาน รวมจํานวน ๓๐ 
รูป/ทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณและ
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน ๑๒ รูป/ทาน ซ่ึงไดชวยเติมเต็ม
ทางดานวิชาการใหดุษฎีนิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งข้ึน และขออนุโมทนาขอบพระคุณ โยมสุวรรณ 
ตันตระเธียร ผูใหการอุปถัมภคํ้าจุนดานทุนการศึกษาแกผูวิจัยตั้งแตตนจนสําเร็จการศึกษาไดในครั้งนี้ 

สุดทายนี้ ขอคุณงามความดี และประโยชนอันใดท่ีจะพึงเกิดจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัย
ขอนอมถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และขอนอมบูชาเปนกตเวทิตาคุณแดนักวิชาการ
ท้ังหลาย ซ่ึงเปนเจาของตําราท่ีผูวิจัยใชเพ่ือการศึกษาคนควา และแดบิดามารดา คือ คุณพอถนอม-
คุณแมเลื่อน ปุลันรัมย ครู อุปชฌาย อาจารย และทานผูมีพระคุณทุกทาน พรอมญาติสนิท มิตรสหาย
ทุกทาน ท่ีเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในทุกๆ ดานเสมอมา  

           พระมหาภูษิต  อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย) 
 ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 

เร่ือง หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

ฏ 
 

บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

๑.๒ ปญหาท่ีตองการทราบ ๙ 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย ๙ 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๙ 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๑๑ 

๑.๖ 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

๑๔ 

บทท่ี ๒  เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๑๕ 

           ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๑๕ 

๒.๒ แนวคิด เชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง ๔๕ 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ๕๐ 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามวิถีพุทธ ๗๒ 

๒.๕ แนวคิด เชิงทฤษฎีเก่ียวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ๘๙ 

๒.๖ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย ๑๐๓ 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๑๑๑ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๑๓๒ 

บทท่ี ๓  วิธีดําเนินการวิจัย ๑๓๔ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๓๔ 

๓.๒ กลุมผูใหขอมูลหลัก (key Informants) ๑๓๕ 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๓๙ 

๓.๔ การรวบรวมขอมูล ๑๔๐ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๑๔๒ 
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บทท่ี ๔  ผลการวิจัย ๑๔๕ 
๔.๑ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
๑๔๖ 

๔.๒ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๒๓๙ 

๔.๓ การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ๓๐๖ 
๔.๔ ผลการสังเคราะหขอมูลการสนทนากลุมเฉพาะ ๓๒๖ 
๔.๕ องคความรูจากการวิจัย 

 

๓๔๖ 

บทท่ี ๕  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ๓๕๘ 
          ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๓๕๙ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๓๖๗ 
๕.๓ ขอเสนอแนะ ๓๗๖ 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๓๗๖ 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ๓๗๖ 
 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะแนวทางการวิจัยครั้งตอไป 

 

๓๗๗ 

บรรณานุกรม ๓๗๘ 
ภาคผนวก ๓๙๘ 

ภาคผนวก ก   หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
วิจัย 

๓๙๙ 

ภาคผนวก ข   หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ๔๐๖ 
ภาคผนวก ค   หนังสือขอความอนุเคราะหสนทนากลุมเฉพาะ ๔๓๘ 
ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๔๕๓ 
ภาคผนวก จ ประเด็นคําถามการสนทนากลุมเฉพาะ ๔๖๗ 
ภาคผนวก ฉ ภาพถายผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเชิงลึก ๔๗๗ 
ภาคผนวก ช  ภาพถายการสนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญ ๔๙๕ 

ประวัตผูิวิจัย 
 

๕๐๔ 

 

 

 

 



ฌ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ หนา 

๒.๑ แสดงการสรุปความหมายของการบริหารจัดการ ๒๐ 

๒.๒ แสดงการสรุปแนวคิดการบริหารจัดการ ๒๖ 

๒.๓ แสดงการสรุปทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๓๗ 

๒.๔ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชน ๔๔ 

๒.๕ แสดงนิยามของการพ่ึงพาตนเอง ๔๗ 

๒.๖ แสดงความหมายของการพ่ึงตนเอง ๕๐ 

๒.๗ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ๖๑ 

๒.๘ แสดงการสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๗๐ 

๒.๙ แสดงตารางขอวิเคราะหการพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัย ๗๖ 

๒.๑๐ สรุปการพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัย ๗๘ 

๒.๑๑ สรุปความหมายของการพัฒนาชุมชน ๘๑ 

๒.๑๒ องคประกอบของการพัฒนาชุมชน ๘๔ 

๒.๑๓ แสดงสรุปการพัฒนาคนใหมีความสุข ๘๘ 

๒.๑๔ แสดงสรุปแนวคิดการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน ๙๖ 

๒.๑๕ แสดงการสรุปแนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ๑๐๒ 

๒.๑๖ ผลการวิจัยของนักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๑๑๓ 

๒.๑๗ ผลการวิจัยของนักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชน ๑๑๕ 

๒.๑๘ ผลการวิจัยของนักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ๑๒๖ 

๒.๑๙ แสดงความสอดคลองแนวคิดทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง          

“การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ๑๒๘ 

๒.๒๐ แสดงตารางการประมวลแนวคิดทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกับหลักทรัพยากร

ทางการบริหารจัดการ 6M’s ท่ีมีความสอดคลองกับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ๑๒๙ 

๔.๑ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานผูนําชุมชนและทีมงาน ๑๖๙ 

๔.๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชนในชุมชน ๑๘๔ 

๔.๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานกระบวนการวางแผน

ชุมชน 

 

๑๘๙ 

 

 



ญ 
 

ตารางที่ หนา 

๔.๔ แสดงความถ่ีและจํานวนผู ใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานของชุมชนบานทับสวายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๑๖ 

๔.๕ แสดงความถ่ีและจํานวนผู ใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานของชุมชนบานโคกเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๒๒ 

๔.๖ แสดงความถ่ีและจํานวนผู ใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานของชุมชนบานโคกสะอาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๒๙ 

๔.๗ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานของชุมชนบานหนองกองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๓๖ 

๔.๘ แสดงการสรุปผลกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๒๓๗ 

๔.๙ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Management         

การบริหารจัดการ 

๒๔๕ 

๔.๑๐ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Machine การ

บริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร  

๒๕๖ 

๔.๑๑ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Money การบริหาร

จัดการดานเงินทุน/งบประมาณ 

๒๗๒ 

๔.๑๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Morality การ

บริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม  

๒๗๕ 

๔.๑๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Material การ

บริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ  

๒๗๗ 

๔.๑๔ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Man การบริหาร

จัดการดานคน  

๒๘๐ 

๔.๑๕ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับการบูรณาการหลักนาถก

รณธรรม ๑๐ กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s 

๓๐๓ 

๔.๑๖ แสดงความถ่ีและจํานวนผูสนทนากลุมเฉพาะเก่ียวกับการนําเสนอกลไก

การทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๓๑๙ 

๔.๑๗ แสดงความถ่ีและจํานวนผูสนทนากลุมเฉพาะเก่ียวกับการนําเสนอการ

บริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

๓๒๖ 

 



ฎ 
 

สารบัญแผนภาพ 

 

ภาพที่ หนา 

๒.๑ แสดงองคประกอบของการพัฒนาชุมชน ๘๓ 

๒.๒ เปาหมายของการพัฒนาคน ๘๕ 

๒.๓ แสดงลักษณะชุมชนเขมแข็ง ๘๗ 

๒.๔ แสดงแบบจําลองการจัดการตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองแบบยั่งยืน ๙๔ 

๒.๕ แสดงแบบจําลองในการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองแบบยั่งยืน ๙๕ 

๒.๖ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ๑๓๓ 

๔.๑ แสดงรูปแบบของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานทับสวาย ๒๐๐ 

๔.๒ แสดงกระบวนการดําเนินกิจกรรมกองทุนขยะสรางบุญ ๒๑๒ 

๔.๓ แสดงแผนภาพการบูรณาการระหวางหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 

คือ 6M’s กับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 

๒๔๒ 

๔.๔ แสดงแผนภาพกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๓๒๗ 

๔.๕ แสดงแผนภาพดาน Management การบริหารจัดการ ๓๓๐ 

๔.๖ แสดงแผนภาพดาน Machine มีการบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร ๓๓๒ 

๔.๗ แสดงแผนภาพดานMoney เงินทุน/งบประมาณในการบริหารจัดการ ๓๓๔ 

๔.๘ แสดงแผนภาพดาน Morality มีการบริหารจัดการดานคุณธรรมจริยธรรม ๓๓๖ 

๔.๙ แสดงแผนภาพดาน Material มีวัสดุหรือวัตถุดิบตางๆ ๓๓๘ 

๔.๑๐ แสดงแผนภาพดาน Man ท้ังผูนํา ทีมงาน สมาชิกในชุมชน รวมถึงภาคีพัฒนา

อ่ืนๆ 

๓๔๐ 

๔.๑๑ แสดงแผนภาพองคความรูจากการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี  ๑ ๓๔๑ 

๔.๑๒ แสดงแผนภาพองคความรูจากการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี  ๒ ๓๔๒ 

๔.๑๓ แสดงแผนภาพโมเดล: LPPS + (10N=6M) + (W-TERMS) = 5E-1P 

Model (จากการสังเคราะหของผูวิจัย) 

๓๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฏ 
 

 

 

 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ  

๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก  

อักษรยอในดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา

เตปฎกํ ๒๕๐๐ พุทธศักราช ๒๕๓๕ และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอชื่อคัมภีร เชน ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๐/๔๕, ขุ.ธ.

(ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒. หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ ภาษาบาลี เลมท่ี ๒๕ ขอท่ี 

๑๖๐ หนาท่ี ๔๕ ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐ และสุตฺตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ภาษาไทย 

เลมท่ี ๒๕ ขอท่ี ๑๖๐ หนาท่ี ๘๒ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 

พระสุตตันตปฎก 

ที.ปา.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ปฺจก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.อฏฐก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.ทสก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ธ. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิถีชุมชนไทยดั้งเดิม เปนสังคมเกษตรหรือสังคมแบบชาวนา (agrarian or peasant 
society) คนสวนใหญจะประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โดยเฉพาะการทํานาปลูกขาวอยางเปนล่ํา
เปนสัน ผลผลิตของการเกษตรกรรมดังกลาว ข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของน้ําและดิน อันเปน
ทรัพยากรท่ีทรงคุณคาและมีความสําคัญ วิถีชุมชนไทยดั้งเดิมมีลักษณะสําคัญคือ การผลิตเพ่ือยังชีพหรือ
เพ่ือเลี้ยงตัวเอง สวนท่ีเหลือจากการบริโภคจึงนําไปแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบาน ชุมชนไทยในอดีตมิไดอยู
กันแบบโดดเดี่ยว จึงตองมีปฏิสัมพันธกับปจจัยภายใน ท้ังมิติทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และปจจัยภายนอก อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก ไดแก ลัทธิเศรษฐกิจ
และลัทธิการเมือง ลัทธิการลาอาณานิคม เทคนิควิทยาการและวัฒนธรรมแบบตะวันตก และแบบ
สมัยใหม รวมท้ังโลกาภิวัตน (Globalization) ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนแรงกดดันและแรงเสริมท่ีทําใหวิถี
ชุมชนไทยตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญและพัฒนา รวมท้ังการอยูรอด ในภาพรวมแลว
องคประกอบตางๆ ของวิถีชุมชนไทยจึงเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตท่ีมีการพัฒนาการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
และตองเผชิญกับปญหานานัปการ๑ 

จนกระท่ังกระแสการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศในโลกไดเคลื่อนตัวเขาสูประชาธิปไตย 
จนทําใหประเทศไทยกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยการนําของคณะราษฎรในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕๒ และเปน
จุดเริ่มตนของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อันสืบเนื่องจากคณะราษฎร ซ่ึงเปนแกนนํา
ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดประกาศหลัก ๖ ประการ ซ่ึงมีเรื่องเก่ียวกับการรักษาเอกภาพทาง
เศรษฐกิจ และการสรางความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยจะจัดใหมีการวางเคาโครงการ
เศรษฐกิจแหงชาติ โดยหลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค) ไดดําเนินการยกรางเคาโครงการ
เศรษฐกิจข้ึน ไดมีการระบุถึงการกําหนดใหมีการวางแผนเศรษฐกิจแหงชาติ พรอมท้ังไดยกราง
พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบเศรษฐกิจ ซ่ึงเสนอใหมีสภา (หนวยงาน) เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดทํา

                                                   
๑ วิวัฒน เอ่ียมไพรวัน, หนวยท่ี ๑ พัฒนาการและสภาพปญหาของชนบทไทย, ในเอกสารการสอนชุด

วิชาปญหาการพัฒนาชนบทไทย, หนวยท่ี ๑-๗, พิมพครั้งท่ี ๖, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๙), หนา ๑. 

๒ ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ, “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ : การปฏิวัติท่ีถูกนิยามใหม The 
Changing of the ruling in 1932 : The new definition revolution”, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปท่ี 
๓๑ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕): ๓๙.   



๒ 
                              

แผน เศรษฐกิจแหงชาติดวย อยางไรก็ตาม ปรากฏวาสถานการณในขณะนั้นยังไมเอ้ืออํานวย ทําใหยังไม
มีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

เม่ือเกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต ซ่ึงมี
ประชากรรวมกันประมาณ ๒ ใน ๓ ของประชากรโลก ประสบปญหาความยากจนและความลาหลังทาง
เศรษฐกิจ ประกอบกับเกิดปญหาขอขัดแยงทางการเมือง ระหวางคายเสรีนิยมกับคายสังคมนิยม 
ประเทศตางๆ เกิดความตื่นตัว ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน 
ประเทศไทยเอง ก็ตระหนักถึงความจําเปนในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงการ
คมนาคมขนสง การชลประทาน การศึกษา ฯลฯ มากยิ่งข้ึน ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดตั้งสภาเศรษฐกิจ
แหงชาติข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีวิเคราะหวิจัยเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจ และเปนท่ีปรึกษาของรัฐบาลในการแกไข
ปญหาทางการเงิน การคลัง และทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป พรอมท้ังไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการทํา
ผังเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเปนกาวแรก ท่ีจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๐ ธนาคารโลก ซ่ึงจัดตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคหลัก ท่ีจะชวยทําการ
ฟนฟู และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ไดจัดสงคณะสํารวจเศรษฐกิจ เขามาชวยศึกษาขอมูล 
และศึกษาวิจัยเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคําเชิญของรัฐบาลไทยในขณะนั้น คณะผูเชี่ยวชาญ
รวมกับทางคณะเจาหนาท่ีฝายไทยไดจัดทํารายงาน A Public Development Program for 
Thailand ตอมามีการแปลเปนฉบับภาษาไทยชื่อวา โครงการพัฒนาของรัฐบาลสําหรับประเทศไทย 
โดยไดมีการเสนอขอมูลวิเคราะหถึงสภาพ ปญหาและแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยเห็นวา ควรเนนการแขงขันเสรี ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐบาลไดดําเนินการออก
พระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ และตั้งสํานักงานสภาเศรษฐกิจแหงชาติข้ึน เพ่ือทําหนาท่ี
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ หลังจากนั้นจึงไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) เปนฉบับแรก๓ และไดดําเนินการวางแผนเรื่อยมาถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) ชวงนั้น นับวาเปนชวงของเศรษฐกิจขา
ข้ึน อัตราการเจริญเติบโตอยูในระดับสูง ประกอบกับเขาสูยุคโลกาภิวัตน มีการพัฒนาท่ีจะยกระดับ
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีกินดี แตปญหาท่ี
ตามมา คือ การพัฒนาท่ีไมสมดุล ระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม ซ่ึงปรากฏปญหาชัดเจนข้ึนในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๗ พบวา รายไดประชากรสวนใหญไปอยูท่ีกลุมคนรวย กลาวคือ รอยละ ๒๐ ของประชากรท่ีมี
รายไดสูง มีสวนแบงรายไดประชาชาติประมาณรอยละ ๕๐ และรอยละ ๒๐ ของประชากรท่ีมีรายได
ต่ําหรือยากจน มีสวนแบงรายไดประชาชาติ ประมาณรอยละ ๕ เปนตน โดยมีลักษณะ “รวยกระจุก 
จนกระจาย”๔ 

 

                                                   
๓ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, เร่ือง

ท่ี ๙ แผนพัฒนาประเทศ, เลมท่ี ๒๔ บริษัท ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๑๒. 
๔ สรรเสริญ วงศชะอุม, การวางแผนพัฒนาประเทศ, พิมพครั้งท่ี ๑, (นนทบุรี: บริษัท ศูนยการพิมพ

เพชรรุง จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๒๕-๒๖.  



๓ 
                              

อีกประการหนึ่งของความไมสมดุล ก็คือ สภาพสังคม การดําเนินชีวิตแบบสังคมเมืองมาก
ข้ึน มีแรงงานจากชนบทไหลเขามาหางานทําในเมือง แหลงงาน แหลงรายไดอยูในเมือง ทําใหสภาพ
สั งคม เ มือง มีความหนาแนนมาก ข้ึน  คุณภาพชี วิ ตและสิ่ งแวดลอม เริ่ ม มีปญหามาก ข้ึน  
การขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเฉพาะและเขตอุตสาหกรรม
ตางๆ ทําใหเกิดความไมพอเพียงของโครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนมีความ
จําเปนตองเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะอยางเรงดวน ในบางเรื่องมีการ
ขยายตัวอยางเกินตัว มีการเก็งกําไรเกินควร รวมท้ังการบริหารเงินลงทุนอยางไมเหมาะสม ทําให
สภาพเศรษฐกิจมีลักษณะท่ีเรียกวา “เศรษฐกิจฟองสบู” ซ่ึงกอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินข้ึนใน
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียกกันวา “วิกฤตตมยํากุง” ซ่ึงรุกลามไปท่ัวเอเชียและมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
โลก อยางไรก็ตาม ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๗ แมวาดานเศรษฐกิจจะมีความกาวหนาไปมาก เปน
เศรษฐกิจขาข้ึน แตปญหาดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมทําใหเปนการ
พัฒนาท่ีไมสมดุล จึงกลาวไดวา ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๗ มีลักษณะ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา 
พัฒนาไมยั่งยืน”๕ แตบริบทภาพรวมก็ยังเปนลักษณะของการเรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงยัง
ไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย จนกระท่ังเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท่ีเริ่มข้ึนในปลายป ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๘ ไดกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมตาง ๆ สงผลกระทบตอประชาชน
ทุกชั้นและทุกภาคสวนของสังคม ประเด็นเรื่อง ชุมชนเขมแข็ง จึงไดรับการหยิบยกข้ึนมากลาวถึงเปน
อันมาก ในฐานะท่ีเปนทางเลือก ท่ีสําคัญของการพัฒนา เนื่องจากปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเพียงลําพัง  
ดังนั้นหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงตองเขามาแกไขปญหารวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งจําเปนตอง
ใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาท่ีเนน “คน” เปนศูนยกลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๘ โดยการเพ่ิมศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง มีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืน ความเขมแข็งของชุมชนจึงเปนฐานสําคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง
การสรางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืนในอนาคต ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙๖ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหไวกอนหนา
นั้น ก็ไดรับความสนใจในฐานะเปน “ยา” ขนานหนึ่ง ท่ีเชื่อวาจะชวยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจได แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเนนหลักสําคัญ ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ การมี
ภูมิคุมกันท่ีเหมาะสมและความมีเหตุผล บนเง่ือนไข "ความรู" และ "คุณธรรม"๗ ตอมาจนถึงฉบับท่ี 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาประเทศโดยกําหนดใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงมี

                                                   
๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๖-๓๐. 
๖ นพดล เหลากอ, ชุมชนเขมแข็งทางเลือกใหมของการพัฒนา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www. 

gotoknow.org/posts/32๐79 [๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙].  
๗ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗. 

http://www.gotoknow.org/user/nowpadol/profile


๔ 
                              

แนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุก
มิติและขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ เพ่ือใหการพัฒนาและบริหาร
ประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก“ความ
พอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวาง
ความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง
เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอ พรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตอง
ใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับข้ันตอน และ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม จริยธรรม” ใน
การปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ๘   

เพราะหลังจากการพัฒนาประเทศดังกลาว โดยผลักดันใหเปนประเทศอุตสาหกรรม  
จนเกิดภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอม การพัฒนาประเทศไปสู
ความทันสมัย เปนปจจัยสงผลกระทบตอการพ่ึงตนเองในชนบทไทย ทําใหการดําเนินชีวิตของคน
ชนบทท่ีเคยพ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี ถูกทําลายเปลี่ยนแปลงเปนสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยม คนวัย
ทํางานตางอพยพเดินทางไปทํางานภาคอุตสาหกรรม สถาบันครอบครัวออนแอเกิดปญหาสังคม
ตามมา เม่ือการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแต
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนตนมา  

แนวคิดการพัฒนาตามตัวแบบดังกลาว มุงเนนการขจัดสังคมแบบทวิภาวะระหวางสภาวะ
เกาหรือลาหลังกับสภาวะทันสมัยท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เพ่ือใหกาวไปสู
สภาวะทันสมัยและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายอยูท่ีความสําเร็จในการสราง
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจหรือพ้ืนฐานการผลิตแบบสังคมอุตสาหกรรม (Industrialization) และ
ความเปนชุมชนเมือง (Urbanization) รวมถึงเปาหมายทางสังคม-การเมือง คือ จัดระเบียบ (Socio-
Political Order) ตามอยางประเทศในยุโรปและอเมริกา๙ เกิดการลงทุนในดานการสรางโรงงาน
อุตสาหกรรม ยานการคาธุรกิจ สิ่งอํานวยความสะดวกดานอุปโภคและบริโภค ผลท่ีตามมาจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว กอใหเกิดความโกลาหลข้ึนในสังคม เกิดการเคลื่อนยายของผูคน สถานท่ีอยู 
สถานท่ีทํางานท่ัวราชอาณาจักร ชุมชนเกาถูกทําลายท้ังในเมืองและชนบท และท่ีเดนชัด คือ 
ความสัมพันธทางสังคมและระบบทางวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหเกิดความลมสลาย

                                                   
๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔), หนา ฉ. 
๙ P.W. Preston, Theory of Development, (London: Routledge and Kegan Paul, 1982), 

pp. 82-92. 
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ของจริยธรรม (Demoralization) และความเปนมนุษย (Dehumanization) คนรุนใหมและรุนเกา
ตางก็ถูกมอมเมาและมอมเมาตนเองดวยความตองการทางวัตถุ๑๐  

จะเห็นไดวา นโยบายหรือกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะสอดคลองและแฝงไปดวยหลักพุทธธรรมหลายประการดวยกัน อาทิเชน 
ธัมมัญุตา ความมีเหตุ อัตถัญุตา ความมีผล มัตตัญุตา ความพอประมาณ ปญญา ความรอบรู 
และวิริยะ ความเพียร เปนตน หลักพุทธธรรมเหลานี้สามารถใชบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เปน
เครื่องมือตัวขับเคลื่อนในการบริหารจัดการชุมชนสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนได และเปนการพัฒนา
โดยรอบดาน มีท้ังเหตุและผลผสมผสานกันอยางเหมาะสม โดยเนนการพัฒนาความสมดุลท้ังในเรื่อง
คน จิตใจ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง และการปกครอง ตลอดจนคุณธรรม 
จริยธรรม ท้ังนี้ สามารถท่ีจะนําไปเปนแนวทางและเกณฑในการชี้วัดการเปนชุมชนเขมแข็งหรือชุมชน
พ่ึงตนเองดวยปจจัยท่ีสําคัญหลายดานดวยกัน เชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ 
สังคม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท ดังท่ีสัญญา สัญญาวิวัฒน ไดกลาว
ไววา “การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท สามารถพ่ึงตนเองไดดวยปจจัยท่ีสําคัญ ๕ ดาน หรือ 
TERMS อันประกอบดวย Technology, Economic, Resource, Mental and Socio-Cultural”๑๑ 
ท้ังนี้ ก็สอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนาท่ีสอนใหคนรูจักพ่ึงตนเองเปนสําคัญวา “อตฺตา หิ อตฺตโน 
นาโถ ตนแลเปนท่ีพ่ึงของตน... อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ เพราะบุคคลท่ีฝกตนดีแลว ยอม
ไดท่ีพ่ึงอันไดโดยยาก”๑๒  

อยางไรก็ตาม วิถีการพ่ึงตนเองเปนความสามารถในการดํารงตนอยูไดอยางอิสระ ม่ันคง 
สมบูรณ ท้ังในระดับปจเจกบุคคลและชุมชน โดยระดับบุคคลสามารถแยกตัวออกมาอยูตางหาก  
มีความม่ันคงในชีวิต สามารถเลี้ยงตัวเองได ตัดสินใจเรื่องสําคัญไดดวยตัวเอง และสามารถขอ
คําแนะนําจากผูอ่ืนมาประยุกตใชและนํามาประกอบการตัดสินใจได สวนชุมชนนั้น การพ่ึงตนเอง เปน
การกระทําระหวางกันของกลุมอยางตอเนื่องตามกฎระเบียบของสังคม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
ณ พ้ืนท่ีแหงใดแหงหนึ่ง๑๓ ซ่ึงการท่ีชุมชนใดๆ จะพ่ึงตนเองไดคอนขางสมบูรณ ชุมชนนั้น จะตอง
พ่ึงตนเองใน ๕ ประการ คือ ทางเทคโนโลยี ทางเศรษฐกิจ ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางจิตใจ และ
ทางสังคม ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ํา ยอมข้ึนอยูกับระดับการพ่ึงตนเองของชุมชนนั้นๆ ในดาน
ตางๆ๑๔   

                                                   
๑๐ ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: เมือง

โบราณ, ๒๕๕๔), หนา ๑๗๙. 
๑๑ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: หจก. เอมีเทรดดิ้ง, 

๒๕๔๒), หนา ๖๘. 
๑๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๐/๔๕, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒.  
๑๓ ปรีชา วงศทิพย, การพัฒนาชุมชนประยุกต: แนวคิดและการบูรณาการ, พระมหาสุทิตย อาภา-

กโร (อบอุน) บรรณาธิการ, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.), 
๒๕๕๕), หนา ๖๓. 

๑๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๕. 
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หลักการพ่ึงตนเองของชุมชนเปนแนวคิดและการดําเนินการของภาครัฐและภาค
ประชาชนท่ีตองการใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
ทองถ่ิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมการเรียนรู โดยมีความเปนมา
อยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวา กระบวนการจัดการชุมชนเขมแข็งใหสามารถพ่ึงตนเองได 
ของสังคมไทย ในระดับชุมชน ควรมีการสงเสริมและจัดตั้งองคกรชุมชนในมิติของการจัดการตนเอง 
เสริมสรางและผสานเครือขายในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และใหความรวมมือกับภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน๑๕ การพัฒนาให
ชุมชนเขมแข็งนั้นมีความสําคัญมาก เพราะจะเปนการกระจายการพัฒนาออกไปใหท่ัวถึง เม่ือชุมชน
สวนใหญมีความเขมแข็ง มีความเชื่อมโยง ผนึกความเขมแข็งรวมกันระหวางชุมชนตางๆ อยางเปน
เครือขายกัน จะทําใหประเทศมีความเขมแข็งได๑๖ ซ่ึงการพ่ึงตนเองเพ่ือพัฒนาไปสูชุมชนเขมแข็งนั้น 
ปจจัยสําคัญตองมองท่ีบริบทของชุมชน ท้ังวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ รวมท้ังหลักของ
ศาสนา ซ่ึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนในชนบท โดยเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง ซ่ึงมีผลการวิจัยในตางประเทศท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนาและใหความสําคัญ
กับเรื่องดังกลาว พบวา การพัฒนาชุมชนเปนการมีสวนรวมของประชาชนในความพยายามเปนอยู 
โดยการพ่ึงตนเอง ท้ังท่ีริเริ่มดวยประชาชนเอง และไดรับการสงเสริมเพียงเล็กนอยจากภาครัฐ การลด
การแทรกแซงจากรัฐ ถือเปนเจตนารมณของการพ่ึงตนเอง โดยท่ีชุมชนพยายามท่ีจะสรางสมรรถนะ
ของทองถ่ินใหเกิดข้ึน ภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ สามารถท่ีจะยื่นความชวยเหลือใหกับชุมชนชนบท
เพียงแตเรื่องเทคโนโลยีท่ีสําคัญ และการเงินเทานั้น ควรจะพัฒนาการพ่ึงตนเองในระดับปจเจกบุคคล 
และชุมชนหมูบานเพ่ือยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตใหดีข้ึน นอกจากนี้ ยังพบวา องคการภาครัฐ
และภาคสวนตางๆ ควรจะใหคําแนะนําในการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชน และการสรางเครือขาย
ทองถ่ิน ซ่ึงจะเปนหนทางในการเปลี่ยนแปลงชุมชนท่ีดีได๑๗ 

วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยูอยางแนบแนนกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือและหลัก
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ซึมแทรกผสมผสานอยู ในแนวความคิด จิตใจ และกิจกรรมแทบ 
ทุกดานของชีวิตคนไทยตลอดเวลายาวนาน ประเพณีและพิธีการตางๆ ในวงจรชีวิตของแตละบุคคลก็
ดี ในวงจรเวลาหรือฤดูกาลของชุมชนก็ดี ลวนเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด ถาไมเปนเรื่อง
ของศาสนา หรือสืบเนื่องจากพระพุทธศาสนาโดยตรง ก็ตองมีกิจกรรมตามคติความเชื่อหรือแนว
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแทรกอยูดวย๑๘ ซ่ึงพระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอยางสัมพันธควบคู
กันไปและเปนปจจัยตอกัน โดยคํานึงถึงธรรมชาติแวดลอมพรอมไปดวย ตามหลักการท่ีจัดวางไว 

                                                   
๑๕ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, “กระบวนการ การจัดการชุมชนเขมแข็ง: รูปแบบ ปจจัย และ

ตัวช้ีวัด”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (คณะรัฐศาสตร: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 

๑๖ สรรเสริญ วงศชะอุม, การวางแผนพัฒนาประเทศ, หนา ๘๖. 
๑๗ C. Fonchingong & L. Fonjong, “The Concept of Self-Reliance in Community Disruption 

Initiatives in the Cameroon Grassfilds”, Geo Journal, 57 (1): 2. 
๑๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ, 

พิมพครั้งท่ี ๑๘, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๑๖-๑๗. 
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อยางเปนระบบอยางครบถวนชัดเจน๑๙ ท้ังนี้ ไดเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปแลววา การท่ีจะพัฒนาประเทศ
ใหสําเร็จผลดีบรรลุจุดหมายท่ีตองการไดอยางแทจริงนั้น จะพัฒนาเพียงดานวัตถุอยางเดียวเทานั้น  
ไมเพียงพอ ประสบการณในการพัฒนาตลอดเวลายาวนานท่ีผานมา ไดสอนใหเห็นตระหนักวา การมุง
พัฒนาวัตถุภายนอกอยางเดียวนั้น แมจะระดมทุนระดมแรงลงไปแลวอยางมากมาย ก็ไมทําใหสังคม
บรรลุความม่ังค่ังรุงเรืองและสันติสุขท่ีแทจริงไดตามวัตถุประสงค แมวาเม่ือมองดูผานๆ เผินๆ จะเห็น
เหมือนวาบานเมืองไดเจริญเฟองฟูแปลกหูแปลกตาไปมากมาย แมวาถนนหนทางจะมีเพ่ิมข้ึนมากมาย 
แตการจราจรก็ไมเรียบรอย ผูคนไมมีระเบียบวินัยในการใชถนน อุบัติเหตุมีสถิติสูงอยางนากลัวยิ่ง 
ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนปญหาหนักยิ่งข้ึน มีคนจํานวนมากท่ีมีชีวิตอยูดวยความ
หวาดกลัว อาชญากรรมยังแพรหลาย คดีปลน ฆา ขมขืน ท่ีรายแรงปรากฏข้ึนบอยๆ การฉอราษฎรบัง
หลวงกลายเปนของชินชา ความเสื่อมโทรมทางดานวัฒนธรรมมีกระแสแรงจนกลายเปนของสามัญ 
คานิยมท่ีไมพึงปรารถนา และไมเอ้ือตอการพัฒนา เชน คานิยมบริโภค และความนิยมฟุงเฟอแผ
กระจายไปท่ัว ปญหาทางเพศเพ่ิมสูง อบายมุขระบาดท่ัวไปท้ังในเมืองและชนบท ชาวบานฝาก
ความหวังในชีวิตไวกับการพนันในรูปแบบตางๆ และหมกมุนจนยากท่ีจะแกไข เยาวชนมากมาย
ทําลายอนาคตของตนเอง และกอปญหาแกสังคมโดยเปนผลสืบเนื่องจากการติดสิ่งเสพติด ปญหา
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมทวีสูงข้ึน ปาไมถูกทําลายไปมาก ตนน้ําลําธารรอยหรอลง๒๐  

การพ่ึงตนเองในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกัน 
โดยอาศัยกระบวนการคิดรวมกัน และติดตามผลของงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย กระบวนการรวมใจ เพ่ือสนองความตองการท้ังของประชาชน และองคกรท่ีเก่ียวของใหมาก
ท่ีสุด โดยใหทุกภาคสวน มีการรวมวางแผน มีความซ่ือสัตย และมีน้ําใจตอกันและกัน และประการ
สุดทาย การรวมมือในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความมุงม่ันและรวมกันประสานประโยชน
ใหเกิดข้ึนในชุมชน๒๑ แตเม่ือศึกษาอยางลึกซ้ึง มีผลการวิจัยพบวา อุปสรรคในการพ่ึงตนเองนั้น มา
จากความขาดแคลนปจจัยในการทํามาหากิน และความลมเหลวอันเกิดจากการดํารงชีวิตโดยยึดเอา
หลักเศรษฐกิจกระแสหลัก และการขาดความรูความเขาใจในแนวปฏิบัติตามแนวทางการพ่ึงตนเอง
ศูนยการเรียนรูไมเขมแข็ง ขาดกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไมเปนรูปธรรม 
ครอบครัวออนแอ ขาดปจจัยการผลิต ขาดความม่ันใจ ไมทําจริง และขาดการสืบทอดองคความรู๒๒  

                                                   
๑๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, พิมพครั้งท่ี ๗,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๒. 
๒๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ, 

หนา ๗๓-๗๖.  
๒๑ ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๒๒ ยุทธนา หาระบุตร, “ยุทธศาสตรการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติระดับครัวเรือน 
ในชุมชนภาคอีสานตอนใต”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (คณะ
รัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 



๘ 
                              

หลักพุทธธรรมหรือคําสอนในทางพระพุทธศาสนา จึงเปนทางเลือกหรือวิธีการ 
อีกทางหนึ่งในการแกปญหาใหกับประชาชนภายในชุมชน และท่ีกําลังประสบกับสถานการณวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเมือง และการปกครอง ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีกําลังปรากฏอยู 
ในปจจุบัน ดวยความจําเปนท่ีจะตองขับเคลื่อนการนําหลักพุทธธรรมสูสังคมทุกระดับ เพ่ือเปน
รากฐานการพัฒนาสังคม ปญหาการนําหลักพุทธธรรมสูการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเอง
อยางยั่งยืน เชน ปญหาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติของภาครัฐ ปญหาการถูก
ครอบงําทางการเมืองของทองถ่ิน และปญหาการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในระดับรากหญา ท้ังนี้ 
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนการนําหลักพุทธธรรมสูการบริหารจัดการชุมชนใหพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืนนั้น เชิงปฏิบัติในภาพรวมจึงตองเริ่มเสริมสรางความเขมแข็งและการปฏิบัติในชุมชนเปนสําคัญ 
ประกอบกับครอบครัวในชุมชนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (ภาคอีสานใต) นั้น เปนหนวย
ยอยทางสังคมท่ีมีบริบทแวดลอมท่ีมีความเสี่ยงสูง จุดออนการขับเคลื่อนกระบวนการนําหลักพุทธ
ธรรมสูการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนเชิงปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง สวนใหญท่ียังขาดเอกภาพ ขาดการบูรณาการ และขาดแนวทางการขับเคลื่อนเฉพาะท่ี
เชื่อม่ันในความสําเร็จ๒๓ นอกจากนี้ ยังไมมีการศึกษารูปแบบเฉพาะในการขับเคลื่อนหลักพุทธธรรมสู
การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนเชิงปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง แตอยางไรก็ตาม การจะนําหลักพุทธธรรมมาปรับ
ประยุกตหรือบูรณาการใชใหเหมาะสมนั้น จุดมุงหมายก็เพ่ือประโยชนเก้ือกูลตอมวลมหาชน เพราะวา
หลักพุทธธรรมเปนขอวัตรท่ีใหผูปฏิบัติไดรับประโยชนจากการประพฤติปฏิบัติอยูแลว แตจะสามารถ
ประยุกตใชใหเกิดรูปธรรมตอบสนองความตองการไดนั้น ตองอาศัยหลักการท่ีเปนระบบ มีระเบียบ มี
วินัย และมีความรับผิดชอบรวมกันทุกภาคสวนเขาชวยเหลือกัน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือ
ความยั่งยืน” เพ่ือตองการศึกษาใหทราบถึงกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนท่ีเหมาะสมวา การบริหารจัดการชุมชนในยุคปจจุบันนี้เปนไปอยางไร และ
ศึกษาคนหาองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางวา มีองคประกอบหรือปจจัยอะไรบางท่ีชวยสงเสริมใหชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน และมีลักษณะความสัมพันธของภารกิจในการดําเนินงานเพ่ือสรางแนว
ทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนไดอยางไรบาง และสามารถนําองค
ความรูท่ีไดจากการศึกษาคนพบนั้นไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงเพ่ือเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนหลักพุทธธรรมใหเปนฐานรากท่ีม่ันคงในการบริหารจัดการชุมชนในสังคมไทยใหเกิด
ความเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 

                                                   
๒๓ เรื่องเดียวกัน. 
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๑.๒ ปญหาที่ตองการทราบ 

๑.๒.๑ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เปนอยางไร 

๑.๒.๒ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เปนอยางไร 

๑.๒.๓ การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ควรเปนอยางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษากลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ” ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตการวิจัยออกเปน ๔ ดาน ประกอบดวยขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานผูใหขอมูล
หลัก ขอบเขตดานพ้ืนท่ี และขอบเขตดานระยะเวลา ซ่ึงแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้  

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการมุงศึกษาเนื้อหาท้ังท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ คือ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพระไตรปฎก อรรถ
กถา ฎีกา และอ่ืนๆ ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย งานนิพนธของนักปราชญสําคัญๆ ในทาง
พระพุทธศาสนา เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงเอกสารรายงานตางๆ ของเครือขายองคกรและ
ชุมชนซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง
วิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน  ตามขอบเขตเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๑) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒) แนวคิด เชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง 
๓) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๔) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามวิถีพุทธ 
๕) แนวคิด เชิงทฤษฎีเก่ียวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 
๖) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรท่ีศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบมุงเนนศึกษาตัวแปรท้ังจากแนวคิด ทฤษฎี 

และจากหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน  เปนฐาน
คิดวา สามารถจะนํามาประยุกตใชเปนในการบริหารจัดการชุมชนไดอยางกลมกลืนและลงตัวกันได
อยางไร โดยจําแนกกรอบฐานคิดในการศึกษาออกเปน ๒ ดานใหญๆ ดังนี้  

๑) ฐานคิดทางดานหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (Management Resources) 
ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ๒๔ คือ 6M’s ไดแก (๑) Management การบริหารจัดการ (๒) Machine 
การบริหารจัดการเครื่องมือ/เครื่องจักร (๓) Money การบริหารจัดการเงินทุน/งบประมาณ (๔) 
Morality การบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม (๕) Material การบริหารจัดการวัสดุหรือวัตถุดิบ 
และ (๖) Man การบริหารจัดการดานคน  

๒) ฐานคิดทางดานหลักพุทธธรรม คือ หลักนาถกรณธรรม ๑๐ อันประกอบดวย (๑) ศีล 
(๒) พาหุสัจจะ (๓) กัลยาณมิตตตา (๔) โสวจัสสตา (๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตา (๖) ธรรมกามตา (๗) วิริ
ยารัมภะ (๘) สันตุฏฐี (๙) สติ และ (๑๐) ปญญา ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดใชในการบูรณาการรวมกันกับ
หลัก 6M’s 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ” ในครั้งนี้ เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก
ตามแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง (Structured Interview) ในการกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
สามารถแบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก  

๑) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยผูวิจัยไดกําหนดจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีเปนตัวแทน
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท้ังในภาคประชาชน กลุม/องคกรตางๆ ภายในชุมชน 
นักวิชาการภาครัฐดานการพัฒนาชุมชน รวมถึงนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา/พระสงฆนักพัฒนา 
โดยพิจารณาเลือกผูใหขอมูลสําคัญตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีผูวิจัยระบุไว จํานวน ๓๐ รูป/คน 
สามารถแบงออกไดเปน ๓ กลุมหลักๆ ไดแก  

กลุมท่ี ๑ นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา/พระระสงฆนักพัฒนา จํานวน ๒ รูป 
กลุมท่ี ๒ นักวิชาการภาครัฐดานการพัฒนาชุมชน จํานวน ๘ คน 
กลุมท่ี ๓ ภาคชุมชน ประกอบดวย ผูบริหารฝายทองถ่ิน ผูปกครองฝายทองท่ี และ

ประธานกลุม/องคกรชุมชน รวมถึงปราชญชาวบาน จํานวน ๒๐ คน 
๒) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับการ

วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ” และเพ่ือตองการรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ หาลักษณะรวม (Common Character) รวมถึงหาขอสรุปรวม (Common 

                                                   
๒๔ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรการประยุกตและการพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร : สายสงรวมเพ่ือน บริษัทกาวใหม, ๒๕๕๒), หนา ๔๖. 
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Conclusion) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพิจารณากําหนดเลือกบุคคลท่ีเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนา 
และการบริหารจัดการชุมชนของใหเขมแข็ง โดยการประชุมผูเชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) เพ่ือ
ตรวจสอบ และยืนยันความถูกตองของผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธ
เพ่ือความยั่งยืน ” โดยกําหนดมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๒ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ” ในการวิจัย

ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเลือกพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยการศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case Study) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในลักษณะความเปนชุมชนท่ีเปนตัวแทนของกลุมคนท่ีมีผลงานดีเดน และ
ชุมชนเชิงประเด็นท่ีมีลักษณะความเปนชุมชนดีเดนทางดานกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีการบริหาร
จัดการในดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และสามารถทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ 
ภายในชุมชน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน ๔ ชุมชน ใน ๔ 
จังหวัดๆ ละ ๑ ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ถือเปนชุมชนท่ีไดรับการยอมรับวา มี
ความเขมแข็ง และสามารถบริหารจัดการชุมชนตนเองในมิติตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ จนไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ อาทิเชน รางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น 
เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด ซ่ึงไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีพ้ืนท่ีวิจัยภาคสนาม ดังนี้ 

๑) ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
๒) ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  
๓) ชุมชนบานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  
๔) ชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมเปนระยะเวลา ๑๐ เดือน  
 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

๑.๕.๑ การบริหารจัดการชุมชน หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และหลักการในการ
ดําเนินงานของชุมชนโดยอาศัยการจัดการทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกชุมชน ผานการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางเปนระบบเพ่ือเสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

๑.๕.๒ ชุมชนพ่ึงตนเอง หมายถึง ชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการชุมชนจนประสบผลสําเร็จ
และไดรับรางวัลประเภทตางๆ เชน รางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับ
จังหวัด รับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหลักการและ
เหตุผลท่ีกรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชม ไดมีแนวทางการคัดสรร
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน
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ระดับจังหวัด เปนท่ียอมรับของสังคมในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดในดาน
ตางๆ สอดคลองกับบริบทของชุมชน 

๑.๕.๓ การพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน หมายถึง ความสามารถในการแกไขปญหา หรือ
ตอบสนองความตองการของตนเองและชุมชน ท่ีจะปรับตัวใหเทาทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณของโลกในปจจุบันไดอยางเหมาะสมท้ังในระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และองคกร
เครือขายตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคีการพัฒนา
ตางๆ ทําใหเกิดการพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ คือ ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจชุมชน ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ดานคุณธรรม จริยธรรมหรือดานจิตใจ และดานสังคม วัฒนธรรม 
รวมถึงดานการเมือง การปกครอง 

๑.๕.๔ กลไกการทํางาน หมายถึง วัฒนธรรมชุมชนท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือ
ดําเนินอยูไดอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลท่ี
เก่ียวของ เปนผูดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทชุมชนอันประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงถึงการเมือง การปกครอง ท่ีมีอยู
ภายในชุมชน  

๑.๕.๕ องคกรทางสังคม หมายถึง โครงสรางในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง 
ซ่ึงเกิดจากกลไกการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเปนองคกรทางสังคมท้ังภาคประชาชน หรือ
โครงสรางทางสังคม องคกรท่ีเก่ียวของภายในชุมชนเอง ไมวาจะเปนองคกรทางศาสนา กลุมองคกร
ชุมชน และกลุมอาชีพตางๆ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาตางๆ อันจะสงผลให
สามารถบริหารจัดการตนเองใหเปนชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในมิติตางๆ 

๑.๕.๖ องคประกอบของทรัพยากรทางการบริหารจัดการ หมายถึง องคประกอบท่ีมี
สวนสําคัญตอการบริหารจัดการชุมชนใหประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจําเปนตองอาศัยทรัพยากรทางการบริหารจัดการตางๆ ท่ีเรียกวา 
6M’s คือ  

๑) Management การบริหารจัดการ หมายถึง การจัดการ หรืออาจจะเรียกวาการ
บริหาร หรือการบริหารจัดการ ซ่ึงเปนชุดของหนาท่ีตางๆ ท่ีกําหนดทิศทางในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของชุมชนหรือองคกร 
คือ การใชทรัพยากรอยางเฉลียวลาด และคุมคา และการตัดสินใจอยางถูกตอง โดยมีการปฏิบัติการได
สําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว เพราะฉะนั้น ผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงตองมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควบคูกันไป 

๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชชวยใหการปฏิบัติงานในสํานักงานมี
ประสิทธิภาพมีความคลองตัวสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยการนําเอาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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คอมพิวเตอรมาใชในการจัดทํา การเก็บรักษา การสงขอมูลติดตอสื่อสารในสํานักงาน ท้ังท่ีเปนการลด
ปริมาณกระดาษลง สามารถสื่อสารผานหนาจอคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสาร 

๓) Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ หมายถึง ปจจัยสําคัญท่ีจะชวย
สนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหรือองคกรดําเนินการตอไปได เงินหรือทรัพยสินท่ีมีคาเปนเงิน
ของระบบ ซ่ึงนับเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งของระบบ เชน เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใชจาย 
หรือเงินรายรับ รายจายตางๆ เหลานี้เปนตน ถาการเงินของระบบไมดีพอแลวระบบนั้นยอมจะประสบ
กับความยุงยาก เพราะฉะนั้น เงินทุนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการและตองใชอยาง
ระมัดระวังใหเกิดความคุมคาอยางสูงสุด 

๔) Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ระบบของพฤติกรรมท้ัง
ภายในและภายนอกท่ีพึงปรารถนาในการทํางานของบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูปฏิบัติ ผูบริหาร 
สถานการณการทํางาน กระบวนการทํางาน และผลงาน ซ่ึงจริยธรรมมีความจําเปนและสําคัญอยาง
มาก ท้ังนี้ เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรม การท่ีคนในชุมชนหรือ
องคกรตางๆ มีความเชื่อตรง เปนกันเอง ไมเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือองคกรอ่ืน มีการ
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และคํานึงถึงระเบียบความถูกตองเปนสําคัญ 

๕) Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรม
ใดๆ ภายใตการบริหารงานภายในชุมชนหรือองคกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ จะสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้น ยอมข้ึนอยูกับความพอเพียง ครบครัน 
และคุณภาพของวัสดุ/วัตถุดิบท่ีมีอยู ตลอดจนการบริหารจัดการเก่ียวกับวัสดุสิ่งของท่ีสามารถใชงาน
ไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด จึงเปนแนวทางอยางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนหรือองคกรใหมี
ความกาวหนาสามารถตอบสนองการพัฒนาชุมชนไดอยางดีท่ีสุด 

๖) Man การบริหารจัดการดานคน หมายถึง บุคลากรหรือทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ พรอม
ท้ังมีทักษะ ความชํานาญและความสามารถท่ีจะเขามาปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวและเก่ียวของ
กับระเบียบ แบบแผน กฎ กติกา รวมถึงสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชน  

๑.๕.๗ วิถีพุทธ หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิต และการดําเนินกิจกรรม รวมถึงการ
ประพฤติ ปฏิบัติของประชาชนในชุมชน โดยนําความรู ความสามารถ สติปญญา หรือภูมิปญญาท่ีได
สั่งสมสืบทอดมาผสมผสานความกลมกลืนใหสอดคลองกันระหวางหลักธรรมคําสอนทางศาสนากับ
ศาสตรสมัยใหม และสอดคลองกับบริบทชุมชน สภาพแวดลอมท้ังทางดานจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเมือง การปกครอง โดยมุงเนนการบริหารจัดการชุมชนให
เกิดความเขมแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน อันเปนผลสืบเนื่องจากแนวการคิดท่ีถูกตอง
ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพ่ือใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s กับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ คือ 
หลักธรรมเปนเครื่องสรางท่ีพ่ึง ๑๐ ประการ ประกอบดวย 

๑) ศีลนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และกฎ กติกาท่ีดี
ของชุมชน 

๒) พาหุสัจจนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความใฝรูและแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีดี 
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๓) กัลยาณมิตตตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีมิตรและภาคีเครือขายท่ีดีในการทํางาน
รวมกัน 

๔) โสวจัสสตา หมายถึง การรูจักพูดคุยกันงาย ยอมรับฟง และเขาใจกันดีของคนในชุมชน 
๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะในการ

ชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม 
๖) ธรรมกามตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีหลักการในการทํางานอยางถูกตองตามเหตุ

และผลท้ังในสวนตนและสวนรวม 
๗) วิริยารัมภนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความมุงม่ันเพียรพยายามในการทํางานท่ีดี 
๘) สันตุฏฐีนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความพอเพียง พอดี พอใจในการบริโภคและใช

สอยของท่ีมีอยูอยางคุมคา  
๙) สตินาถกรณธรรม หมายถึง การมีสติระลึกชอบในสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูด และรูเทา

ทันสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคมไดดี 
๑๐) ปญญานาถกรณธรรม หมายถึง การมีความฉลาดรอบรูดีในดํารงชีพอยูในสังคม 

๑.๕.๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง หมายถึง เขตพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนตนแบบ ๔ 
ชุมชน ใน ๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางคือ (๑) ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย 
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (๒) ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย (๓) ชุมชนบานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร และ (๔) ชุมชน
บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ทําใหทราบถึงกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๑.๖.๒ ทําใหทราบถึงความสัมพันธของภารกิจในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองของ
องคกรทางสังคม และใหทราบถึงองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๑.๖.๓ ทําใหทราบถึงการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน   
๑.๖.๔ ทําใหทราบถึงแนวทางการนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยและคนพบนั้นไปสู

การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมตอบริบทของชุมชนในสังคมไทย โดยกระบวนการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือเปนรากฐานท่ีม่ันคงในการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 



 

 
บทท่ี ๒ 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน” โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือใชเปนแนวทาง
สําหรับการกําหนดกรอบของการศึกษา ดังมีรายละเอียดตามลําดับ ตอไปนี้  

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิด เชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามวิถีพุทธ 
๒.๕ แนวคิด เชิงทฤษฎีเก่ียวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 
๒.๖ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ในปจจุบัน การบริหารจัดการชุมชน เรียกไดวา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยในการ
ขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ียั่งยืนได ตั้งแตประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยการนําของคณะราษฎรในป พ.ศ.
๒๔๗๕ หลังจากนั้นมีการวางเคาโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไดดําเนินการยกรางเคาโครงการ
เศรษฐกิจข้ึน ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ทําใหเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตามแนวคิดของนักวิชาการตะวันตกในทวีป
ยุโรป ซ่ึงเนนหนักไปในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหระบบแบบแผนการดํารงชีวิต การผลิต 
และการบริโภคของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดและพ่ึงพาอาศัย
ซ่ึงกันและกัน กลับกลายมาเปนแบบแผนของการดํารงชีวิตท่ีชวงชิง ตางคนตางอยู ตางคนตางคิด 
และตางคนตางทํา เพียงเพ่ือใหไดเงินมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมก็
เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น การทําความเขาใจถึงชุมชน เชน การบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาชุมชน 
กระบวนการพัฒนาชุมชน เปนตน จึงมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือชวยใหชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได และพ่ึงพาอาศัยกันและกันดังเชนในอดีต ทําใหประชาชนมี
ความสุข รมเย็น และดํารงชีวิตอยูไดอยางรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในปจจุบัน
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และในอนาคตไดอยางเหมาะสม๑ เพราะบริบทดานการบริหารจัดการดังกลาว เปนหลักการหรือ
ศาสตรแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรหรือหนวยงานทุกระดับ 
รวมถึงชุมชนดวย เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาใหเกิดข้ึนแกชุมชน และใหเกิดการจัดการท่ีดีอยางเปน
ระบบ โดยอาศัยทรัพยากรภายในชุมชนและภายนอกชุมชน อาทิเชน ชุมชนทองถ่ิน หนวยงานท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรชุมชน และองคกรทางศาสนา ท้ังนี้ เปนความพยายามใชท้ังศาสตรและ
ศิลปจูงใจผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกองคกรใหรวมมือรวมใจกันดําเนินกิจกรรม เพ่ือจัดการ
สภาพปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จไดในมิติตางๆ ท้ังในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํามาเปนหลักแนวคิดในการศึกษาเรื่อง “การบริหาร
จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” เพ่ือเปนแนวทางและเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะห
และเขาใจถึงการบริหารจัดการชุมชนในบริบทตางๆ  

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับความหมายของการบริหารจัดการ ผูวิจัย พบวา มี

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวท่ีคลายคลึงกัน และแตกตางกัน ซ่ึงอาจจําแนกได ดังตอไปนี้ 
คําวา “การบริหาร (Administration)” และคําวา “การจัดการ (Management)” เปน

คําท่ีมีความหมายคลายกัน แตนิยมใชตางกัน โดยการบริหารนิยมใชในทางราชการเชิงการกําหนด
นโยบายใหนําไปสูภาคปฏิบัติ สวนการจัดการจะนิยมใชในการธุรกิจ๒ อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารและการจัดการท้ังสองคํานี้ไมแตกตางกันนัก สามารถใช
แทนกันได หรือใชคําผสมรวมกันเปนการบริหารจัดการก็มี จนเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหนิยามเก่ียวกับการบริหารและการ
จัดการ ตามลักษณะของกิริยาไวอยางนาสนใจวา คําวา “บริหาร” ถาหมายเอาในมิติการปกครอง 
เชน บริหารสวนทองถ่ิน ถาหมายเอาในมิติการดําเนินการ จัดการ เชน บริหารธุรกิจ๓ และคําวา 
“จัดการ” หมายถึง สั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน๔ สอดรับกับทัศนะของสมคิด บางโม นักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไวเชนกันวา การบริหาร (Administration) 
หมายถึง การกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของสถานประกอบการ เปนการดําเนินงานท่ี
สูงกวาการจัดการ สวนการจัดการ (Management) หมายถึง ศิลปะในการใชเงิน อาคาร วัสดุอุปกรณ
ของสถานประกอบการเพ่ือใหสถานประกอบการบรรลุวัตถุประสงค เปนการแปรนโยบายออกมาเปน

                                                   
๑ ณรัชชอร ศรีทอง, กระบวนการสรางชุมชนท่ีเขมแข็งพ่ึงตนเองไดอยางยืน, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๕๘), หนา ๒๑. 
๒ กีรติ กมลประเทืองกร, “หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน”, พุทธจักร, ปท่ี ๖๙ ฉบับท่ี ๒ (กุมภาพันธ 

๒๕๕๘): ๒๖.   
๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔,  พิมพครั้ ง ท่ี  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นานมีบุคพับลิเคช่ันส, ๒๕๕๖), หนา ๖๕๕. 
๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑๐. 



๑๗ 
                              

แนวปฏิบัติ เนื่องจากการบริหารและการจัดการมีความหมายใกลเคียงกัน ในทางราชการนิยมใชคําวา 
การบริหาร สวนในภาคธุรกิจเอกชนนั้นจะใชท้ังการบริหารและการจัดการ๕  

ในขณะท่ีนักวิชาการอ่ืนๆ อีกหลายทาน ก็ไดกลาวถึงท่ีมาและความหมายของการบริหาร
จัดการไววา การบริหาร มีความหมาย ๒ นัย คือ ๑) คําวา บริหาร สําเร็จรูปมาจากภาษาบาลีวา 
ปริหาร มีสวนประกอบทางศัพทศาสตรวา ปริ เปนบทหนา แปลวา รอบ และ หรฺ ธาตุ ใชใน
ความหมายวานําไป ดังนั้น คําวา ปริหาร สามารถแปลกินเนื้อความครอบคลุมไดอยางหลากหลายวา 
การบริหารบาง การคุมครองบาง การปองกันบาง๖ ซ่ึงสอดคลองกับท่ีมาและความหมายของคําบาลีท่ี
ยังคงรูปเปนวิภัตตินาม (Case of Noun) ในลักษณะของปฐมาวิภัตติ (Nominative Case) ฝาย
เอกพจน (Singular) และมีสภาพเปนลิงค (Gender) ในรูปของปุงลิงคหรือเพศชาย (Masculine) เปน
นามนามท่ีทําหนาท่ีเปนประธานได๗  

วากเนอร และโฮลเลนเบค (Wagner & Hollenbeck) ก็ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับการ
จัดการ (Management) โดยมีความสัมพันธเก่ียวของกับการบริหารอยางแยกไมออกวา การบริหาร
และการจัดการ ถือไดวาเปนกระบวนการวางแผนในการจัดองคการ การดําเนินงาน และการควบคุม
เพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย๘ ซ่ึงในปจจุบันนี้เหลานักวิชาการดานการบริหารจัดการหรือดาน
วิทยาการจัดการ สวนมากตางก็ไดนําท้ังหลักการบริหารและการจัดการมาใชผสมผสานกันเปนการ
บริหารจัดการ โดยมีทัศนะพองตองกันวา การบริหารจัดการ เปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการ จําตองอาศัยหนาท่ีทางการบริหารจัดการท่ีสําคัญ ประกอบดวย การวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)๙ 
ในขณะท่ีโฮลท (Holt) ก็ไดชี้เหตุผลใหเห็นวา การบริหารจัดการ เปนศิลปะของการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย ซ่ึงจะตองพรอมดวยกระบวนการวางแผน การจัดองคกร การเปนผูนํา และการควบคุม๑๐ 
สอดคลองกับทัศนะของสมพงษ เกษมสิน ท่ีไดกลาวสนับสนุนการใชหลักการบริหารจัดการไววา  

                                                   
๕ สมคิด บางโม, การเปนผูประกอบการ Entrepreneurship, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: เอส 

เค บุคส, ๒๕๕๓), หนา ๔๑. 
๖ พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคํา) และ จําลอง สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี-ไทย, พิมพครั้งท่ี 

๗, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๓๔๒. 
๗ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ. ๙, Ph.D.), มหาพาเรียนอังกฤษ, พิมพครั้ง ๗ พิมพเปนบรรณาการ

ในงานแสดงมุทิตาจิต แดพระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร ป.ธ. ๙, Ph.D.) ในวโรกาสเลื่อนสมณศักดิ์ เปน “พระราชวร
มุนี”, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย การพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๔๑-๔๔. 

๘ J.A. Wagner & J.R. Hollenbeck, Management of organization behavior, (New Jersey: 
Prentice-Hall, 1995), p. 74. 

๙ วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ทิพย
วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๕), หนา ๓.  

๑๐ D.H. Holt, Management principles and practices, (New Jersey: Prentice-Hall, 
1993), p. 3. 



๑๘ 
                              

การบริหารจัดการนั้น คือ การใชท้ังศาสตรและศิลปะในการนําเอาทรัพยากรการบริหาร
มาประกอบตามกระบวนการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ๑๑  

การบริหาร หรือการจัดการ (Management) หมายความวา กระบวนการจัดการและการ
ใชทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึน
ไวลวงหนาใหประสบความสําเร็จ๑๒ กลาวคือกระบวนการท่ีมีการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ
และการควบคุม ซ่ึงจะทําใหงานดําเนินไปไดอยางเรียบรอย และกระบวนการตางๆ เหลานี้ลวน
เก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิดเสมอ๑๓ ซ่ึงก็หมายความวา การจัดการ คือ การสั่งงาน การควบคุม
งาน และการดําเนินงานนั่นเอง๑๔ โดยมีกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและสมาชิกใน
องคการตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือจุดประสงคอยางเดียวกัน๑๕ หรือเปนกระบวนการท่ีผูบริหารใชอํานาจ 
ตลอดจนใชทรัพยากรตางๆ อาทิเชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ ท่ีมีอยูหรือคาดวา จะมีการดําเนินงานของ
สถาบันหรือองคกรหนวยงานนั้นๆ ใหดําเนินไปสูจุดหมายตามท่ีตองการ๑๖ 

จะเห็นไดวา การบริหาร หมายความวา การเกิดข้ึนในบริบทของกลุมบุคคล โดยอยางนอย
กลุมนั้นจะตองมีจํานวนสมาชิกตั้งแต ๒ คนข้ึนไป กลุมบุคคลดังกลาวจะตองมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงครวมกัน ในขณะท่ีการจัดการนั้น หมายความวา เปนงานทางดานสมอง ใชความคิด 
ปฏิภาณ และการตัดสินใจเพ่ือสรางเง่ือนไขสําหรับการบรรลุเปาหมายของกลุมหรือองคกร ดวยการ
แผน การนํา การจัดองคการ และการควบคุมทรัพยากรมนุษย เงินทอง และทรัพยากรอ่ืนๆ๑๗  

อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการอีกทานหนึ่ง คือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดกลาวสรุปชี้ใหเห็น
สวนตางๆ ไววา การบริหารจัดการ (Management) การบริหารการพัฒนา (Development 
Administration) และการบริหารการบริการ (Service Administration) แตละคํามีความหมาย
คลายคลึงหรือใกลเคียงกัน ท่ีเห็นไดชัดเจน มีอยางนอย ๓ สวน ประกอบดวย  

สวนท่ีหนึ่ง ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหนวยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจาหนาท่ีของรัฐนํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ   

                                                   
๑๑ สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณ, ๒๕๔๒), หนา ๒๑. 
๑๒ จิระภา สุขเกษม, การดําเนินธุรกิจขนาดยอม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยรวมหนังสือกรุงเทพ, ๒๕๔๗), 

หนา ๑๑๑. 
๑๓ ปราชญา กลาผจญ และ สมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร: 

บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๑๒. 
๑๔ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑. 
๑๕ จุมพล สวัสดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสุวรรณภูมิ, 

๒๕๔๒), หนา ๑๐. 
๑๖ พนัส หันนาคินทร, ประสบการณในงานบริหารบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๐. 
๑๗ ธงชัย วงศ ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารสําหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๔.  



๑๙ 
                              

สวนท่ีสอง มีกระบวนการบริหารงานหรือกระบวนการบริหารจัดการท่ีประกอบดวย ๓ 
ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) และการ
ประเมินผล (Evaluating)   

สวนท่ีสาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับสวนท่ี
แตกตางกันนั้น แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือการบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการ
จัดการทางภาคเอกชนเขามาบริหารราชการ อาทิเชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว 
การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ ในขณะท่ี
การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหาร รวมท้ังการพัฒนานโยบายแผน แผนงาน 
โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหนวยงานรัฐ สวนการบริหารการ
บริการจะเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน๑๘  

คูนตซ และเวียหริช (Koontz and Weihrich) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการวา การ
บริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดและบํารุงรักษาไว ซ่ึงสภาพแวดลอมของบุคคล เพ่ือให
มีการดําเนินงานในภารกิจนั้นบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด๑๙ เนื่องจากมี
กระบวนการบริหารภายในองคการ ท่ีมีลําดับการทํางานเปนข้ันตอน มีกลุมเปนกลไกสําคัญในการ
บริหารงาน และมีทรัพยากรอ่ืนๆ ประกอบดวย เงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆ เปน
องคประกอบ๒๐ 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารจัดการดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา การ
บริหารหรือการจัดการ ท้ังสองคํานี้ ถือวามีความหมายคลายกันหรือใกลเคียงกัน บางครั้งอาจใชแทน
กันก็ได ซ่ึงมีกระบวนการในการทํางานอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการนั้น ทําให
ทราบไดวา เปนแนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการงานท่ีองคกรหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงภาคองคกรชุมชน หรือพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรนั้น ลวนจําตองนํามาใชใน
การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองใชท้ังศาสตรและศิลปะท่ี
จะใหการดําเนินงานบรรลุผลไดงายข้ึน โดยผานกระบวนการบริหารจัดการงาน อันประกอบดวย การ
วางแผน (Planning) หรือการคิด (Thinking) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล 
(Evaluating) รวมถึงการปรับปรุง (Action) และมีจุดหมายปลายทางหรือจุดมุงหมาย คือ การบริหาร
จัดการเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวขององคกร ดังตารางท่ี ๒.๑ ตอไปนี้ 

 
 

                                                   

 ๑๘ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๕.  

๑๙ Harold Koontz and Heinz Weihrich, Management, (Singapore: McGraw-Hill Book 
Company, 1998), p. 4. 

 ๒๐ ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน , พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา, ๒๕๕๔), หนา ๑๒.  



๒๐ 
                              

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสรุปความหมายของการบริหารจัดการ 
 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กีรติ กมลประเทืองกร 
(๒๕๕๘, หนา ๒๖) 

คําวา “การบริหาร (Administration)” และคําวา “การ
จัดการ (Management)” เปนคําท่ีมีความหมายคลายกัน 
แตนิยมใชตางกัน โดยการบริหารนิยมใชในทางราชการเชิง
การกําหนดนโยบายใหนําไปสูภาคปฏิบัติ สวนการจัดการจะ
นิยมใชในการธุรกิจ 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หนา ๖๕๕) 

คําวา “บริหาร” ถาหมายเอาในมิติการปกครอง เชน บริหาร
สวนทองถ่ิน ถาหมายเอาในมิติการดําเนินการ จัดการ เชน 
บริหารธุรกิจ 

สมคิด บางโม 
(๒๕๕๓, หนา ๔๑) 

การบริหาร  (Administration) หมาย ถึ ง  การ กํ าหนด
นโยบายและควบคุมการดําเนินงานของสถานประกอบการ 
เปนการดําเนินงานท่ีสูงกวาการจัดการ สวนการจัดการ 
(Management) หมายถึง ศิลปะในการใชเงิน อาคาร วัสดุ
อุปกรณ 

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคํา)  
และ จําลอง สารพัดนึก 
(๒๕๕๕, หนา ๓๔๒) 

คําวา บริหาร สําเร็จรูปมาจากภาษาบาลีวา ปริหาร มี
สวนประกอบทางศัพทศาสตรวา ปริ เปนบทหนา แปลวา 
รอบ และ หร ฺธาตุ ใชในความหมายวานําไป 

J.A. Wagner & J.R. Hollenbeck, 
(1995, p. 74) 

การบริหารและการจัดการ ถือไดวาเปนกระบวนการวางแผน
ในการจัดองคการ การดําเนินงาน และการควบคุมเพ่ือ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 

วิโรจน สารรัตนะ 
(๒๕๔๕, หนา ๓) 

ทางการบริหารจัดการท่ีสําคัญ ประกอบดวย การวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) 

D.H. Holt 
(1993, p. 3) 
 

การบริหารจัดการ เปนศิลปะของการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย ซ่ึงจะตองพรอมดวยกระบวนการวางแผน การจัด
องคกร การเปนผูนํา และการควบคุม 

สมพงษ เกษมสิน 
(๒๕๔๒, หนา ๒๑) 

การบริหารจัดการนั้น คือ การใชท้ังศาสตรและศิลปะในการ
นําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตามกระบวนการให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

จิระภา สุขเกษม 
(๒๕๔๗, หนา ๑๑๑) 

การบริหาร หรือการจัดการ (Management) หมายความวา 
กระบวนการจัดการและการใชทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดข้ึนไวลวงหนาใหประสบความสําเร็จ 



๒๑ 
                              

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสรุปความหมายของการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

 
 
 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ปราชญา กลาผจญ และ สมศักดิ์ คงเท่ียง 
(๒๕๔๕, หนา ๑๒) 

กระบวนการท่ีมีการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ
และการควบคุม ซ่ึงจะทําใหงานดําเนินไปไดอยาง
เรียบรอย และกระบวนการตางๆ เหลานี้ลวนเก่ียวของ
สัมพันธกันอยางใกลชิดเสมอ 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ 
(๒๕๕๕, หนา ๑) 

การจัดการ คือ การสั่งงาน การควบคุมงาน และการ
ดําเนินงานนั่นเอง 

จุมพล สวัสดิยากร 
(๒๕๔๒, หนา ๑๐) 

กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและสมาชิก
ในองคการตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือจุดประสงคอยาง
เดียวกัน 

พนัส หันนาคินทร 
(๒๕๔๒, หนา ๑๐) 

กระบวนการท่ีผูบริหารใชอํานาจ ตลอดจนใชทรัพยากร
ตางๆ อาทิเชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ ท่ีมีอยูหรือคาดวา 
จะมีการดําเนินงานของสถาบันหรือองคกรหนวยงาน
นั้นๆ ใหดําเนินไปสูจุดหมายตามท่ีตองการ 

ธงชัย วงศชัยสุวรรณ 
(๒๕๔๐, หนา ๔) 

สมาชิกตั้งแต ๒ คนข้ึนไป กลุมบุคคลดังกลาวจะตองมี
เปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน ในขณะท่ีการจัดการ
นั้น หมายความวา เปนงานทางดานสมอง ใชความคิด 
ปฏิภาณ และการตัดสินใจเพ่ือสรางเง่ือนไขสําหรับการ
บรรลุเปาหมายของกลุมหรือองคกร ดวยการแผน การนํา 
การจัดองคการ และการควบคุมทรัพยากรมนุษย เงิน
ทอง และทรัพยากรอ่ืนๆ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(๒๕๔๘, หนา ๕) 

การบริการจะเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการ
ใหบริการแกประชาชน 

Harold Koontz and Heinz Weihrich 
(1998, p. 4) 

กระบวนการท่ีกําหนดและบํารุงรักษาไว ซ่ึงสภาพแวดลอม
ของบุคคล เพ่ือใหมีการดําเนินงานในภารกิจนั้นบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ เฉลิมจิระ
รัตน 
(๒๕๕๔), หนา ๑๒) 

กลไกสําคัญในการบริหารงาน และมีทรัพยากรอ่ืนๆ 
ประกอบดวย เงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆ 
เปนองคประกอบ 



๒๒ 
                              

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ผูวิจัยพบวา มี

นักวิชาการหลายทานไดนําเสนอแนวคิดไว ดังตอไปนี้ 
คําวา “การบริหารจัดการ” ไดมีนักวิชาการท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศหลายทาน 

ไดรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ในภาษาอังกฤษมีคําใชอยูสองคํา คือ คําวา 
Administration และ Management ความแตกตางของคําสองคํานี้อยูท่ีวา Administration มักจะ
เนนในเรื่องนโยบาย ในขณะท่ีคําวา Management นั้นเปนการนําเอานโยบายไปปฏิบัติจัดทํา หรือ
ระดับปฏิบัติการ แตหากพิจารณาในดานความนิยมในการนําคํา มาใชแลว จะพบวา คําวา 
Administration นิยมนําไปใชในทางการบริหารราชการและคําวา Management นิยมใชในทางการ
บริหารธุรกิจ แตอยางไรก็ตามคําสองคํานี้อาจใชแทนกันไดและหมายถึงการบริหารเชนเดียวกัน๒๑ แต
บริบทแนวคิดดังกลาวการท่ีจะเปนการบริหารจัดการไดประการสําคัญจะตองมีผูกระทําตั้งแตสองคน
ข้ึนไป รวมมือกันทําเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว โดยใชกระบวนการทําอยางมี
ระเบียบ๒๒ ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหนาท่ีในการ
บริหารไดแก การวางแผน (Planning) กาจัดองคกร (Organizing) การชี้นํา (leading) และการ
ควบคุมองคกร (Controlling)๒๓ สวนศิริ ถีอาสนา ยังไดกลาวอีกวาการบริหารจัดการเปนกิจกรรม
ของกลุมตั้งแตสองคนข้ึนไป รวมมือกันจัดการทรัพยากร ท่ีเหมาะสมเพ่ือไดบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
ใชท้ังศาสตรและศิลปจัดการกระบวนการบริหารหรือหนาท่ีการบริหาร๒๔ โดยภารกิจสําคัญในการ
บริหารจัดการนั้น มี ๗ ประการ๒๕ คือ 

๑. การวางแผน หมายถึง การกําหนดโครงการอยางกวางๆ วามีอะไรบาง ท่ีจะตองลงมือ
ปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น กอนลงมือปฏิบัติการ 

๒. การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหารจัดการโดย
กําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวยกําหนด
ลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามลําดับชั้นแหงอํานาจหนาท่ีสูงต่ําลดหลั่นลงไป 

๓. การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนวยงานการ
บริหารบุคคลดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตงตั้ง การฝกอบรม และการ

                                                   

 ๒๑ สาคร สุขศรีวงศ, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (พิมพครั้งท่ี ๓). กรุงเทพมหานคร : จีพีไซ
เบอรพรินท, ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๒๖.  

 ๒๒ นพพงษ บุญจิตราดุลย,  โนตยอบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๓, (เชียงใหม : Orange Group Tactics 
Design, ๒๕๕๑), หนา.๑๓. 

 ๒๓ วิโรจน สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพ่ือการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๕), หนา ๑. 

 ๒๔ ศิริ ถีอาสนา, เทคนิคการจัดการคุณภาพแนวใหม : แนวคิด หลักการสูการบริหารจัดการ 
คุณภาพการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๒, (มหาสารคาม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม, ๒๕๕๗), หนา ๘. 

๒๕ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙), 
หนา ๒๔-๒๖.  



๒๓ 
                              

พัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน รวมถึงการพิจารณาใหพนจากงาน และการ
บํารุงรักษาสภาพของการทํางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 

๔. การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือหารวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะห
และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมท้ังการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ 

๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอสัมพันธกับหนวยงานยอย หรือ
ตําแหนงตางๆ ในองคการ เพ่ือกอใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานท่ีซํ้าซอนหรือ
ขัดแยงกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงคหลักขององคการ 

๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังบนและลาง เพ่ือทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะ
เปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญไปในตัวดวย 

๗. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน 
วางแผน หรือโครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม 

แตขณะท่ี กลม อัญชันภาติ ไดกลาวถึงแนวคิดการบริหารจัดการไววา มีลักษณะและ
ความสําคัญตอการบริหารจัดการ ๗ ประการ เชนกัน๒๖ ประกอบดวย 

๑. การบริหารตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เพ่ือเปนเปาหมายในการดําเนินงาน 
๒. การบริหารมีลักษณะเปนกระบวนการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การควบคุม 
๓. การบริหารตองมีการแบงงานกันทํา 
๔. การบริหารตองมีการประสานงาน รวมมือรวมใจสัมพันธเก่ียวของกัน 
๕. การบริหารตองมีทรัพยากรในการบริหาร เชน คน เงิน วัตถุสิ่งของ 
๖. การบริหารเปนงานของผูบริหารหรือผูนํา 
๗. การบริหารไมมีตัวตน แตสามารถวัดผลของความสําเร็จของการบริหารดวยประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
ในสวนของอี.เอ็น. แชปแมน (E.N. Chapman) นักวิชาการตางประเทศ ไดนําเสนอแนวคิด

การบริหารจัดการไววา เปนการขับเคลื่อนงานภายในองคกรใหเดินไปขางหนาโดยอาศัยผูอ่ืนดวยการเปน
ผูนํา (Leadership) การแนะแนว (Guiding) การกระตุน (Motivative) ความเพียรของผูอ่ืนเพ่ือสู
เปาหมายขององคกร และยังรวมไปถึงการใหกําลังใจ (Inspiring) การสื่อสาร (Communicating) การ
วางแผน (Planning) และการจัดการ (Management)๒๗  

จากขอความดังกลาวของ แชปแมนนั้น สอดคลองกับทัศนะของนักวิชาการในทาง
พระพุทธศาสนาของไทยอยาง พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ท่ีไดนําเสนอวิธีการบริหาร
ตามแนวพุทธไววา การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done 

                                                   
๒๖ กลม อัญชันภาติ, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ธนะการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๖๐-๖๑. 
๒๗ E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, 2nd ed., (California: Science Research Associates 

Inc., 1995), p. 3. 
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through other people) เม่ือวาตามคํานิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปนรูปธรรม
สองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจาตรัสรู นั่นคือในอาสาฬหบูชา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรม
เทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคีย ซ่ึงทําใหเกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เม่ือมีพระสังฆรัตนะเปนสมาชิก
ใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ๒๘ 

นอกจากนี้ ยังไดชี้ใหเห็นแนวคิดการใชหนาท่ีของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณา
หนาท่ี (Function) ของนักบริหารเพ่ือทํางานใหสําเร็จ ซ่ึงมีอยู ๕ ประการ ตามคํายอในภาษาอังกฤษ
วา “POSDC” ดังอรรถาธิบายตอไปนี้  

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบันเพ่ือ
ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ
องคกร 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร
และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการ 
ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีภาวะผูนํา 

C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๒๙ 

สวนพระครูวิเทศพรหมคุณ ไดนําเสนอหลักการบริหารจัดการองคกรไววา ในการสราง
ระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกภาคของสังคม ยอมมีหลักการ ๓ 
ประสาน อันประกอบดวย 

๑. ภาครัฐ ตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาท่ีโครงสรางและกระบวนการทํางานของ
หนวยงานมีกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมท่ีโปรงใสซ่ือตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสูประชาชน โดยเนนการเปลี่ยน
ทัศนคติ คานิยมและวิธีทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ ใหถือเอาประโยชนของประชาชนเปนจุดมุงหมาย 
ในการทํางาน และสามารถรวมทํางานกับประชาชนและภาคเอกชนไดอยางราบรื่น 

๒. ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการปฏิรูปและสนับสนุนใหหนวยงานของเอกชน และองคกร
เอกชนตางๆ มีกติกาการทํางานท่ีโปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ซ่ือตรง เปนธรรมตอลูกคา มี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีระบบตรวจท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานการใหบริการ รวมทํางานกับภาครัฐ
และประชาชนอยางราบรื่น และไววางใจซ่ึงกันและกัน 

๓. ภาคประชาชน ตองสรางความตระหนักตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ถึงระดับกลุม
ประชาคม ในเรื่องสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือเปนพลัง

                                                   
๒๘ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพพิเศษ, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓.                                                                                                                                                                       
๒๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔-๕. 



๒๕ 
                              

ของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี๓๐  

จะเห็นไดวา การบริหารจัดการ ก็หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป ได
นําท้ังศาสตรและศิลปมาใชในการทํางานรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายขององคการท่ีกําหนดไว
โดยอาศัยปจจัยการบริหารจัดการอยางเหมาะสมและใชกระบวนการบริหารจัดการอยางมีระบบ๓๑ 
นอกจากนี้ ยังตองมีการดําเนินงานตามลําดับข้ัน ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การอํานวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคโดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืนๆ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการดังกลาวขางตนนั้น พอจะสรุปใหทราบได
วา การบริหารจัดการ เปนแนวคิดท่ีตองใชท้ังศาสตรและศิลปะในการทํางาน มีกฎระเบียบ มี
หลักเกณฑ และวิธีการในการดําเนินงาน โดยอยางยิ่งองคกรหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมถึงองคกรภาคประชาชนหรือองคกรชุมชนจะดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีสําคัญภายในองคกรหรือ
ชุมชนไดอยางเปนระบบนั้น จําตองอาศัยทรัพยากรท่ีสําคัญๆ อาทิเชน คน เงิน วัสดุ และวัสดุอุปกรณ
เปนเครื่องมือในการดําเนินงานใหบรรลุผลท่ีตองการไดอยางคุมคาท่ีสุด นอกจากนี้ ยังตองรูความ
ตองการท่ีแทจริงของชุมชน มีการวิเคราะหปญหา การวางแผน การจัดการองคการ การบังคับบัญชา 
หรือการสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม รวมถึงการประเมินผลงาน โดยแสดงออกถึงความ
พยายามในการทํางานดวยความรอบคอบ เพ่ือใหงานหรือกิจกรรมนั้นไดบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามท่ีไดกําหนดไว ดังแสดงในตารางท่ี ๒.๒ ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
๓๐ พระครูวิเทศพรหมคุณ, “ทฤษฎีผูนําท่ีพึงจะเปนและการบริหารในองคกร”, พุทธจักร, ปท่ี ๖๕ 

ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๕๔): ๑๗.  
๓๑ ศจี อนันตนพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ, (สงขลา: ชลบุตรกราฟฟก, ๒๕๔๒), 

หนา ๓. 
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ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสรุปแนวคิดการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สาคร สุขศรีวงศ  
(๒๕๕๐, หนา ๒๕-๒๖) 

คําวา การบริหารงาน ในภาษาอังกฤษ มีคําใชอยูสองคํา คือ คําวา 
Administration และManagement ความแตกตางของคําสองคํานี้อยู
ท่ีวา Administration มักจะเนนในเรื่องนโยบาย ในขณะท่ีคําวา 
Management นั้นเปนการนําเอานโยบายไปปฏิบัติจัดทํา หรือระดับ
ปฏิบัติการ แตหากพิจารณาในดานความนิยมในการนําคํา มาใชแลว 

นพพงษ บุญจิตราดุลย  
(๒๕๕๑, หนา ๑๓) 

การบริหาร หมายถึง การกระทําตาง ๆ ท่ีมีผูกระทําตั้งแตสองคนข้ึนไป 
รวมมือกันทําเ พ่ือให เ กิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว  โดยใช
กระบวนการท าอยางมีระเบียบ ทรัพยากร และเทคนิคตางๆท่ีเหมาะสม 

วิโรจน สารรัตนะ  
(๒๕๕๕, หนา ๑) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหนาท่ีในการบริหารไดแก การ
วางแผน (Planning) กาจัดองคกร (Organizing) การชี้นํา (leading) 
และการควบคุมองคกร (Controlling) 

ศิริ ถีอาสนา   
(๒๕๕๗, หนา ๘.) 

การบริหารจัดการเปนกิจกรรมของกลุมตั้งแตสองคนข้ึนไป รวมมือกัน
จัดการทรัพยากร ท่ีเหมาะสมเพ่ือไดบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ใชท้ัง
ศาสตรและศิลปจัดการกระบวนการบริหารหรือหนาท่ีการบริหาร 

ติณ ปรัชญพฤทธิ์ 
(๒๕๓๙, หนา ๒๔-๒๖) 

ภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการนั้น มี ๗ ประการ  คือ ๑. การ
วางแผน  ๒. การจัดองคการ  ๓. การจัดคนเขาทํางาน  ๔. การสั่งการ  
๕. การประสานงาน  ๖. การรายงาน และ ๗. การงบประมาณ  

กลม อัญชันภาติ  
(๒๕๔๐, หนา ๖๐-๖๑.) 

การบริหารจัดการ มีลักษณะและความสําคัญตอการบริหารจัดการ ๗ 
ประการ คือ ๑. การบริหารตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เพ่ือเปน
เปาหมายในการดําเนินงาน ๒. การบริหารมีลักษณะเปนกระบวนการ 
คือ การวางแผน การจัดองคการ การควบคุม ๓. การบริหารตองมีการ
แบงงานกันทํา ๔. การบริหารตองมีการประสานงาน รวมมือรวมใจ
สัมพันธเก่ียวของกัน ๕. การบริหารตองมีทรัพยากรในการบริหาร เชน 
คน เงิน วัตถุสิ่งของ ๖. การบริหารเปนงานของผูบริหารหรือผูนํา ๗. 
การบริหารไมมีตัวตน แตสามารถวัดผลของความสําเร็จของการบริหาร
ดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

E.N. Chapman 
(1995, p. 3) 

การบริหารจัดการ เปนการขับเคลื่อนงานภายในองคกรใหเดินไป
ขางหนาโดยอาศัยผูอ่ืนดวยการเปนผูนํา (Leadership) การแนะแนว 
(Guiding) การกระตุน (Motivative) ความเพียรของผูอ่ืนเพ่ือสู
เปาหมายขององคกร และยังรวมไปถึงการใหกําลังใจ (Inspiring) การ
สื่อสาร (Communicating) การวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Management) 
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ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสรุปแนวคิดการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

  
พ ร ะ ธ ร ร ม โ ก ศ า จ า ร ย 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๙, หนา ๓) 

การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting 
things done through other people) เม่ือวาตามคํานิยามนี้ การ
บริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ี
พระพุทธเจาตรัสรู นั่นคือในอาสาฬหบูชา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดง
พระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคีย ซ่ึงทําใหเกิดพระสังฆ
รั ต น ะ ข้ึน  เ ม่ื อ มีพ ระสั ง ฆรั ต น ะ เป น สมาชิ ก ใหม เ กิ ด ข้ึ น ใน
พระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 

พระครูวิเทศพรหมคุณ  
(๒๕๕๔, หนา ๑๗.) 

ตองสรางความตระหนักตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ถึงระดับกลุม
ประชาคม ในเรื่องสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เพ่ือเปนพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความ
เขาใจในหลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ศจี อนันตนพคุณ  
(๒๕๔๒, หนา ๓.) 

การบริหารจัดการ ก็หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึน
ไป ไดนํา ท้ั งศาสตรและศิลปมาใช ในการทํางานรวมกัน เ พ่ือ
ความสําเร็จในเปาหมายขององคการท่ีกําหนดไวโดยอาศัยปจจัยการ
บริหารจัดการอยางเหมาะสมและใชกระบวนการบริหารจัดการอยางมี
ระบบ 

 
๒.๑.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการ ผูวิจัยพบวา มีนักวิชาการ

หลายทานไดนําเสนอทฤษฎีไว ดังตอไปนี้ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการของ เฟรดเดอริค วินสโลว เทยเลอร (Frederick Winslow 

Taylor) บิดาแหงศาสตรดานการบริหารจัดการ เทยเลอรนั้นไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการบริหาร
จัดการงานแบบวิทยาศาสตรไวในหนังสือชื่อ “The Principles of Scientific Management”๓๒ ใน
ป ๑๙๑๑ ซ่ึงนับเปนจุดกําเนิดอันถือเปนรากฐานของทฤษฎีองคการ (Organization Theory) 
แนวความคิดของ เทยเลอร นั้น ไดจากการท่ีเขาสังเกตเห็นการทํางานของคนในบริษัท Midvale & 
Bethlehem Steel ในรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) พบวา คนงานระดับลางของบริษัททํางานได
ไมเต็มท่ีนัก กลาวคือลักษณะการทํางานของคนงานเปนไปตามความพอใจของตนเอง ทําใหใช
พลังงานเพียงแคหนึ่งในสามของพลังงานท่ีมีอยูท้ังหมด ท่ีสามารถทํางานไดเต็มท่ี ดังนั้น จึงพยายาม

                                                   
๓๒ Derek,  Pugh, Writers on Organizations, (Beverly Hills, California: Sage, 1985), pp. 

133-137. 
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คนหาวิธีการทํางานท่ีถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร โดยเขาคิดวา เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ท่ีใหประโยชนแกท้ังคนงานและนายจาง กลาวคือฝายนายจางจะไดผลกําไรมากท่ีสุด ขณะท่ี
คนงานจะไดรับผลตอบแทนมากท่ีสุด เพราะนายจางจะจายคาตอบแทนตามความสามารถท่ีเขาทําได 
ยิ่งทํามาก ก็ยิ่งไดรับผลตอบแทนมากท่ีสุดตามไปดวย (piece rate)๓๓  

วิธีการทํางานตามหลักวิทยาศาสตรท่ีเทยเลอรถือวาเปนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธี
เดียว (One Best Way) เทานั้น ซ่ึงเทากับเปนการออกแบบงาน (work design) ตามท่ีเขาใจกันใน
ปจจุบัน หลักเกณฑท่ีเขาไดกําหนดไวนั้น มี ๔ ประการ๓๔ คือ 

๑. ใชวิธีการทํางานตามหลักการวิทยาศาสตร อันมีเหตุมีผลและไดรับการทดลองแลววา 
เชื่อถือไดและดีกวา วิธีการทํางานตามแบบแผนเกาท่ีไมเปนระบบและไมมีกฎเกณฑ 

๒. ใหมีระบบการคัดเลือก และฝกอบรมคนงานตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรท่ีได
คิดคนและทดสอบแลว 

๓. เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเปนไปตามหลักทางวิทยาศาสตรตองใหเกิดความ
รวมมือและสามัคคีกันระหวางนายจางกับลูกจาง 

๔. เพ่ือปองกันการทะเลาะเบาะแวงกันระหวางเจานายและลูกนอง ตองมีการแบงอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบระหวางบุคคลท้ังสองฝายอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน กลาวคือ
นายจางมีหนาท่ีรับผิดชอบวางแผนและคิดคนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด และตองควบคุมสั่งการใหคนงาน
ทําตามวิธีการท่ีไดคิดคนข้ึน ขณะท่ีลูกนองมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามวิธีการ
ทํางานท่ีฝายเจานายจาง หรือผูบริหารไดคิดไว 

จากหลักการดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดมองวา นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร อยาง 
อัมพร ธํารงลักษณ ไดวิเคราะหหลักการนี้โดยใหเหตุผลวา หลักเกณฑท้ัง ๔ ประการนี้ มีจุดแข็ง คือ 
ถาองคการไดมีการปฏิบัติตาม ก็สามารถจะบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะ
คนงานก็พอใจตอคาตอบแทนในรูปตัวเงินท่ียุติธรรม แตขณะเดียวกันก็ยังมีจุดออน คือ เทยเลอร ได
มุงเนนศึกษาเฉพาะองคการในวงแคบเทานั้น โดยเนนเพียงเฉพาะท่ีคนงานระดับลางและให
ความสําคัญเฉพาะงาน เรียกไดวา เปนการละเลยการคํานึงถึงปจจัยบุคคลท่ีมีความรูสึกนึกคิดใน
องคการ๓๕ 

ทฤษฎีการบริหารจัดการของ อังรี ฟาโยล (Henri Fayol) นักทฤษฎีอีกผูหนึ่งชาวฝรั่งเศส 
ในชวงป ค.ศ. ๑๙๑๖ ไดนําเสนอทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีเขากําลังศึกษาอยูเชนกัน ดวยการเนน
ศึกษาท่ีระดับนักบริหาร ซ่ึงมีทัศนะตรงกันขามกับเทยเลอร ท่ีมุงเนนศึกษาเฉพาะคนงานระดับลาง 
แตฟาโยล ไดศึกษาจากประสบการณในการทํางานในฐานะท่ีเปนนักบริหาร ซ่ึงจะไดลงมือปฏิบัติเอง 
โดยเริ่มแรกเขามีความเชื่อวา เปนไปไดท่ีจะตองหาทางศึกษาถึงศาสตรท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

                                                   
๓๓ อัมพร ธํารงลักษณ, องคการ: ทฤษฎี โครงสราง และการออกแบบ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๖), หนา ๔๘. 
๓๔ 

Fredrick W. Taylor, Scientific Management, (New York: Harper & Row, 1947), อางใน 
อัมพร ธํารงลักษณ, องคการ: ทฤษฎี โครงสราง และการออกแบบ, หนา ๔๘-๔๙. 

๓๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๙. 
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(Administrative Management) ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดกับนักบริหารทุกระดับในองคการ 
ไมวาจะเปนการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับภาระหนาท่ีทางการ
บริหารจัดการ (Management Functions) สําหรับนักบริหาร ท่ีเรียกวา โพคซ (POCCC) ซ่ึงมี ๕ 
ประการ๓๖ คือ 

๑. การวางแผน (P=Planning) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทําการ
คาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไวเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 

๒. การจัดองคการ (O=Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองจัดใหมี
โครงของงานตางๆ และอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยูในสวนประกอบท่ี
เหมาะสมในอันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (C=Commanding) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการสั่งการงาน
ตางๆ ของผูอยูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนใหเปน
ตัวอยางท่ีดี จะตองเขาใจคนงานของตน จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและ
องคการท่ีมีอยู รวมถึงจะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดท้ังข้ึนและลอง 
นอกจากนี้ ยังตองทําทําการประเมินโครงสรางขององคการและผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเปนประจํา
อีกดวย หากโครงสรางขององคการท่ีมีอยูไมเหมาะสม ก็จําเปนตองปรับปรุงเชนเดียวกัน ถาผูอยูใต
บังคับบัญชาคนใดหยอนประสิทธิภาพ การไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึนก็เปน
สิ่งจําเปนตองทํา 

๔. การประสานงาน (C=Coordinating) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตอง
เชื่อมโยงงานของทุกคนใหเขากันได และกํากับใหไปสูจุดหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (C=Controlling) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารในการท่ีจะตองกํากับ
ดูแลใหสามารถรับประกันไดวา กิจกรรมตางๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนท่ีไดวางไวแลว 

นอกจากนี้ ฟาโยล ยังไดสรุปรวบรวมหลักการตางๆ ท่ีไดศึกษาจากประสบการณท่ีตนเองไดใน
การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงาน ซ่ึงเขาเรียกวา “หลักการบริหารจัดการ
สากล” (General Principles of Management) มีท้ังหมด ๑๔ ประการ๓๗ คือ 

๑. หลักการแบงงานกันทํา (Division of Work) ประสิทธิภาพการทํางานของคนงานจะดี
มากข้ึน ถาไดมีการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน 

๒. หลักของอํานาจหนาท่ี (Authority) นักบริหารตองความสามารถในการออกคําสั่ง อัน
เปนสิทธิ ท่ีนักบริหารจะไดจากการดํารงตําแหนงในองคการ และจะเกิดความรับผิดชอบ 
(Responsibility) เทากับอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะถานัก
บริหารมีอํานาจหนาท่ีมากกวาความรับผิดชอบแลวจะเกิดความผูกพันตอองคการนอย และอาจใช
อํานาจสั่งการเรื่องตางๆ ไปตามท่ีตนตองการหรือเพ่ือประโยชนของตนและละเลยถึงองคการโดย

                                                   
๓๖ Alan Price, Human Resource Management, In A Business Context, 2nd ed., 

(London: Thomson Learning, 2004) p. 110. 
 ๓๗ Derek,  Pugh, Writers on Organizations, pp. 63-67 
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สวนรวม และตรงกันขาม ถานักบริหารคนใดมีความผูกพันท่ีจะทํางานหนึ่งๆ ใหเสร็จไปมากกวางาน
ในหนาท่ีท่ีตองทําจริง บุคคลจะเกิดความกระวนกระวายใจ อันมีผลเสียตอขวัญและกําลังใจของผูนั้น
ได 

๓. หลักของระเบียบวินัย (Discipline) ลูกนองท่ีดีตองเชื่อฟงและเคารพกฎระเบียบท่ีมีอยู
ในองคการ ซ่ึงจะตองมีการเจรจาทําความเขาใจตอกฎตางๆ ระหวางลูกนองและนายจางแลวเปน
อยางดี นอกจากนี้ กฎระเบียบตางๆ จะดีก็เนื่องดวยการมีผูนําองคการท่ีมีประสิทธิภาพเทานั้น   

๔. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา  (Unity of Command) ผูใตบังคับบัญชาทุกคนจะตอง
รับฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชาไดเพียงคนเดียวเทานั้น (one man one boss) เพ่ือไมใหเกิดความสับสน
ในการสั่งการ 

๕. หลักเอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) กลุมตางๆ ในองคการไมวาจะอยูใน
ที่สวนใดขององคการจะตองมีวัตถุประสงคสูงสุดรวมกันเพื่อองคการ (common goals) และใช
นโยบาย หรือแผนงานเดียวกัน 

๖. หลักผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนสวนรวม (Subordination of 
individual interest to general interest) ทุกคนในองคการตองเสียสละผลประโยชนสวนตัว
บางอยาง และเห็นผลประโยชนขององคการโดยรวมท้ังหมดเหนือกวาผลประโยชนสวนตัว 

๗. หลักการจายคาตอบแทนท่ียุติธรรม (Remuneration) ทุกคนท่ีทํางานใหกับองคการ
ตองไดรับคาตอบแทนแรงงานในราคาท่ียุติธรรม  

๘. หลักการรวมอํานาจ (Centralization) เปนการหมายถึงอัตราการเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในองคการ นักบริหารตองใชดุลยพินิจตัดสินใจถึง
ความเหมาะสม เม่ือไรจะใหมีการรวมหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจนั้น อยางไรก็ตาม ฟาโยล ได
เสนอวา นักบริหารควรพยายามรวมอํานาจการตัดสินใจใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ไมวาจะอยูใน
สถานการณใด 

๙. หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) จากการท่ีมีการแบงอํานาจหนาท่ีลดหลั่น
กันลงมาจากขางบนลงมาขางลางแสดงถึงลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) และลักษณะการ
ติดตอสื่อสารจึงควรเปนไปตามข้ันการบังคับบัญชาดวย อยางไรก็ตาม หากการติดตอในแนวดิ่งนั้นเกิด
ความลาชา ฟาโยล ไดเสนอวา ควรใช Gangplank นั่นคือ การติดตอในทางแนวราบแทนการติดตาม
สายข้ันการบังคับบัญชา แตควรจะใช Gangplank ไดก็ตอเม่ือทุกฝายท่ีเก่ียวของรับรูและยินยอมใหมี
การติดตอดังกลาวได  

๑๐. หลักของความมีระเบียบ (Order) นักบริหารตองมีหนาท่ีจัดระเบียบ สิ่งของ วัสดุ
อุปกรณตางๆ ใหอยูเปนท่ีเปนทาง และมีการจัดเก็บอยางเปนระบบเพ่ือใหสะดวกและงายแกการใช
สอย นอกจากนี้ ยังตองจัดบุคคลเขาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ ดวย 

๑๑. หลักความเสมอภาค (Equity) นักบริหารตองมีความเมตตาและใหความยุติธรรมแก
ทุกคนท่ีอยูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้ ยังตองปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน นั่นคือ ตอง
ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
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๑๒. หลักความม่ันคง (Stability of Tenure) นักบริหารตองประกันบุคคลในองคการ
ไมใหมีการยายออกจากงานสูงเพราะนั่นหมายถึงองคการไดสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาท่ีไดลงทุน
ไป นอกจากนี้ ยังตองมีหนาท่ีวางแผนกําลังคนเพ่ือใหไดมาทดแทนตําแหนงท่ีวางลงไดตลอดเวลา 

๑๓. หลักความคิดริเริ่มสรางสรรค (Initiative) นักบริหารควรเปดโอกาสใหลูกนองได
แสดงความคิดริเริ่มและทํางานตามความคิดของเขาเพ่ือใหสามารถใชความพยายามในการทํางานได
เต็มท่ี 

๑๔. ความสามัคคี (Esprit de Corps) หนาท่ีนักบริหารประการสุดทาย นั่นก็คือ การ
เสริมสรางกลุมทํางานท่ีมีความสมานสามัคคีกันในองคการ 

จากหลักการของการบริหารจัดการของ ฟาโยล ท้ัง ๑๔ ประการ ดังกลาวขางตนนั้น จะ
เห็นไดวา ยังคงใหความสําคัญและความสนใจอยูเฉพาะปจจัยท่ีอยูในองคการเทานั้น ซ่ึงก็ไมตางกันกับ
แนวความคิดของเทยเลอรดังท่ีไดกลาวมาแลว๓๘  

หลังจากท่ี อังรี ฟาโยล ไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารจัดการอันหนึ่งท่ีวาดวย
ภาระหนาท่ีในการบริหารจัดการ ๕ ประการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบังคับ
บัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปนตําราการ
บริหารจัดการจนเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง ตอจากนั้น ก็ไดเกิดทฤษฎีการบริหารจัดการของ ลู
เธอร กูลิค (Luther Gulick) ศาสตราจารยดานการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ท่ีไดขยายแนวคิดของ 
ฟาโยล โดยเขาไดเสนอหลักการบริหารจัดการอันเปนภาระหนาท่ีของผูบริหาร ๗ ประการ ท่ีเรียกกัน
วา POSDCORB ประกอบดวย 

(P=Planning) การวางแผน 
(O=Organizing) การจัดองคกร  
(S=Staffing) การจัดบุคลากร  
(D=Directing) การอํานวยการ  
(Co=Coordinating) การประสานงาน  
(R=Reporting) การรายงาน  
(B=Budgeting) การงบประมาณ๓๙ 

จากผลงานการเขียนของเขา เรียกไดวา เปนท่ียอมรับของหลายๆ ฝาย ภายหลังจึงไดรับ
เกียรติใหเปนท่ีปรึกษาของ แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต (Franklin D. Roosevelt) ประธานาธิบดี 
สหรัฐอเมริกา คนท่ี ๓๒ ในสมัยนั้น๔๐ 

แตท้ังนี้ ท้ังการบริหารเปนกระบวนการท่ีดําเนินการตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผลผลิตและบริการ
ท่ีมีคุณภาพข้ึนนําไปสูการปรับปรุงงานและการควบคุมอยางเปนระบบอันประกอบดวย การวางแผน 

                                                   
๓๘ อัมพร ธํารงลักษณ, องคการ: ทฤษฎี โครงสราง และการออกแบบ, หนา ๕๒. 
๓๙ สุปรีชา กมลาศน, กลยุทธการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 

หนา ๒. 
๔๐ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, หนา ๓๖. 
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(Plan) การนําแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) กลาวคือ จะเริ่ม
จากการวางแผน การนําแผนท่ีวางไวมาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธท่ีได และหากไมไดผลลัพธตามท่ี
คาดหมายไว จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่งและทําตามวงจรคุณภาพซํ้าอีก เม่ือ
วงจรคุณภาพหมุนซํ้าไปเรื่อย ๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและทําใหระดับผลลัพธสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้น 
การกระทําตามวงจรคุณภาพ จึงเทากับการสรางคุณภาพท่ีนาเชื่อถือมากข้ึนโดยจุดเริ่มตนของวงจร
คุณภาพอยูท่ีการพยายามตอบคําถามใหไดวา ทําอยางไรจึงจะดีข้ึน 

ข้ันตอนท่ี ๑ การวางแผน (Plan) 

ในบรรดาองคประกอบท้ัง ๔ ประการของวงจรคุณภาพนั้น ตองถือวาการวางแผนเปนเรื่อง
ท่ีสําคัญท่ีสุด การวางแผนจะเปนเรื่องท่ีทําใหกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีตามมาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล 
เพราะถาแผนการไมเหมาะสมแลว จะมีผลทําใหกิจกรรมอ่ืนไรประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตน
วางแผนท่ีดีจะทําใหมีการแกไขนอย และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้ันตอนท่ี ๒ การนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผล (Do) 

เพ่ือใหม่ันใจวามีการนําแผนการไปปฏิบัติอยางถูกตองนั้น เราจะตองสรางความม่ันใจวา
ฝายท่ีรับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนการนั้นๆ มี
การติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษาและการ
อบรมท่ีตองการเพ่ือการนําแผนการนั้นๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในเวลาท่ี
จําเปนดวย 

ข้ันตอนท่ี ๓ การตรวจสอบ (Check) 

การตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ควรจะตองมีการประเมิน
ใน ๒ ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 

การท่ีไมประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ หรือ
ความไมเหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจําเปนตองหาวาสาเหตุมาจาก
ประการไหน ท้ังนี้ เนื่องจากการนําไปปฏิบัติการปรับปรุงแกไขจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

ถาความลมเหลวมาจากแผนการท่ีจัดทําข้ึนไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 

๑. ความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับสถานการณท่ีเปนอยู   

๒. เลือกเทคนิคที่ใชผิดเนื่องจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในขั้นตอน
การวางแผนไมเพียงพอ  

๓.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  

๔.  ประเมินความสามารถของบุคลากรท่ีตองนําแผนมาใชผิดพลาด 

ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน อาจเปนผลมาจากสาเหตุตอไปนี้ 
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๑.  ขาดความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุง 

๒.  การติดตอสื่อสารท่ีไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ 

๓.  การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ 

๔.  ปญหาเก่ียวกับตัวผูนําและการประสานงานระหวางการปฏิบัติ 

๕.  ประเมินทรัพยากรท่ีตองใชนอยเกินไป 

ข้ันตอนท่ี ๔ ปฏิบัติการปรับปรุงแกไข (Act) 

ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนท่ีไมเหมาะสม การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอ
ตอการแกปญหา  ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปจจัยท่ีไมเหมาะสม 
สาเหตุของการวางแผน และทําการปฏิบัติการแกไข ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดโดยการ
กําจัดสาเหตุ และข้ันตอนท่ีสําคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการท่ีตองมีการชี้บงถึงสาเหตุแหงความลมเหลว
อยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายป และมีการทบทวนทุกปเพ่ือใหม่ันใจวาแผนการดังกลาวมี
ความเชื่อถือไดและเหมาะสม การนําวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกระดับของ
องคกร จะทําใหเราสามารถปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธท่ี
ชัดเจน เม่ือปญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแกปญหาใหมๆ ไดดวยวงจรคุณภาพตอไป๔๑ 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดแสดงทัศนะตอทฤษฎีการบริหารจัดการใน
บริบทตางๆ อาทิเชน วินเลี่ยม จี. อูชิ (William G. Ouchi) ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหารจัดการ คือ 
ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารจัดการของธุรกิจญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ เขาไดทํา
การผสมผสานกัน โดยมีลักษณะของการบริหารจัดการ ๗ ประการ๔๒ ประกอบดวย  

๑. การจางระยะยาว 
๒. การตัดสินใจเปนเอกฉันท หรือตัดสินใจอยางสอดคลองกัน  
๓. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล  
๔. การประเมินผลและการเลื่อนตําแหนงแบบคอยเปนคอยไป หรือการประเมินผลและ

เลื่อนตําแหนงชา 
๕. มีรูปแบบการควบคุมท่ีไมเปนทางการและไมคอยชัดเจน แตมีการวัดท่ีเปนการทางการ

และชัดเจน 
๖. เสนทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับปานกลาง หรือมีเสนทางสายอาชีพอยู

บางเสนทาง 
๗. มีความเก่ียวของในลักษณะครอบครัว กลาวคือเก่ียวของทุกดานรวมท้ังครอบครัว 

                                                   
๔๑ วิฑูรย  สิมะโชคดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: เนตรนิมิตการพิมพ, ๒๕๔๕), 

หนา ๔๓-๔๗.   
๔๒ William G. Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 

1971), p. 283. 
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ท้ังนี้ ในยุคปจจุบัน ทฤษฎีการบริหารมีหลายหลากรูปแบบตามบริบทสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตเดิมนักบริหารสวนมากจะมุงเนนการบริหารใหประสบ
ผลสําเร็จโดยยึดทฤษฎี 4M’s ซ่ึงประกอบไปดวย ๑) บุคลากร (Man) ๒) งบประมาณ (Money) ๓) 
วัสดุอุปกรณ (Material) และ ๔) การจัดการ (Management)๔๓ แตดวยบริบททางดานสังคมโลก
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพ่ือใหเกิดการบริหารท่ีมุงเนนความสําเร็จกาวหนาทันตอสถานการณจึงได
เพ่ิมเขามาอีก 2M’s เปน 6M’s ไดแก เครื่องมือ (Machine) และวิธีการทํางาน (Methodology) 
เรียกโดยยอในหมูนักวิชาการวา 6M’s ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองอาศัยทักษะการบริหารจัดการกับ
ทรัพยากรเหลานี้ไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และนําพาองคการใหบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปนกระบวนการกิจกรรม หรือ การศึกษา
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในอันท่ีจะเชื่อม่ันไดวา กิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีในการสรางและรักษาไวซ่ึงสภาวะท่ี
เอ้ืออํานวยตอการบรรลุวัตถุประสงคดวยความพยายามรวมกับบุคคลอ่ืน๔๔ แตในขณะเดียวกันการ
ทํางานท่ีมองเห็นถึงความสําคัญ หรือคุณคาของจิตใจของผูปฏิบัติมีมากข้ึน โดยใหความสําคัญความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากข้ึน จึงเพ่ิมจริยธรรม (Morality) เขาเปน 7M’s ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้๔๕  

๑. บุคลากร (Man) 
บุคลากร คือ ทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ พรอมท้ังมีทักษะ ความชํานาญและความสามารถท่ี

จะเขามาปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ ทรัพยากรบุคคลผูทํางานเหลานี้ จะเปนผูดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ในข้ันปฏิบัติ โดยจะเปนผูใชทรัพยากรท่ีมีในองคการ เชน เงินทุน สิ่งของ วัตถุดิบ และ
จะเปนผูขับเคลื่อนระบบ เชน เดินเครื่องจักรหรือคอยใหบริการตามหนาท่ีเปนตน ผลงานท่ีไดออกมา
จากท่ีไดดําเนินไป จะดีมากหรือนอยอยางไรนั้น สวนใหญจะข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคลากรนี้เปนอยาง
มาก ท้ังนี้เพราะบุคลากร นับเปนปจจัยผันแปร ซ่ึงตางกับ ปจจัยทรัพยากรอ่ืนๆ  

๒. เงิน ( Money) 
ปจจัยสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ ขององคการดําเนินการตอไปได เงินหรือ

ทรัพยสินทีมีคาเปนเงินของระบบ ซ่ึงนับเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งของระบบ เชน เงินทุน เงินสด เงิน
หมุนเวียน เงินคาใชจาย หรือเงินรายรับ รายจายตางๆ เหลานี้เปนตน ถาการเงินของระบบไมดี
พอแลวระบบนั้นยอมจะประสบกับความยุงยาก เพราะฉะนั้น ระบบธุรกิจทุกชนิจะตองมีความ
ระมัดระวังในเรื่องของเงินเปนพิเศษ 

                                                   
๔๓ พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแหง

พระพุทธศาสนา”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๖. 

๔๔ French and Saward, Dictionary of Management อางใน รศ. พิมลจรรย นามวัฒน และรศ.
ดร. เสนห จุยโต, “แนวคิดเก่ียวกับองคการและการจัดการ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องคการและการ
จัดการ, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนา ๑๖.   

๔๕ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรการประยุกตและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: 
สายสงรวมเพ่ือน บริษัทกาวใหม, ๒๕๕๒), หนา ๔๖. 
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๓. วัสดุส่ิงของ (Material)  
การบริหารและจัดการกิจกรรมใดๆ ภายใตการบริหารงานองคการขนาดเล็กหรือขนาด

ใหญจะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้น 
ยอมข้ึนอยูกับความพอเพียง ครบครัน และคุณภาพของวัสดุสิ่งของท่ีมีอยู ตลอดจนการบริหาร
เก่ียวกับวัสดุสิ่งของท่ีสามารถใชงานไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด จึงเปนแนวทาง อยางหนึ่ง
ในการพัฒนาองคการใหมีความกาวหนาสามารถตอบสนองการพัฒนาองคการไดอยางดีท่ีสุด 

๔. การจัดการ (Management) 
การจัดการ หรืออาจจะเรียกวาการบริหาร หรือการบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหนาท่ี

ตางๆ ท่ีกําหนดทิศทางในการใชประโยชนจากทรัพยากรท้ังหลายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ คือ การใชทรัพยากรอยางเฉลียวลาด และคุมคา และกาตัดสินใจ
อยางถูกตอง ซ่ึงมีการปฏิบัติการไดสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนั้น ผลสําเร็จของการจัดการตองมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกันไป 

๕. เครื่องมือ (Machine) 
เครื่องมือหรืออุปกรณ หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการ

นําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชชวยใหการปฏิบัติงานในสํานักงานมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน โดยการนําเอาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรมาใชในการจัดทํา การเก็บรักษา 
การสงขอมูลติดตอสื่อสารในสํานักงาน ท้ังท่ีเปนการลดปริมาณกระดาษลง สามารถสื่อสารผานหนา
จอคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสาร สามารถนําเอาเครื่องมือเครื่องใชในการจัดเก็บมา
ชวยใหการจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากข้ึนคนหาไดงาย และประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ นอกจากนี้ ยัง
มีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณอ่ืนๆ อีกมากมายสําหรับสํานักงาน 

๖. วิธีการทํางาน (Methodology) 
วิธีการทํางาน หมายถึง ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบการปฏิบัติหนาท่ี โดยการ

สรางรูปแบบงานและกําหนดระยะดําเนินการเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางานรวมกัน ซ่ึง
ระเบียบการทํางานของรัฐตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยกําหนดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐมากข้ึน ซ่ึงการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือ การใหบริการ
สาธารณะ (public Services) ครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบรอย 
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน ท้ังนี้ในการบริหารระเบียบการปฏิบัติหนาท่ีนี้
เปนการบริหารของหนวยงานของภาครัฐ โดยผูบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลและการปฏิบัติงาน
ของขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ี จะตองมอบเปนเปนลายลักษณอักษรซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย
ภารกิจ งาน หรือกิจกรรมของงาน และเปาหมาย ในการปฏิบัติงานท่ีคาดหวัง และชี้แจงใหผูปฏิบัติ
หนาท่ี เขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การประพฤติตนรายการประเมิน วิธีการประเมิน 
และเกณฑการประเมิน รวมท้ังผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
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๗. จริยธรรม (Morality) 
จริยธรรม หมายถึง การท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดและบุคลากรในองคการบริหารสวน

จังหวัดไมเอารัดเอาเปรียบประชาชน คํานึงถึงกฎระเบียบและความถูกตองเปนสําคัญ จริยธรรมใน
การทํางานของขาราชการ หมายถึง ระบบของพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในการทํางานของราชการท่ี
เก่ียวของกับผูปฏิบัติ ผูบริหาร สถานการณการทํางาน กระบวนการทํางาน และผลงาน ซ่ึงจริยธรรม
ของขาราชการมีความจําเปนและสําคัญอยางมาก ดวย เหตุท่ีการบริหารราชการไมอาจเกิด
ประสิทธิภาพท่ีเอ้ืออํานายประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนได หากขาราชการซ่ึงเปนกลไกของ
ทางราชการท่ีสําคัญ ขาดจริยธรรมของขาราชการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการขาดจิตใจ จิตสํานึก จิต
วิญญาณ หรือ อุดมการณท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม การขาดจริยธรรมของขาราชการมีสวนสําคัญทําให
ขาราชการเปนจํานวนมากประพฤติมิชอบในวงราชการการกระทําหรือผลงานท่ีปรากฏออกมาก็จะ
ขาดประสิทธิภาพ หรือไมมีประสิทธิภาพมากเทาท่ีควร ท้ังนี้ เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมมีสวนสําคัญ
ในการกําหนดพฤติกรรม การท่ีองคการมีความเชื่อตรง เปนกันเอง ไมเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือ
องคการอ่ืนปฏิบัติงานอ่ืนดวยความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได คํานึงถึงระเบียบความถูกตอง
เปนสําคัญ องคความรูท่ีนักบริหารและตองนํามาใชในการวางแผนการเลือกใชกลวิธี และกิจกรรมท่ี
ควรดําเนินการ การจัดหนวยงาน และการวางระบบงาน การติดตอสื่อสาร การอํานวยการ การ
ตัดสินใจ การแกปญหา การติดตามและกาควบคุมงาน การประสานงาน การทํางานรวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ หรือภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครกลุมและรูปแบตางๆ ใหถูกตองเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและไดผล และประเมินผลการปฏิบัติและผลงานการแกไขปรับปรุงงานและวิธีทํางาน
เพ่ือใชงานของหนวยงานเขาเปาหมาย และเปนท่ีพึงพอใจแกสังคม และประชาชนกลุมเปาหมาย และ
โดยท่ัวไปในสังคม 

จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการดังกลาวมาขางตนนั้น ทําใหทราบไดวา 
ทฤษฎีการบริหารจัดการนั้น กลาวตามปกติยอมประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญๆ ไดแก การวางแผน  
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling) รวมถึงมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนองคประกอบสวน
สําคัญทางการบริหารจัดการ คือ เงิน คน วัสดุสิ่งของ เครื่องมือ/เครื่องจักร หลักการบริหารจัดการ
ท่ัวไป และหลักคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ปจจุบันนี้ ยังมีความรู ความสามารถ เทคโนโลยี
เครื่องสื่อสารสารสนเทศ ท่ีเรียกไดวา เปนสิ่งสําคัญในการชวยบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว และเปนการชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังจากภายนอกและภายในองคการไดอยางดี 
ตลอดจนสามารถนําหลักการดังกลาวนั้นมาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทขององคการนั้นๆ 
ตอไป แตอยางไรก็ตาม จากจํานวนทรัพยากรทางการบริหารจัดการชุมชนท่ีนักวิชาการไดกลาวมา
จํานวน ๗ ตัว หรือท่ีเรียกวา 7M’s ดังนําเสนอมาแลวนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ฉะนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกประมวลใชหลักทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการชุมชนเพียงจํานวน ๖ ตัวเทานั้น หรือท่ีเรียกวา 6M’s 
ไดแก ๑) Man บุคลากร/คน ๒) Money เงิน ๓) Material วัสดุสิ่งของ ๔) Management การ
บริหารจัดการ ๕) Machine เครื่องมือ ๗) Morality จริยธรรม ดังตารางแสดงการสรุปทฤษฎีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสรุปทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Derek,  Pugh 
(1985, p. 133-137) 

บิดาแหงศาสตรดานการบริหารจัดการ เทยเลอรนั้นไดเสนอแนวความคิด
เก่ียวกับการบริหารจัดการงานแบบวิทยาศาสตรไวในหนังสือชื่อ “The 
Principles of Scientific Management” 

อัมพร ธํารงลักษณ 
(๒๕๕๖, หนา ๔๘). 

ลักษณะการทํางานของคนงานเปนไปตามความพอใจของตนเอง ทําใหใช
พลังงานเพียงแคหนึ่งในสามของพลังงานท่ีมีอยูท้ังหมด ท่ีสามารถทํางานได
เต็มท่ี ดังนั้น จึงพยายามคนหาวิธีการทํางานท่ีถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร 
โดยเขาคิดวา เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีใหประโยชน
แกท้ังคนงานและนายจาง กลาวคือฝายนายจางจะไดผลกําไรมากท่ีสุด 
ขณะท่ีคนงานจะไดรับผลตอบแทนมากท่ีสุด เพราะนายจางจะจาย
คาตอบแทนตามความสามารถท่ีเขาทําได ยิ่งทํามาก ก็ยิ่งไดรับผลตอบแทน
มากท่ีสุดตามไปดวย 

Fredrick W. Taylor, 
(1947). 

การออกแบบงาน (work design) ตามท่ีเขาใจกันในปจจุบัน หลักเกณฑท่ี
เขาไดกําหนดไวนั้น มี ๔ ประการ คือ ๑. ใชวิธีการทํางานตามหลักการ
วิทยาศาสตร 
๒. ใหมีระบบการคัดเลือก ๓. เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ๔. เพ่ือ
ปองกันการทะเลาะเบาะแวงกัน 

Alan Price 
(2004, p. 110). 

การบริหารจัดการ (Management Functions) สําหรับนักบริหาร ท่ี
เรียกวา โพคซ (POCCC) ซ่ึงมี ๕ ประการ  คือ 
๑. การวางแผน (P=Planning)  
๒. การจัดองคการ (O=Organizing)  
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (C=Commanding)  
๔. การประสานงาน (C=Coordinating)  
๕. การควบคุม (C=Controlling) 

Derek,  Pugh  
(pp. 63-67). 

หลักการบริหารจัดการสากล มีท้ังหมด ๑๔ ประการ คือ ๑. หลักการแบง
งานกันทํา ๒. หลักของอํานาจหนาท่ี ๓. หลักของระเบียบวินัย ๔. หลัก
เอกภาพในการบังคับบัญชา ๕. หลักเอกภาพในการสั่งการ ๖. หลัก
ผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนสวนรวม ๗. หลักการจาย
คาตอบแทนท่ียุติธรรม ๘. หลักการรวมอํานาจ ๙. หลักสายการบังคับ
บัญชา ๑๐. หลักของความมีระเบียบ ๑๑. หลักความเสมอภาค ๑๒. หลัก
ความม่ันคง ๑๓. หลักความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๔. ความสามัคคี 

อัมพร ธํารงลักษณ  
(หนา ๕๒). 

การบริหารจัดการ ยังคงใหความสําคัญและความสนใจอยูเฉพาะปจจัยท่ีอยู
ในองคการเทานั้น 
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ตารางท่ี ๒.๓ สรุปทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สุปรีชา กมลาศน   
(๒๕๔๕, หนา ๒). 

หลักการบริหารจัดการอันเปนภาระหนาท่ีของผูบริหาร ๗ 
ประการ ท่ีเรียกกันวา POSDCORB ประกอบดวย (P=Planning) 
การวางแผน(O=Organizing) การจัดองคกร (S=Staffing) การ
จัดบุคลากร (D=Directing) การอํานวยการ (Co=Coordina 
ting) การประสานงาน (R=Reporting) การรายงาน  

สุรพล สุยะพรหม และคณะ  
(๒๕๕๕, หนา ๓๖). 

ทฤษฎีการบริหารจัดการของ ลูเธอร กูลิค (Luther Gulick) เปน
ท่ียอมรับของหลายๆ ฝาย ภายหลังจึงไดรับเกียรติใหเปนท่ี
ปรึกษาของ แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต (Franklin D. Roosevelt) 
ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา คนท่ี ๓๒ ในสมัยนั้น 

วิฑูรย  สิมะโชคดี 
(๒๕๔๕, หนา ๔๓-๔๗). 

การบริหารเปนกระบวนการท่ีดําเนินการตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผล
ผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึนนําไปสูการปรับปรุงงานและการ
ควบคุมอยางเปนระบบอันประกอบดวย การวางแผน (Plan)  การ
นําแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง
แกไข (Act) 

William G. Ouchi   
(1971, p. 283). 

การบริหารจัดการ คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการ
บริหารจัดการของธุรกิจญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ เขาไดทํา
การผสมผสานกัน 

พระครูวิสุทธานันทคุณ  
(๒๕๕๗, หนา ๑๖). 

การบริหารมีหลายหลากรูปแบบตามบริบทสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตเดิมนักบริหารสวนมาก
จะมุงเนนการบริหารใหประสบผลสําเร็จโดยยึดทฤษฎี ๔ M ซ่ึง
ประกอบไปดวย ๑) บุคลากร (Man) ๒) งบประมาณ (Money) 
๓ )  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ  ( Material) แ ล ะ  ๔ )  ก า ร จั ด ก า ร 
(Management) 

French and Saward  
(๒๕๕๑, หนา ๑๖).   

การบริหารตามหลัก ๖ M’s ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองอาศัยทักษะ
การบริหารจัดการกับทรัพยากรเหลานี้ไปพรอม ๆ กัน เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และนําพาองคการใหบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  
(๒๕๕๒, หนา ๔๖). 

หลักการบริหาร ๗ M ดังนี้ ๑. บุคลากร (Man) ๒. เงิน (Money) 
๓. วัสดุสิ่งของ (Material) ๔. การจัดการ (Management) ๕. 
เครื่องมือ (Machine) ๖. วิธีการทํางาน (Methodology) ๗. 
จริยธรรม (Morality) 
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๒.๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน 
ประวัติศาสตรทองถ่ิน เปนเรื่องราวในอดีตของความสัมพันธระหวางผูคนกับธรรมชาติ 

ผูคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติและผูคนท่ีอยูอาศัยรวมกัน อาจเปนคนกลุมเดียวกันหรือหลายกลุม โดยท่ี
ผูคนดังกลาวมีสํานึกรวมกัน ผูคนเหลานี้ไดเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท้ังสาเหตุอันเนื่องมาจาก
ปจจัยภายในและภายนอก ไดเกิดการปรับตัวและประสบการณดังกลาวบางประการไดกลายเปน
แนวทางในการดํารงชีวิตของคนรุนตอมา ศรีศักร วัลลิโภดม อธิบายวา การศึกษาประวัติศาสตร
ทองถ่ิน  (Local history) คือการศึกษาในลักษณะประวัติศาสตรท่ีมีชีวิต (Living history) แสดงให
เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของผูคนในพ้ืนท่ีวัฒนธรรมอันแตกตางไปจากพ้ืนท่ีทางการ
ปกครองของรัฐ (การใหความสําคัญกับความเปนทองถ่ินมากกวาความเปนรัฐชาติ) ทุกคนในชุมชน
ตองมีการดูแลกันเอง เงินท่ีไดมาคนในองคกรทางสังคม ทองถ่ินจะรูวาใครเปนใครและใครเดือดรอน 
ใครมีสิทธิ์พึงได การพ้ืนทางสังคมความเปนมนุษยท่ีอยูรวมกัน เชนเดียวกับสังคมไทยแตดั้งเดิมท่ี
องคกรทองถ่ินประกอบดวยพระสงฆองคเจาท่ีจะเปนผูนําทางศาสนา ผูอาวุโส ครูบาอาจารยท่ีไมตอง
มานั่งเรียกรองจะยายเพราะเขามีสถานภาพในสังคมในชุมชนท่ีพรอมแลว คนท่ีจะเปนผูปกครอง คนท่ี
เปนกํานันผูใหญบานก็คือคนในชุมชนทองถ่ินนั่นเอง รูวาอะไรเปนอะไรแลวชวยจัดการได  อดีตใน
สังคมอีสานคือไมมีคนจนและไมมีคนรวยมาก ซ่ึงวัดกันท่ีวัดประจําหมูบาน ประจําชุมชน วัดใด
เจริญรุงเรือง มีความม่ังค่ัง มีศีลธรรม ก็สะทอนวานั่นคือชุมชนท่ีร่ํารวย แตปจจุบันรัฐเขาใจไปวา 
ความจนเปนเรืองของปจเจก จนตองข้ึนทะเบียนคนจน ซ่ึงขัดแยงกับสิ่งท่ีเปนมาแตเดิมในสังคมไทย 
ขณะนี้ เราลืมไปวา บานเกิดเมืองนอนหมายถึงอะไร เรากําลังไขวเขว เพราะสํานึกของผูคนจะมีอยู 
สองระดับ คือ ระดับแรก คือ ชาติพันธุ คนท่ีเปนคนเชื้อสานจีน คนสวย คนเขมร คนลาว คนพวน  
เม่ือพวก เขาเกิดท่ีไหน ในพ้ืนแผนดินท่ีใด พวกเขาก็จะสํานึกเปนเจาของตรงนั้น จะมีสํานึกในแผนดิน
เกิดของเขา แผนดินหรือทองถ่ินนั้น คือ บานเกิดเมืองนอน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ๔๖ 

จากบริบทดังกลาวเราจะเห็นไดวาการบริหารจัดการชุมชน จําเปนตองอาศัยหลักการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชนในเชิงการจัดการ เรียกไดวา มีอยูจํานวนมาก 
ท้ังเปนสิ่งท่ีจะตองดําเนินการทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชนแบบจัดการ อาทิเชน การรูจัก
ตนเอง การสรางวิสัยทัศนหมูบาน การสรางนโยบายการพัฒนาชุมชนแบบจัดการ การเพ่ิมความรู
ความสามารถและการฝกอบรม การรักษาสมดุลระหวางการพัฒนา การสรางพันธมิตร การเขามีสวน
รวมในการพัฒนาและวิจัย รวมถึงการคิดถึงการพัฒนาเชิงจัดการ โดยหมูบานเปนผูทํา และตองมีผูอ่ืน
ชวยเหลือรวมมือ๔๗ ในขณะท่ีนักวิชาการอยาง อินสอน บัวเขียว ก็ไดกลาวถึงการบริหารงานชุมชน
โดยเนนถึงภาระหนาท่ีของผูนําหรือหัวหนา ในฐานะท่ีเปนผูบริหาร โดยใหนิยามไววา งานของผูนํา
หรือหัวหนาท่ีจะตองกระทําเพ่ือใหกลุมคนท่ีมีคนหมูมากมาอยูรวมกัน แลวชวยกันทํางานเพ่ือ

                                                   
๔๖ ศรีศักร วัลลิโภดม, คูมือฉุกคิด, ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและสํานึกของ

ทองถ่ิน, ๒๕๕๑, หนา ๗๑. 
๔๗ พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโ, “ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม”, ใน เอกสารประกอบการเรียน

การสอน วิชา ๖๑๕ ๒๐๙ สัมมนาการพัฒนาสังคม หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๓๖. (อัดสําเนา). 



๔๐ 
                              

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวจนสําเร็จ เรียกไดวา เปนการทํางานใหเสร็จลงโดยอาศัยคนอ่ืนเปนผูทําใหเสร็จ
นั่นเอง เพราะการบริหารจัดการชุมชน เปนแนวคิดท่ีผสมผสานระหวางเรื่องการบริหารจัดการ 
(Management) ท่ีใชในองคกรตางๆ ท้ังทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ 
และแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของชุมชน ฉะนั้น เม่ือมีการอยูรวมกันของสมาชิกจํานวนมากใน
ชุมชน จําเปนตองมีกฎระเบียบเพ่ือบริหารจัดการชุมชนใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตามบริบทและ
เง่ือนไขของแตละชุมชน สมาชิกของชุมชนยอมมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารงานหรือกิจกรรมทุก
อยางของชุมชนท่ีจัดข้ึน การบริหารจัดการชุมชนท่ีดําเนินไปอยางเหมาะสมจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ี
สามารถพัฒนา แกไขปญหา และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน๔๘ ดังนั้น การบริหารจัดการชุมชน 
จึงมีความสําคัญท่ีจะตองอาศัยการกําหนดขอบเขตและทิศทางใหไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว
รวมกันซ่ึงเปนการผสมผสานท้ังการพัฒนาชุมชนท่ัวไปและการพัฒนาชุมชนเฉพาะสวนอัน
ประกอบดวย 

๑. การรูจักตนเอง รูวาสภาพชุมชน โครงสรางชุมชน ความตองการ ความสามารถโอกาส 
และการวิเคราะหชุมชนโดยหลักการ SWOT ไดแก จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จากนั้น จึงนําความรูหรือปญญาท่ีเกิดข้ึนมาจัดการ ดวย
ตนเอง ซ่ึงมีกิจกรรมสําคัญ ๔ ประการ คือ 

๑.๑ การวางแผน คือ ชุมชนตองมีโครงการหรืองานของชุมชน ซ่ึงจะตองระบุวา ชุมชนจะ
ทําอะไร ใครจะทํา ทําท่ีไหน ทําเม่ือไร ทําอยางไร 

๑.๒ การจัดกระบวนการ คือ การเตรียมการเพ่ือดําเนินการไปตามแบบท่ีเตรียมไว ไดแก 
การเตรียมคน วัสดุ การฝกทักษะท่ีจําเปน และนัดหมายการลงมือทํา 

๑.๓ ลงมือดําเนินการตามแผน คือ การปฏิบัติตามแผนหรือโครงการท่ีวางไวอยางเปนข้ัน
เปนตอน 

๑.๔ การประเมิน คือ การกํากับงานใหดําเนินไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว และหาปญหา 
อุปสรรค ตองพยายามแกไขหรือขจัดปญหา อุปสรรคนั้นไป เม่ืองานเสร็จ ทําการประเมินผลงานอีก
ครั้งวา ไดดําเนินงานครบถวนตามแผนท่ีวางไวหรือไม สรุปปญหา แนวทางท่ัวไปและบทเรียนท่ีไดจาก
โครงการนี้ มีขอเสนอแนะแนวทางการใชประโยชนจากผลสําเร็จรวมกัน 

๒. สงเสริมการฝกอบรม เม่ือสามารถจัดการไดดวยตนเองแลว ลําดับตอไป ก็คือ การ
สงเสริมการศึกษาอบรมการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และตองรูวาตนเองมีปญหาหรือความ
ตองการดานใดบาง อาทิเชน เม่ือรูวา ตนมีปญหาหรือมีความตองการดานอาชีพ จึงควรเขารับการ
ฝกอบรมอาชีพเสริม 

๓. การสรางกลุมชวยตนเอง ซ่ึงอาจเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน กลุมสหกรณออม
ทรัพย หรือกลุมอาชีพตางๆ เพ่ือมาชวยตัวเอง และเปนประโยชนตอการจัดการ๔๙ 

                                                   
๔๘ อินสอน บัวเขียว, สาระสําคัญการบริหารงานชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพพิราบ, ๒๕๔๖), 

หนา ๔๕. 
๔๙ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: หจก. เอมีเทรดดิ้ง, ๒๕๔๑), 

หนา ๑๕-๑๖. 



๔๑ 
                              

จากขอความดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การบริหารจัดการชุมชนจะสําเร็จไดและบรรลุ
ถึงเปาหมายท่ีวางไวได คือสามารถกลายเปนชุมชนเข็มแข็งหรือพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน จําตองมี
หลักการท่ีสําคัญๆ เหลานี้ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับ
บัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) รวมถึงมี
การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ท่ีมีคุณคาไดอยางคุมคา เชน เงิน คน เปนตน เพราะฉะนั้น ผูนําหรือ
หัวหนาของชุมชน ในฐานะนักบริหาร จึงจําเปนตองประกอบดวยคุณลักษณะเหลานี้ดวย อาทิเชน 
เปนผูฉลาดเฉียบแหลม รูจักจัดแจงการงานไดดี มีมนุษยสัมพันธดี รวมถึงรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสม
กับการงานนั้นๆ กลาวคือผูนําตองเปนผูรูจักกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหแกคนในชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการสิ่งท่ีเปนสวนรวม ซ่ึงเก่ียวของถึง
ผลประโยชนของชุมชนนั้น อยางไรก็ตาม หลักการดังกลาว สามารถจะชวยใหดําเนินกิจกรรมในชุมชน
เปนไปในทิศทางท่ีตรงกับความตองการของชุมชนได ท้ังนี้ ในทางพระพุทธศาสนา ก็มีหลักการบริการ
จัดการสําหรับนักบริหารดังกลาวนี้เชนกัน สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะกับการบริหารจัดการ
ชุมชนได ซ่ึงนักปราชญทางพระพุทธศาสนาอยาง พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, 
ศ.ดร.) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของนักบริหารไวอยางนาสนใจวา นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ถามีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไวในทุติยปาปณิกสูตร๕๐ ดังนี้ 

๑) จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล เชน พอคาหรือนักธุรกิจ ตองรูวาสินคาท่ีไหน
ไดราคาถูก แลวนําไปขายท่ีไหนจึงจะไดราคาแพง ในสมัยนี้ตองรูวา หุนจะข้ึนหรือจะตก ถาเปนนัก
บริหารท่ัวไปตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Conceptual Skill คือ ความชํานาญในการใชความคิด 

๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตองดูออก
วา เปนเพชรแท หรือเพชรเทียม หรือแพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด คุณลักษณะท่ี
สองนี้ ตรงกับคําวา Technical Skill คือ ความชํานาญดานเทคนิค 

๓) นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี เชน 
พอคาเดินทางไปคาขายตางเมืองก็มี เพ่ือนพอคาในเมืองนั้นๆ ใหท่ีพักอาศัยหรือใหกูยืมเงิน เพราะมี
เครดิตดี นักบริหารท่ีดีตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะท่ีสามนี้ สําคัญมาก ดังคําวา “นกไมมีขน คนไมมี
เพ่ือน ข้ึนสูท่ีสูงไมได” ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skill คือ ความชํานาญดานมนุษย
สัมพันธ 

คุณลักษณะท้ังสามประการนั้น จะมีความสําคัญมากนอยตางกัน ลวนข้ึนอยูกับระดับของ
นักบริหาร ถาเปนนักบริหารระดับสูงท่ีตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจํานวนมาก 
คุณลักษณะขอท่ี ๑ และขอท่ี ๓ สําคัญมาก สวนขอท่ี ๒ มีความสําคัญนอย เพราะเขาสามารถใช
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานได๕๑ 

 

                                                   
๕๐ องฺ.ปฺจก. (บาลี) ๒๒/๕๓/๕๖. 
๕๑ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หนา ๓๘-๓๙. 



๔๒ 
                              

จากขอความดังกลาวมาขางตนนั้น สอดรับกับทัศนะของ พี.เอฟ. ดรักเกอร (P. F. 
Drucker) นักวิชาการชาวตะวันตกท่ีไดกลาวถึงการบริหารจัดการชุมชนวา การบริหารจัดการเปนงาน
หรือเปนบทบาทท่ีสําคัญของผูนําหรือผูบริหารท่ีจะตองกระทําเพ่ือใหกลุมตางๆ ท่ีมีคนหมูมากมา
รวมตัวกันและรวมกันทํางานเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตั้งไวจนสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ๕๒ จะเห็นไดวา 
การบริหารจัดการนี้ จําเปนตองใหความสําคัญถึงคุณลักษณะของผูนําหรือผูบริหารองคกรตางๆ ท่ีควร
มีในการเปนผูบริหารท่ีมีศักยภาพ กลาวคือผูบริหารตองรูจักคิดวิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของกับงานท่ี
กําลังดําเนินการอยู และท่ีกําลังจะทําตอไปในการบริหารงานโดยอาศัยคนอ่ืนใหทํางานใหนั้น 
ผูบริหารท่ีดีตองรูจักประสานงานในระหวางหมูคนทํางาน ซ่ึงเม่ือมองตามหลักพุทธวิธีบริหารในทาง
พระพุทธศาสนา พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดแสดงทัศนะไว๕๓ ดังนี้วา  

การบริหารจัดการจําตองยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญ ดวยเหตุผลท่ีวา ผูบริหารเอง
ตองประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการบริหาร “พุทธวิธีบริหาร” จึงไมเปนท้ังอัตตาธิปไตย
และโลกาธิปไตย ผูบริหารท่ีเปนอัตตาธิปไตยก็มักจะคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน หรือความพอใจของ
ตนเปนท่ีตั้ง โดยยึดคติท่ีวาถูกตองคือถูกใจขาพเจา ผูบริหารประเภทนี้มักลงทายดวยการเปนเผด็จ
การ  

สวนผูบริหารท่ีเปนโลกาธิปไตย ก็พยายามเอาใจทุกคน เพ่ือใหตนเองอยูในตําแหนงตอไป
ได เขามักพยายามทําใหถูกใจทุกคน ซ่ึงก็เปนเรื่องท่ีเปนไปไมได ผูบริหารประเภทนี้มักหนีปญหา เม่ือ
มีปญหาขัดแยงเกิดข้ึนภายในองคกรก็พยายามลอยตัวหนีปญหา 

สุดทายผูบริหารท่ีดีตองเปนธรรมาธิปไตย เพราะเขายึดถือคติท่ีวา ถูกตองไมจําเปนตอง
ถูกใจขาพเจาหรือตองถูกใจทุกคน เขากลาตัดสินใจลงมือทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม โดยไมพยายาม
ลอยตัวหนีปญหา เพราะเขาถือคติท่ีวา อํานาจหนาท่ีมาพรอมกับความรับผิดชอบ เขายอมเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสุขท่ียิ่งใหญกวา นั่นคือ ประโยชนสุขสวนรวม ดังพระพุทธพจนท่ีวา  

“ถาเห็นวา จะไดประโยชนสุขท่ียิ่งใหญกวา เพราะสละประโยชนสุขท่ีเล็กนอย บุคคลควร
สละประโยชนสุขเล็กนอยเพ่ือเห็นแกประโยชนสุขท่ียิ่งใหญ”๕๔  

นอกจากนี้ ในท่ีนี้ ทานยังไดกลาวย้ําเนนถึงธรรมาธิปไตย นั่นก็คือหมายเอาคุณธรรม
หลักการเปนสําคัญ โดยชีใหเห็นเหตุผลอยางชัดเจนอีกวา ธรรมาธิปไตยไมใชระบอบการปกครอง แต
เปนวิธีการปกครองท่ีถือธรรมเปนใหญ ธรรมาธิปไตยใชไดกับการปกครองในระบอบตางๆ นั่นคือ การ
ปกครองไมวาจะเปนระบอบใด คือ ราชาธิปไตย คณาธิปไตย หรือประชาธิปไตยก็ตามที ก็เปน
ธรรมาธิปไตยได ถาผูปกครองในระบอบนั้นถือธรรมเปนใหญ การปกครองไมวาจะเปนระบอบใด ก็ถือ
วาดีแทยังไมได ถาไมเปนธรรมาธิปไตย แมแตประชาธิปไตยก็อาจจะกลายเปนเผด็จการโดยเสียงขาง
มาก ถาไมเปนธรรมาธิปไตย เพราะเหตุท่ีวาในระบอบการปกครองท่ีเปนธรรมาธิปไตย ผูบริหารตองมี

                                                   
๕๒ P. F. Drucker, Management, (London: Heinemann Professional, 1982), p. 51. 
๕๓ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หนา ๒๒-๒๓. 
๕๔  ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘/๙. 



๔๓ 
                              

ท้ังอัตตหิตสมบัติ คือ ยึดธรรมประจําใจ และมีปรหิตปฏิบัติ คือ มุงบําเพ็ญประโยชนสุขสวนรวม เม่ือ
ผูนําประพฤติธรรม สังคมสวนรวมก็อยูเปนสุข๕๕ ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสสอนไวเปนแนวทางวา  

“เม่ือฝูงโคขามฟากแมน้ํา ถาโคผูนําฝูงไปตรง โคเหลานั้นยอมไปตรงท้ังหมด ในเม่ือโคผูนํา
ฝูงไปตรง ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมบัติใหเปนผูนํา ถาผูนั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอก
นี้ยอมประพฤติธรรมเหมือนกัน ประชาชนท้ังประเทศยอมอยูเปนสุข ถาพระราชาทรงดํารงอยูใน
ธรรม”๕๖  

เม่ือไดพิจารณาถึงบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการตามท่ีนักวิชาการท้ังหลายได
นําเสนอไวขางตนนั้น ทําใหทราบไดวา กระบวนการในการบริหารจัดการดังกลาว นอกจากผูบริหาร
หรือผูนําจะมีความฉลาด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสามารถจัดการธุระตางไดดีแลว ยังตองมีมนุษย
สัมพันธ ท่ีดีดวย คือสามารถบริหารงานโดยพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนใหทํางานท่ีเหมาะสมนั้นๆ ได 
หมายความวา ผูนําหรือผูบริหารจัดการชุมชน ควรกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจรับผิดชอบใหแกคน
ในชุมชนไดทํางานท่ีตนถนัด เพ่ือเปนการประสานเชื่อมโยงกับการมีสวนรวมของสมาชิก การเปน
เจาของ ความรับผิดชอบ ผลประโยชนดานกรรมสิทธิ์ และความภาคภูมิใจ เพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีโดยบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไวรวมกัน  

การบริหารจัดการ จึงเปนกระบวนการหนึ่งท่ีแสดงถึงสัมพันธภาพและกิจกรรมภายใน
องคกร หรือเปนเครื่องมือในการทํางานขององคกรกับชุมชนท่ีมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน โดยเปน
ภารกิจหนาท่ีหนึ่งท่ีผูนําในฐานะผูปกครองหรือหัวหนากลุมควรดําเนินการ ฉะนั้น สวนมากนักวิชาการ
จึงไดระบุขอบเขตหนาท่ีของการบริหารจัดการไว ๕ ประการ ประกอบดวย การวางแผนงาน การจัด
องคกร การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุม เพ่ือใหองคกรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังมีกระบวนการในการดําเนินงานไปตามลําดับ ดังนี้  

เริ่มตนท่ีการวางแผน จําเปนตองอาศัยความคิดท่ีสามารถมองเห็นเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุดใน
การกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องเปาหมายขององคกร การกําหนดยุทธศาสตรในการใชงบประมาณและ
การจัดสรรทรัพยากร ดานการจัดองคกร ตองอาศัยความสามารถในการเขาถึงลักษณะและ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ ท่ีจะเปนทรัพยากรเพ่ือใชปฏิบัติงาน จึงจะสามารถจัดระเบียบของสิ่ง
เหลานี้ใหเปนระบบงานท่ีดี ใหสะดวกแกผูปฏิบัติท่ีจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และหนาท่ีสําคัญอีก 
๓ ประการสุดทาย คือ การจัดคนใหทํางาน การสั่งการ และการควบคุม ซ่ึงเปนหนาท่ีจะตองอาศัย
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องของคนและพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือท่ีจะนํามาใชคัดเลือกใหไดคนดี 
มีความสามารถตรงกับงาน รูจักปกครองบังคับบัญชาใหเกิดความจงรักภักดี สามารถกํากับควบคุมให
คนปฏิบัติและแกไขการทํางาน เพ่ือใหงานตางๆ มีคุณภาพดี และเพ่ือใหครบตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
ดังนั้น การบริหารจัดการชุมชน จึงไมใชเพียงแคเปนศาสตรเทานั้น หากแตยังเปนศิลป ท่ีผูนําตอง

                                                   
๕๕ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หนา ๒๓. 
๕๖ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๗๐/๙๘-๙๙., องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖. 



๔๔ 
                              

ฝกฝนใหชํานาญดวย๕๗ ซ่ึงขอบเขตหนาท่ีในการบริหารดังกลาว สอดคลองกับคําท่ีเรียกวา “เกงคิด 
เกงคน เกงงาน” อันเปนความสามารถของนักบริหารท่ีควรมีขอบเขตของการบริหารจัดการดังกลาว๕๘  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา 
การบริหารจัดการชุมชนนั้น นอกจากผูนําหรือผูบริหารและผูตามหรือประชาชนในชุมชนจะมี
ความสามารถในดานตางๆ แลว สิ่งสําคัญท่ีจําตองทําใหการดําเนินงานเปนไปจนบรรลุเปาหมายของ
ชุมชนท่ีตั้งไวรวมกันสําเร็จไดดวยดี นั่นก็คือ จําตองมีการรวมมือกับภาคองคกรหรือหนวยงานตางๆ  
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมการพัฒนาชุมชน เปนตน
ซ่ึงเปนการดําเนินงานรวมกัน และมีการใหความสนับสนุน รวมถึงรวมขับเคลื่อนไปสูเปาหมายในการ
พัฒนาโดยใชทรัพยากรทางสังคมท่ีมีอยูใหมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชน  
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ศรีศักร วัลลิโภดม 
(๒๕๕๑, หนา ๗๑). 

ชุมชนตองมีการดูแลกันเอง เงินท่ีไดมาคนในองคกรทางสังคม 
ทองถ่ินจะรูวาใครเปนใครและใครเดือดรอน ใครมีสิทธิ์พึงได การ
พ้ืนทางสังคมความเปนมนุษยท่ีอยูรวมกัน 

พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโ 
(๒๕๕๖, หนา ๓๖). 

ชุมชนในเชิงการจัดการ เรียกไดวา มีอยูจํานวนมาก ท้ังเปนสิ่งท่ี
จะตองดําเนินการทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชนแบบ
จัดการ 

อินสอน บัวเขียว 
(๒๕๔๖, หนา ๔๕). 

การบริหารจัดการชุมชนท่ีดําเนินไปอยางเหมาะสมจึงเปนแนวทาง
หนึ่งท่ีสามารถพัฒนา แกไขปญหา และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอชุมชน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(๒๕๔๑, หนา ๑๕-๑๖). 

การบริหารจัดการชุมชน มีความสําคัญท่ีจะตองอาศัยการกําหนด
ขอบเขตและทิศทางใหไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึง
ประกอบดวย ๑. การรูจักตนเอง ๒. สงเสริมการฝกอบรม ๓. การ
สรางกลุมชวยตนเอง 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) 
(หนา ๓๘-๓๙). 

คุณลักษณะของนักบริหาร ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไวในทุติยปาปณิก
สูตร มีคุณลักษณะ ๓ ประการ ๑) จักขุมา ๒) วิธูโร ๓) นิสสยสัม
ปนโน ซ่ึงคุณลักษณะขอท่ี ๑ และขอท่ี ๓ สําคัญมาก สวนขอท่ี ๒ 
มีความสําคัญนอย เพราะเขาสามารถใชผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะดานได 

                                                   
๕๗ นวกานต แทงทอง, “ทุนทางสังคมกับการจัดการชุมชน: กรณีศึกษาตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๔), หนา ๓๒-๓๔. 

๕๘ อินสอน บัวเขียว, สาระสําคัญการบริหารงานชุมชน, หนา ๔๖. 



๔๕ 
                              

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชน (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

P. F. Drucker 
(1982, p. 51.) 

การบริหารจัดการเปนงานหรือเปนบทบาทท่ีสําคัญของ
ผูนําหรือผูบริหารท่ีจะตองกระทําเพ่ือใหกลุมตางๆ ท่ีมี
คนหมูมากมารวมตัว กันและรวมกันทํางานเ พ่ือ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวจนสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(หนา ๒๒-๒๓.) 

การบริหารจัดการจําตองยึดหลักธรรมาธิปไตยเปน
สําคัญ ดวยเหตุผลท่ีวา ผูบริหารเองตองประพฤติธรรม
และใชธรรมเปนหลักในการบริหาร 

อินสอน บัวเขียว 
(หนา ๔๖.) 

การบริหารดังกลาว สอดคลองกับคําท่ีเรียกวา “เกงคิด 
เกงคน เกงงาน” อันเปนความสามารถของนักบริหารท่ี
ควรมีขอบเขตของการบริหารจัดการดังกลาว 

 

๒.๒ แนวคิด เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพ่ึงตนเอง 
 ๒.๒.๑ นิยามของการพ่ึงพาตนเอง 
 แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) ถือเปนสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนท่ี

มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้แนวคิดการพ่ึงพาตนเองไดรับการกําหนดเปนวาทกรรมของการพัฒนาชุมชนและ
ยังมีความสัมพันธกับแนวคิดการชวยเหลือตนเอง (Self-help) การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Mutual 
help) และการพัฒนาชนบทดวย แนวคิดการพ่ึงพาตนเองใหความสําคัญตอการท่ีประชาชนสามารถ
ริเริ่มหรือพัฒนาใชทรัพยากรของทองถ่ินดวยตัวของตัวเอง อาจกลาวไดวาแนวคิดการพ่ึงพาตนเองได
รับการยอมรับเปนอยางมากในฐานะท่ีเปนกลวิธีใหมตอการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาชุมชนของ
ประเทศแถบแอฟริกาท่ีเห็นวาแนวคิดการพ่ึงพาตนเองมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในฐานะทําใหเกิด
ขับเคลื่อนไปสูการมีชีวิตท่ีดีกวา๕๙ และการพ่ึงพาตนเองไดในชุมชนยังชวยการแบงเบาภาระของ
รัฐบาล แนวคิดการพ่ึงพาตนเองวาเปนการพัฒนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการใชทรัพยากรท่ีแตละประเทศ
มีอยู  ท้ังยังเก่ียวของกับประชากรในเรื่องศักยภาพท่ีจะพัฒนาของคานิยมทางวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น ชุมชนตางๆ และประชาชนจะกําหนดการใชความตองการ คานิยม
และความปรารถนาของตนเองเปนหลัก๖๐ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของธนาคารโลกท่ีระบุวา การ
พัฒนาท่ีนําไปสูความยั่งยืนของสังคมและสภาพแวดลอมจําเปนท่ีจะตองนําตองคานิยม ประเพณี และ 

                                                   
๕๙ C.C. Fonchingong, and L.N. “Fonjong, The Concept of Self-Reliance in Community 

Development Initiatives in the Cameroon Grass fields”, GeoJournal. (57 (May) : 83-94, 2002), p. 84. 
๖๐ R. Preiswerk, Sources of Resisting to Local Self-Reliance. In a Strategy for 

Development, Gatling J. et al, eds. (London : Bogle-L, overture Publications, 1980), p. 13. 
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วัฒนธรรมของประชาชนในสังคมหรือประเทศมาใชใหเกิดประโยชน๖๑  สําหรับประเทศ
ไทยมีนักวิชาการไทย อธิบายความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชนมี
ความเปน 

อิสระท่ีจะกําหนดทางเลือกในการจัดการกับปญหาและดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอ 

ชุมชน โดยไมหวังพ่ึงพิงภายนอก ท้ังนี้ยังมีมุมมองวาการพ่ึงพาตนเองของชุมชนจะตองมี
อํานาจในการ 

ตอรองเพ่ือใหเปนไปตามเจตจํานงของชุมชน และสามารถระดมทุนเพ่ือนํามาใชประโยชน
ตอชุมชน 

ดวย๖๒ การพ่ึงพาตนเองของชุมชนถือวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน คือ
การพ่ึงพาตนเองของประชาชนตามศักยภาพหรือพลังความสามารถท่ีมีอยูในชุมชน ท้ังศักยภาพของ
คนทรัพยากร และสิ่งตางๆ ใหประชาชนมีความสามารถในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวย
ตนเอง เพราะเปนท่ีรูสภาพความเปนจริงของปญหาในชุมชนมากกวาผูอ่ืน การพ่ึงพาตนเองไดของ 

ชุมชนเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล และเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาชุมชน๖๓ 
นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของนั้น ผูวิจัยยังพบวา การศึกษาแนวคิดการ

พ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) นั้น มิไดแตกตางไปจากหลักการของแนวคิดการชวยเหลือตนเอง (Self-
help) และแนวคิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Mutual help) ปรัชญาของการชวยเหลือตนเองมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับการพ่ึงพาตนเอง มีผูไดใหนิยามการพ่ึงพาตนเองผานความรวมมือท่ี
จะทําใหมีการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน เพราะในสังคมยอมไมมีความเสมอภาค การชวยเหลือตนเองสามารถ
ทําใหประชาชนในทองถ่ินไดรับประโยชน เพราะการชวยเหลือตนเองในการพัฒนาชุมชนนั้นถือเปนกา
รเพ่ิมสมรรถภาพและความเชื่อม่ันของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนั้นหลักการของการชวย
เหลือตนเองจึงเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชนในฐานะท่ีเปนเครื่องมือท่ีทําให
ประชาชนมีโอกาสในการแบงปนการตัดสินใจท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการดําเนินชีวิตของตนเอง๖๔ 

การพ่ึงพาตนเองสามารถจําแนกไดเปน ๔ ระดับ ระดับแรกเปนการพ่ึงพาตนเองระหวาง
ประเทศซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางประเทศในการรวมมือพัฒนาหรือคนหาแนวทางเพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิผลทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดความรวมมือในเรื่องเทคโนโลยี ระดับท่ีสองเปนการพ่ึงพา
ตนเองของประเทศท่ีสัมพันธกับความจําเปนสําหรับการพัฒนาซ่ึงมีหลักการสําคัญท่ีมุงใหเกิดการ   
นํา เขาสมดุลกับการสงออก พยายามกูเงินจากตางประเทศใหนอยท่ีสุด และพยายามสรางความสมดุล 

                                                   
๖๑ J. Galtung, Self-Reliance a Strategy for Development, (London : Boyle I, Overture 

Publication Ltd., 1980), p. 43. 
๖๒ นภาภรณ หะวานนท และคณะ, ทฤษฎีฐานรากในเร่ืองความเขมแข็งของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๖. 
๖๓ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕),   

หนา ๖๒. 
๖๔ D. Ghari, The Basic Needs Approach to Development : Some Issues Regarding 

Concepts and Methodology, (Geneva : ILO Publication, 1980), p. 42. 
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ของการพัฒนาระหวางเมืองและชนบท ระดับท่ีสามเปนการพ่ึงพาตนเองของทองถ่ินซ่ึง
หมายถึงการสรางสรรคใหเกิดความเจริญกาวหนาของชุมชนทองถ่ิน โดยมองยอนกลับไปถึงภัยคุกคาม
ของการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางของเมือง และระดับสุดทายเปนการพ่ึงพาตนเองของบุคคลท่ี
หมายถึงความสามารถในการคงอยูของมนุษยท้ังกายภาพและสังคม ภายใตสภาพแวดลอมท่ีมุงจะหา
ผลประโยชนสูงสุด โดยปราศจากการทํารายสิ่งแวดลอม๖๕ 

 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงนิยามของการพ่ึงพาตนเอง 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี 
(หนา ๕). 

ความเขมแข็งของชุมชนเกิดจากการท่ีคนท่ีมีวัตถุประสงค
รวมกัน เขามารวมคิด รวมทํา มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการ
เรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ  ความเปนชุมชนจะทําใหมี
ศักยภาพในการแกปญหาอุปสรรคทุกชนิดท้ังทางเศรษฐกิจ 
จิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การเมือง และสุขภาพ 
ฯลฯ 

C.C. Fonchingong, and L.N. 
Fonjong 
(2002, p.84). 

การพ่ึงพาตนเองไดรับการยอมรับเปนอยางมากในฐานะท่ี
เปนกลวิธีใหมตอการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาชุมชนของ
ประเทศแถบแอฟริกาท่ีเห็นวาแนวคิดการพ่ึงพาตนเองมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในฐานะทําใหเกิดขับเคลื่อนไปสูการ
มีชีวิตท่ีดีกวา 

R. Preiswerk 
(1980, p.13). 

การพ่ึงพาตนเองวาเปนการพัฒนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการใช
ทรัพยากรท่ีแตละประเทศมีอยู ท้ังยังเก่ียวของกับประชากร
ในเรื่องศักยภาพท่ีจะพัฒนาของคานิยมทางวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

J. Galtung 
(1980, p.43). 

การพัฒนาท่ีนําไปสูความยั่งยืนของสังคม และสภาพแวดล
อมจําเปนท่ีจะตองนําตองคานิยมประเพณีและวัฒนธรรม
ของประชาชนในสังคมหรือประเทศมาใชใหเกิดประโยชน 

นภาภรณ หะวานนท และคณะ 
(๒๕๕๐, หนา ๓๖). 

การท่ีชุมชนมีความเปนอิสระท่ีจะกําหนดทางเลือกในการ
จัดการกับป ญหาและดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อให เกิด
ประโยชนตอชุมชน โดยไมหวังพึ่งพิงภายนอก ท้ังน้ียังมี
มุมมองวาการพึ่งพาตนเองของชุมชนจะตองมีอํานาจในการ
ตอรองเพื่อใหเปนไปตามเจตจํานงของชุมชน และสามารถ
ระดมทุนเพื่อนํามาใชประโยชนตอชุมชนดวย 

                                                   
๖๕ C. Supannee, Development of a Self-Reliance Measuring Instrument for Farmers of 

Northern Thailand. Research Center, (National Institute of Development Administration, 1987), pp. 8-9. 
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ตารางท่ี ๒.๕ แสดงนิยามของการพ่ึงพาตนเอง (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๕, หนา ๖๒.) 

การพึ่งพาตนเองของชุมชนถือวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของการ
พัฒนาชุมชน คือการพึ่งพาตนเองของประชาชนตามศักยภาพหรือ
พลังความสามารถท่ีมีอยู ในชุมชน ท้ังศักยภาพของคนทรัพยากร 
และส่ิงตางๆ ใหประชาชนมีความสามารถในการแกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง 

D. Ghari 
(1980, p.42). 

หลักการของการชวยเหลือเหลือตนเองจึงเขาเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการพัฒนาชุมชนในฐานะท่ีเปนเครื่องมือท่ีทําใหประชาชน
มีโอกาสในการแบงปนการตัดสินใจท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการดําเนิน
ชีวิตของตนเอง 

C. Supannee 
(1987, pp.8-9). 

การพ่ึงพาตนเองสามารถจําแนกไดเปน ๔ ระดับ ระดับแรกเปน
การพ่ึงพาตนเองระหวางประเทศซ่ึงเปนความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ระดับท่ีสองเปนการพ่ึงพาตนเองของประเทศท่ีสัมพันธ
กับความจําเปนสําหรับการพัฒนาซ่ึงมีหลักการสําคัญท่ีมุงใหเกิด
การนําเขาสมดุลกับการสงออก ระดับท่ีสามเปนการพ่ึงพาตนเอง
ของทองถ่ินซ่ึงหมายถึงการสรางสรรคใหเกิดความเจริญกาวหนา
ของชุมชนทองถ่ินและระดับสุดทายเปนการพ่ึงพาตนเองของ
บุคคลท่ีหมายถึงความสามารถในการคงอยู ของมนุษย  ท้ัง
กายภาพและสังคม ภายใตสภาพแวดลอมท่ีมุงจะหาผลประโยชน
สูงสุด โดยปราศจากการทํารายสิ่งแวดลอม 

 
๒.๒.๒ ความหมายของการพ่ึงตนเอง 
ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตนเปนคําสอนใหเราไดพ่ึงพาตนเองกอนท่ีจะไปพ่ึงพาผูอ่ืนนั้น ซ่ึงมีผู

ใหความหมายการพ่ึงตนเองไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 
การพ่ึงตนเองขององคกร ชุมชนควรจะมีการจัดระบบท่ีเอ้ืออํานวยเพ่ือใหสมาชิกสามารถ

ดําเนินการตอบสนองความตองการของตนเอง (self - fulfillment) ดวยวิธีการชวยเหลือตนเอง ดวย
การรวมมือกับคนอ่ืนท่ีอยูในสถานการณเดียวกัน การพ่ึงตนเองท่ีแทจริงหมายรวมถึงการมี 

อิสระของกลุมชนในการตั้งเปาหมายและมีอิสระในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดย
ใชความพยายามและกําลังของตนเอง สวนการดําเนินงานของกลุมหรือองคกรชุมชนหมายถึงกลุมควร
มีความ 

เปนอิสระสามารถตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมดวยตัวของกลุมเอง เพ่ือผลประโยชนของ
สมาชิกหรือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว กลาวคือ องคกรชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดตองมีกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาท่ีสมาชิกกําลังประสผลสําเร็จในท่ีสุดหรือพ่ึงตนเองไดในท่ีสุด 

 การพ่ึงตนเอง (self-reliance) หมายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยูไดอยางอิสระ
ม่ันคง สมบูรณการพ่ึงตนเองไดมีไดท้ังระดับปจเจกชนและชุมชน คําวา “ปจเจกชนพ่ึงตนเอง” หมายถึง 
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การท่ีบุคคลสามารถดํารงอยูไดอยางอิสระ เชน สามารถแยกตัวออกมาตางหากจากพอแม มีความม่ันคง
ในชีวิตตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ ไดหรือสามารถขอคําแนะนําของผูอ่ืนมาประกอบการตัดสินใจของตน๖๖ 

 นอกจากนี้ ยังมีผูแบงความหมายการพ่ึงตนเองของชุมชนชนบทออกเปน ๕ ดาน คือ 
 ๑) การพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี (technological self – reliance) หมายถึง การมี

ปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เชน เครื่องมือ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางสังคม 
เชน การวางโครงการ การจัดการ เปนการรูจักใชอยางมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาใหคงสภาพดีอยู
เสมอ เพ่ือใชงานเทคโนโลยีซ่ึงหมายรวมถึงของสมัยใหมและของดั้งเดิมของทองถ่ินท่ีเรียกวา         
“ภูมิปญญาชาวบาน” (folk-wisdom) ดวย 

 ๒) การพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ (economic self–reliance) หมายถึง ความสามารถ
ในการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจท่ีมีความม่ันคงสมบูรณพูนสุขพอสมควรและใหเกิดความสมดุลระหวาง
อุปสงคและอุปทาน จุดสมดุลอยูสูงพอสมควรถึงข้ันสมบูรณพูนสุขดังกลาว 

 ๓) การพ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource self–reliance) ซ่ึง
หมายถึงสิ่งใดๆ ท่ีมีอยูโดยธรรมชาติในชุมชนหรือสามารถหามาไดจากธรรมชาติ มีความสามารถใน 

การใชประโยชนและรักษาธรรมชาติใหดํารงอยูไมใหเสื่อมสลายไป 
 ๔) การพ่ึงตนเองไดทางจิตใจ (psychological self–reliance) หมายถึง การท่ีสภาพ

จิตใจท่ีกลาแข็งพรอมท่ีจะตอสูกับปญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตใหเจริญกาวหนา
ยิ่งข้ึนในการปกครองตนเอง ในการปองกันกิเลสตัณหา ไมใหโลภ โกรธ หลง หรืออยากไดอยากมีจน
เกินความสามารถของตนเอง 

 ๕) การพ่ึงตนเองไดทางสังคม (social self–reliance) หมายถึง สภาวการณ กลุมคน  
กลุมหนึ่งมีความเปนปกแผนเหนียวแนน มีผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนํากลุมคนเหลานี้ ปฏิบัติ   
หนาท่ีหรืออาจขอความชวยเหลือจากภายนอกได เปนกลุมท่ีมีความรูความสามารถระดับหนึ่ง 

ติดตอสัมพันธกันดวยดีสมํ่าเสมอ๖๗ 
การพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เปนแนวคิดเชิงสัมพันธและเก่ียวของท้ังดานการเมือง สังคม 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากมิติตางๆ ท้ังดานวุฒิภาวะ การสรางสรรคดานการ
ปลดปลอยสังคม ดานความเปนไทย และประชาธิปไตยดานการรื้อฟนเชิดชูพัฒนาคุณคาศักดิ์ศรี
จิตสํานึกตอสังคมและจริยธรรมของมนุษย อีกท้ังดานความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติและดานอุดมการณ 

การพ่ึงตนเองจะเกิดข้ึนได ก็ตอเม่ือมีการผลิตแบบพอมีพอกิน ไมพ่ึงพาเทคโนโลยี ไมปลูก
พืชเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว แตมุงทําการเพาะปลูกเพ่ือใหไดอาหารและปจจัยท่ีสําคัญในการดํารง
ชีพ สวนท่ีเหลือจากการบริโภคจึงจะนําไปขาย ซ่ึงการกลับไปสูการผลิตเพ่ือพ่ึงตนเองนั้น ตองทําควบ
คูไปกับการศึกษาท่ีมุงเนนการถายทอดความรูและอุดมการณอันเหมาะสมแกวิถีชีวิตแบบพ่ึงตนเอง 
รวมท้ังการเรียนรูศักยภาพชุมชนของตนเอง เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก
ระบบเศรษฐกิจสมัยใหมได 

                                                   
๖๖ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน, หนา ๖๙-๗๒. 
๖๗ R.S Burt, Social Capital: Theory and Research, (New York : De Grayer, 1992), p.15. 
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ตารางท่ี ๒.๖ แสดงความหมายของการพ่ึงตนเอง 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(หนา ๖๙-๗๒). 

การพ่ึงตนเอง (self-reliance) หมายถึง ความสามารถ
ในการดํารงตนอยู ได อยางอิสระม่ันคง สมบูรณการ
พ่ึงตนเองไดมีไดท้ังระดับปจเจกชนและชุมชน คําวา 
“ปจเจกชนพ่ึงตนเอง” หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ดํารงอยู ได อยางอิสระเช น สามารถแยกตัวออกมา
ตางหากจากพอแม มีความม่ันคงในชีวิตตัดสินใจเรื่อง
สําคัญๆ ได หรือสามารถขอคําแนะนําของผู  อ่ืนมา
ประกอบการตัดสินใจของตน 

R.S Burt 
(1992, p.15). 

การพ่ึงตนเองไดทางสังคม (social self–reliance) 
หมายถึง สภาวการณ กลุ มคน  กลุมหนึ่งมีความเปน
ปกแผนเหนียวแนน มีผู นําท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
นํากลุ มคนเหลานี้ ปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจขอความชวย
เหลือจากภายนอกได เปนกลุมท่ีมีความรูความสามารถ
ระดับหนึ่งติดตอสัมพันธกันดวยดีสมํ่าเสมอ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินการบนพ้ืนฐานของการ

พัฒนาแบบองครวม เพ่ือใหเกิดความสมดุลในทุกมิติทางสังคม ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปดโอกาสใหสมาชิกของสังคมทุกฝายไดเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐานความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ ท่ีตองคํานึงถึง
ขีดความสามารถของการพัฒนา โดยอาศัยทรัพยากรของตนเอง สวนทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
ตองตอบสนองตอความตองการของสังคมมากท่ีสุด สอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดย
มีการพัฒนาท่ีมองถึงอนาคตเปนสําคัญ ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถี
พุทธเพ่ือความยั่งยืน” จําเปนตองพิจารณาจากการพัฒนาของชุมชนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และมี
ทิศทางท่ีกาวหนามุงเปาไปสูความสําเร็จท้ังในปจจุบันและอนาคต ผูวิจัยไดพิจารณาถึงความ
สอดคลองของการศึกษาเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนในปจจุบัน ประกอบดวย แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy) ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอไปตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
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๒.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ผูวิจัยพบวา มีนักวิชาการ

หลายทานไดแสดงทัศนะไว ดังตอไปนี้ 
๑) ความเปนมาของการพัฒนา 
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดรับความสําคัญชัดเจนมากข้ึน เม่ือองคกรสหประชาชาติ ไดจัดให

มีการประชุมสุดยอดระดับโลก วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือประชุม Earth Summit ท่ีกรุง
ริโอ เดอเนจาริโอ บราซิล เม่ือป ๒๕๓๕ ผลการประชุมครั้งนั้น มีผูแทนของ ๑๗๘ ประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทย ไดรวมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ ๒๑ หรือ Agenda ๒๑ ซ่ึงเปนแผนแมบทวาดวย
การพัฒนาแบบยั่งยืนเนนการรักษาสิ่งแวดลอมของโลก สรางกลยุทธการพัฒนาท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
และคุมครองฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จากการตระหนักรวมกันถึงปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอปรกับปญหาหลายประการท่ีเปนผลพวงจากการพัฒนาท่ีขาด
ความสมดุล และขาดกลไกการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการเขาไปจัดการดูแล
กระบวนการผลิตและการบริโภคในสังคมยุคโลกาภิวัตน จึงไดกอใหเกิดการระดมความคิดเห็นจาก
นานาประเทศ เพ่ือทบทวนทิศทางและผลกระทบจากการพัฒนาท่ีผานมา ไดมีการนําเสนอแนวคิด
การพัฒนาท่ีเรียกวา “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยมุงแกปญหากระบวนทัศน การพัฒนาท่ีถูกครอบงําโดย
ทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงเปนการมองปญหาจากคนท่ีไมรูปญหาท่ีแทจริงและละเลยมิติทาง
นิเวศวิทยาเพราะไดใชทรัพยากรธรรมชาติไปอยางสิ้นเชิง๖๘ 

สําหรับประเทศไทย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย พรอมท้ังกําหนดใหมีกลไกการ
ประสานงานระหวางพหุภาคีในรูปแบบของคณะกรรมการรวมและคณะทํางานในลักษณะตางๆ เพ่ือ
รวมกันกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนรูมุงสูการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน จากแนวนโยบายแหงรัฐท่ีมุงกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔)  
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)๖๙ และตอเนื่องมาจนถึงฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ลวนแตไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรเชนเดียวกันมา เพ่ือสรางสังคมท่ี
เขมแข็งและใหมีดุลยภาพ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง โดย
มีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทาง
วัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแขงขันในเวที

                                                   

 
๖๘ ธนากร สังเขป, การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑๑๗-๑๑๘. 

 
๖๙ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, “กระบวนการ การจัดการชุมชนเขมแข็ง: รูปแบบ ปจจัยและตัวช้ีวัด”, 

หนา ๔๕. 
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โลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความ
รอบคอบ เปนไปตามลาดับข้ันตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสรางศีลธรรม
และสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปน
ภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ๗๐ เรียกไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางอันสําคัญประการหนึ่งท่ีจะนํา
การพัฒนาสูทางสายกลาง เพ่ือมุงไปสู “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน
ของประชาชนชาวไทยสืบตอไป 

๒) ความหมายของการพัฒนา 
คําวา “การพัฒนา” มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการพัฒนาไวอยาง

หลากหลายท้ังคลายคลึงกันและแตกตางกันไป แตวาโดยรูปศัพทนั้น มีความหมายมาจาก
ภาษาอังกฤษวา “Development” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอย โดยผานลําดับข้ันตอน
ตางๆ ไปสูระดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน มีการปรับปรุงใหดีข้ึน และเหมาะสมกวาเดิม หรือ
อาจกาวหนาไปถึงข้ันท่ีอุดมสมบูรณเปนท่ีนาพอใจ๗๑ 

สวนในทางพระพุทธศาสนา พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหนิยามพรอมอธิบายไววา 
ตามแนวพระพุทธศาสนา คําวา การพัฒนา มาจากคําภาษาบาลีวา วัฒนะ แปลวา เจริญ๗๒ ซ่ึงมี
ความหมายแบงออกได ๒ อยาง คือ การพัฒนาคน ซ่ึงศัพททางพระเรียกวา ภาวนา หรือหมายถึง 
การศึกษา สวนการพัฒนาอยางอ่ืน เชน การสรางถนน หรือการสรางอางเก็บน้ํา ซ่ึงเปนการพัฒนา
ทางวัตถุ เปนการพัฒนาท่ีมีความหมายทําใหเติบโตข้ึนทางวัตถุ ในภาษาไทย คําวา พัฒนา หรือคําวา 
เจริญ ไมไดแปลวา ทําใหมากข้ึน หรือเพ่ิมพูนข้ึนอยางเดียว แตบางครั้งแปลวา ตัดหรือท้ิง เชน เจริญ
พระเกศา แปลวา ตัดผม เจริญงาชาง แปลวา ตัดงาชาง๗๓ นอกจากนี้ ยังแปลความหมายไดอยางอ่ืน
อีกวา รก ดังเชนคําบาลีท่ีวา “น สิยา โลกวฑฺฒโน” แปลวา อยาเปนคนรกโลก๗๔ ซ่ึงเรียกไดวา การ
พัฒนาเปนสิ่งท่ีทําแลวมีความเจริญจริงๆ คือ ตองไมเกิดปญหาติดตามมาหรือไมเสื่อมลงกวาเดิม ถา
เกิดปญหาหรือเสื่อมลง ไมใช เปนการพัฒนา แตเปนหายนะ ซ่ึงตรงกันขามกับการพัฒนา๗๕ 

                                                   
๗๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, หนา ฉ. 
๗๑

 ปกรณ ปรียากร, “ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการ
พัฒนาชนบท หนวยท่ี ๑-๖, หนา ๑-๗๓, พิมพคร้ังที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๘), หนา ๕. 

๗๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๐), หนา ๑๖.  

๗๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเคร่ืองมือท่ียังตองพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 
๒๕๔๑), หนา ๒๒. 

๗๔ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, หนา ๑๘.  
๗๕ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๔. 
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เพราะฉะนั้น ผูวิจัย มองวา ในทัศนะของนักวิชาการดังกลาวมาขางตนนั้น การพัฒนาจึงไมใชเรื่องของ
การทําใหเจริญงอกงามเทานั้น แตตองศึกษาดูในแงท่ีวา บางทีก็ตองตัดท้ิงดวย คือ ท้ิงสิ่งท่ีควรตัด 
และถาทําดังนี้แลว อาจจะเปนการพัฒนาท่ีถูกตอง 

คําวา “พัฒนา” มีความหมายคอนขางหลากหลาย ดังท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายวา การพัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ๗๖ ในขณะท่ี  
สมพร เทพสิทธา ไดกลาววา พัฒนา คือ มุงใหเกิดความเจริญม่ันคง กาวหนา ซ่ึงใหทุกคนมีความสุข
สบาย๗๗ สวน เฉลียว บุรีภักดี และคณะ ไดใหความหมายวา การพัฒนา หมายถึง การทําใหความ
เจริญซ่ึงรวมถึงการแกไขสิ่งท่ีเปนปญหาการรักษาสิ่งแวดลอมท่ีดีอยูแลว และการสรางสรรคสิ่งท่ีมี
ประโยชนข้ึนใหม การพัฒนามีหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทําใหเจริญซ่ึง
รวมถึงการแกไขสิ่งท่ีเปนปญหาการรักษาสิงท่ีดีอยูแลวและการสรางสรรคท่ีมีประโยชนข้ึนใหม การ
พัฒนามีหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และมีหลายระดับ เปนตน๗๘  

อีเวิรต (Ewert) กลาววา การท่ีจะเขาใจความหมายของคําวา การพัฒนาไดดีข้ึน ควรทํา
ความเขาใจกับความหมายของศัพท ท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน คือ คําวา Relief และ 
Rehabilitation โดยเขาไดใหความหมายคําวา Relief วาเปนการใหความชวยเหลือในระยะสั้นกับ
ประชาชนท่ีประสบกับหายนะ ท้ังท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยและจากธรรมชาติ เชน สงคราม 
แผนดินไหว ไตฝุน และความชวยเหลือท่ีอาจใหเปนอาหาร น้ําดื่ม ผาหม ท่ีพักอาศัยและยารักษาโรค 
เปนตน สวนคําวา Rehabilitation เปนการใหความชวยเหลือหลังจากข้ันตอนของ Relief ไดผานไป
แลว เปนความพยายามชวยสรางคุณภาพชีวิตของผูท่ีไดรับหายนะใหกลับมาดีเหมือนเดิม เชน การ
ชวยใหผูลี้ภัยอพยพไปตั้งถ่ินฐานในประเทศของตนเอง หลังจากสงครามสงบลงหรือการชวยสรางบาน
ใหกับผูเดือดรอนจากแผนดินไหว หรือน้ําทวม สวนใหญโครงการเหลานี้ใชเวลา ๑ ป หรือ ๒ ป เปน
การชวยใหคนหรือชุมชนกลับมาดํารงชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่ง หลังจากความหายนะไดผานพนไป
แลว สวนคําวา การพัฒนา Development จะเก่ียวของกับเรื่องของความทุกขยากและความยากจน 
เปนความพยายามในการแกปญหาพ้ืนฐานของสังคม โดยการเขาไปเก่ียวของโดยตรงและเปน
กระบวนการท่ียาวนานกวา๗๙ 

มานพ เมฆประยูรทอง ไดนําเสนอตามแนวทัศนะของนายบรูโทส กาลี เลขาธิการ
สหประชาชาติ ท่ีไดกลาวถึงความหมายของการพัฒนาไวในรายงานเรื่อง “An Agenda for 

                                                   

 
๗๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี

บุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๗๗๙. 

 
๗๗ สมพร เทพสิทธา, การพัฒนาแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๖), หนา ๑. 

 
๗๘ เฉลียว บุรีภักดี และคณะ, ชุดการศึกษาคนควารายวิชา ๒๕๓๕๑๐๑ หลักการพัฒนาและการ

สรางยุทธศาสตรการพัฒนา, (เพชรบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๖), หนา ๒-๓. 

 ๗๙ D. Merrill, Ewert, Adult education and international development, In Sharan B. 
Merriam and Phyllis M. Cunningham (Eds.) Handbook of Adult and continuing Education, (San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1991), pp. 84-98. 
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Development” โดยเขาไดเสนอแนวคิดท่ีเนนความเชื่อมโยงของปจจัยท้ัง ๕ ประการไวกับการ
พัฒนา คือ สันติภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ความยุติธรรม และประชาธิปไตย 

๑. สันติภาพ คือ รากฐานของการพัฒนา (Peace as the Foundation) การดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดถาไมมีสันติภาพในประเทศนั้นๆ ดังนั้น การสราง
สันติภาพจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา 

๒. เศรษฐกิจ คือ จักรกลของความกาวหนา (The Economy as the Engine of 
Progress) การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควรจะเปนไปอยางตอเนื่องและอยางยั่งยืน ซ่ึงจะเปนตัวชวยใหเกิดการสรางงาน ลดความยากจน เกิด
การกระจายรายไดโดยใหกลุมคนตางๆ ในสังคมไดรับโอกาสในดานตางๆ อยางเทาเทียมกันมากยิ่งข้ึน 

๓. สิ่งแวดลอมเปนพ้ืนฐานของความยั่งยืน (The Environment as a Basis for 
Sustainability) สิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการพัฒนา เพราะถาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม จะเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาในระยะยาวในหลายประเทศ การพัฒนาท่ีทํามาอยางตอเนื่องหลายสิบปไมได
สนใจเรื่องของสิ่งแวดลอม ทําใหพ้ืนท่ีปนเปอนดวยมลพิษและทําใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจไมสามารถ
ทําไดอยางตอเนื่อง เรื่องการพัฒนากับสิ่งแวดลอมไดรับการยอมรับจากท่ีประชุมสหประชาชาติ วาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UNCED) ท่ีนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ป ค.ศ. ๑๙๙๒ 

๔. ความยุติธรรม คือ เสาหลักของสังคม (Justice as a Pillar of Society) การพัฒนา
เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองตอความจําเปนของสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีมีผลกระทบตอความสัมพันธของบุคคล ตอโครงสรางและคุณคาของสังคม รวมท้ัง
รูปแบบในการดําเนินชีวิต ดังนั้น ความยุติธรรมในสังคมจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการ
พัฒนา การปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนสิ่งจําเปน โดยคํานึงถึงความตองการและเพ่ือ
ตอบสนองความจําเปนของประชากรในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูขาดแคลนหรือดอยโอกาส เพ่ือให
ประชาชนเขารวมในการตัดสินใจ เพ่ือใหมีการใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางตอเนื่องและเต็มท่ี 

๕. ประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีดี (Democracy as Good Governance) 
ประชาธิปไตยเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนา ในหลายประเทศเม่ือมีการ
พัฒนากระทํามาไดระดับหนึ่งจะตามมาดวยแนวโนมของความเปนประชาธิปไตยจะมีสวนชวยในการ
ปรับปรุงการปกครองใหดียิ่งข้ึน การมีสวนรวมของประชาชนจะชวยใหเปาหมายของการพัฒนาสะทอน
ความปรารถนาและความตองการของประชาชนกลุมตางๆ ไดกวางขวางมากยิ่งข้ึน ประชาธิปไตยจะ
ชวยใหการคุมครองและสงเสริมความสามารถของสถาบันท่ีสําคัญๆ ของรัฐรวมท้ังระบอบประชาธิปไตย
ท่ีไดรับการตรวจสอบจากประชาชน การปรับปรุงการปกครอง (Governance) เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะ
ทําใหการพัฒนาดําเนินไปดวยดี๘๐ 

โฆสิต ปนเปยมรัฐ ไดใหความหมายของการพัฒนาวา คือ กระบวนการเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของคนสวนใหญ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง กระบวนการพัฒนาจึง
จําเปนตองเปนกระบวนการระยะยาวและสงผลตอคนสวนใหญ ๓ อยาง คือ 

                                                   
๘๐ มานพ เมฆประยูรทอง, สหประชาชาติ: สันติภาพกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

เทคนิค, ๒๕๓๘), หนา ๑๑๕-๑๒๑. 
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๑. การพัฒนา หมายถึง ความกาวหนา ถาเปนเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกวาความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถาเปนดานสังคมก็เปนเรื่องของความมีเหตุผล และสามารถใชเหตุผลเปนหลักในการ
ตัดสินใจและลดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดังนั้น การพัฒนา จึงหมายถึง ความกาวหนาท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

๒. การพัฒนา หมายถึง ความม่ังค่ัง มีระบบเศรษฐกิจท่ีม่ันคง มีเสถียรภาพ ไมมีปญหา
เงินเฟอ เงินฝด และมีสังคมท่ีสงบสุข สังคมสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปไดอยางสูง 

๓. การพัฒนา หมายถึง ความเปนธรรม ในลักษณะท่ีวาประชาชนทุกคนท่ีเปนสมาชิกของ
สังคมไดเขามามีสวนรวมและไดรับผลตอบแทนจากการมีสวนรวมในการพัฒนาตามสมควร ถาการ
พัฒนานั้นเปนการพัฒนาประเภทท่ีมีผูเขารวมจํานวนไมมาก และผูท่ีรับผลตอบแทนจากการพัฒนามี
นอยราย เปนการพัฒนาท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากไมไดสรางความเปนธรรมใหสังคม๘๑ 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ไดแบงการพัฒนาออกเปน ๓ ชวงเวลา ดังนี้ 
๑. ระยะแรก การพัฒนา หมายถึง การทําใหทันสมัยอยางสังคมตะวันตก ผานการพัฒนา

เศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเมือง โดยมีชื่อเรียกวา “ทฤษฎีการทําใหทันสมัย” 
(Modernization Theory) 

๒. ระยะตอมานักวิชาการเริ่มตระหนักวา การพัฒนาท่ีทําใหทันสมัยสรางปญหามากมาย 
เชน ความไมเทาเทียมกันทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม และการพ่ึงตนเองไมได 

๓. ในชวงป ค.ศ. ๑๙๗๐ เปนตนมาเริ่มมีการตอตานทฤษฎีการทําใหทันสมัยและเกิด
แนวคิดใหมๆ ข้ึน เชน แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยทองถ่ินและชุมชน และ
แนวคิดท่ีเรียกรองใหมนุษยกลับมาใกลชิดกับธรรมชาติ๘๒ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาดังกลาวขางตนนั้น พอจะสรุป
ไดวา การพัฒนา มีความหมายท่ีหลากหลาย แตโดยรวมแลวมีความหมายวา การทําใหดีข้ึน เจริญข้ึน 
ตลอดจนการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอตนเองและสวนรวม การพัฒนาจึงเปนแนวทางท่ีทําใหดีข้ึน โดยอาศัยความรวมมือ
การทรัพยากรตางๆ ในสังคม อาทิเชน ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนตอการพัฒนา 
เปนตน 

๓) ความหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน 
หนังสือ Global Ecology Handbook ไดใหความหมายท่ีเขาใจงายวา การพัฒนาท่ียั่งยืน 

คือนโยบายท่ีสนองความตองการของประชาชนในปจจุบัน โดยไมตองทําลายทรัพยากรซ่ึงจะเปนท่ี
ตองการในอนาคต การรักษาความสมดุลระหวางมนุษยในการปรับปรุงดานวิถีการดําเนินชีวิตและ

                                                   
๘๑ โฆสิต ปนเปยมรัฐ, การพัฒนาประเทศไทย: แนวความคิดละทิศทาง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๓๓), หนา ๕. 
๘๒ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความ

เปนอ่ืน, (กรุงเทพมหานคร: วิภาค, ๒๕๔๒), หนา ๑-๒. 
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ความเปนอยูท่ีดี พรอมไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาใหคงอยูตอไปใน
อนาคต๘๓ 

คอรสัน (Corson) ไดนิยามความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนวา การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ 
นโยบายท่ีสนองความตองการของประชาชนในปจจุบัน โดยไมตองทําลายทรัพยากรซ่ึงจะเปนท่ี
ตองการในอนาคต๘๔ 

สมพร เทพสิทธา ไดกลาวถึงความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ไวดังนี้  
๑. การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีสมดุลใน ๓ เรื่อง คือ 
 ๑.๑ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  
 ๑.๒ มีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม 
 ๑.๓ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒. การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการพัฒนาท่ีทําใหดีกวาเดิมไปดีกวาเดิมในปจจุบันและไม

ขัดขวางการพัฒนาท่ีใหดีกวาในอนาคต 
๓. การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการพัฒนาท่ีสนองความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไม

กระทบกระเทือนตอความสามารถของคนรุนตอไป 
๔. การพัฒนาท่ียั่งยืน จะตองเริ่มจากตนเองโดยการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนและ

สิ่งแวดลอมในสังคมโดยใหความรู ความเขาใจ การอบรมใหทราบถึงปญหา สาเหตุของปญหาและ
ผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอม การรักษาและการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิด
ปญญาความรอบรู รูวา สิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํามีจิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวม
มายิ่งกวาประโยชนสวนตน๘๕ 

การพัฒนาท่ียั่งยืนจะมีความสัมพันธกับสังคมท่ียั่งยืน (Sustainable Society) เพราะการ
พัฒนาแบบยั่งยืนก็เพ่ือสรางสังคมใหยั่งยืนนั่นเอง ดังนั้น ในการพิจารณาความหมายของการพัฒนา
แบบยั่งยืน ก็ควรพิจารณาถึงคําจํากัดความของสังคมท่ียั่งยืนประกอบกันไป ชิรัส (Chiras) ไดใหคํา
จํากัดความไววา สังคมท่ียั่งยืน คือ สังคมท่ีสนองความตองการของตนได โดยไมทําใหสัตวจําพวกอ่ืน
และประชาชนรุนตอๆ ไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความตองการของเขา๘๖ สวนสังคมท่ี
ยั่งยืน เปนสังคมท่ีกิจกรรมทุกอยางของมนุษยเกิดข้ึนและดําเนินสืบทอดตอไปไดภายในขีดจํากัดท่ี
สภาพแวดลอมกําหนดได ขีดจํากัดท่ีสภาพแวดลอมกําหนดให ก็คือ ความสามารถของสภาพแวดลอม
ท่ีจะดูดกลืนของเสียหรือขยะแลวก็ชวยอํานวยอาหารตลอดจนแหลงทรัพยากรท้ังหลายให การพัฒนา
ท่ียั่งยืน จึงมีลักษณะเปนการพัฒนาท่ีเปนบูรณาการ (integrated) คือ ทําใหเปนองครวม (holistic) 
หมายความวา องคประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะอีก

                                                   

 ๘๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเคร่ืองมือท่ียังตองพัฒนา, หนา ๖๕-๖๖. 

 ๘๔ Walter H. Corson (Edited), The Global Ecology Handbook, (Boston: Beacon Press, 
1990), p. 54. 

 ๘๕ สมพร เทพสิทธา, การพัฒนาแบบย่ังยืน, หนา ๕๙-๖๐. 

 
๘๖ D.D. Chiras, “Action for Sustainable”, In Future Environment Science, (U.S.A.: 

The Benjamin Cumming Publishing Company, Inc, 1991), end leaf. 
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อยางหนึ่ง คือ ดุลยภาพ (balanced) ซ่ึงทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของ
ธรรมชาติอันนี้เปนความหมายท่ีซอนลึกลงไป ซ่ึงเปนตัวรากฐานของการพัฒนาแบบท่ียั่งยืน๘๗  

นอกจากนี้ ฉลอง โชติกะคาม ยังไดใหความหมายวา “การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การ
พัฒนาท่ีสามารถพิทักษรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของวันนี้ใหดํารงอยูอยางยั่งยืนยาวนานไปถึง
อนาคตเพ่ือสนองความตองการของชนรุนปจจุบันดวย”๘๘ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนดังกลาวขางตนนั้น 
พอจะสรุปไดวา การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีคํานึงถึงองคประกอบตางๆ รอบดาน โดย
เริ่มจากตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความสมดุลและสามารถรักษาไวไดอยาง
ยาวนาน ผานกระบวนการท่ีทําใหสมาชิกของสังคมตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งนั้นๆ และเพ่ือธํารง
รักษาถายทอดไปสูรุนตอไป 

๔) องคประกอบและลักษณะการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
วิธีการจัดการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน UNDP ไดนําเสนอไว ๗ ประการ โดยกลาวไววา 

องคประกอบท้ัง ๗ ประการตอไปนี้ ควรถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาของประเทศโลกท่ี
สาม ไดแก 

๑. ประชาชนจะตองยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาล (Legitimacy) และรัฐบาล
จะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนในกิจกรรมท่ีไดกระทําลงไป (Accountability) 

๒. ประชาชนจะตองมีอิสรภาพในการรวมกลุม และในการมีสวนรวม (Freedom of 
Association and Participation) 

๓. จะตองมีกฎแหงกรรมท่ีชัดเจน และเปนระบบท่ีกอใหเกิดสภาพท่ีม่ันคง เปน
หลักประกันตอชีวิตและการทํางานของพลเมือง รวมท้ังเปนสภาพแวดลอมท่ีเ อ้ืออํานวยตอ
ผูประกอบการ และเกษตรกร นอกจากนี้ กฎหมายจะตองปฏิบัติตอประชาชนอยางสมํ่าเสมอหนากัน
ท้ังนี้โดยกฎหมาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ จะตองเปดเผยเปนท่ีรูกันลวงหนา ตองมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มีวิธีการท่ีประกันการบังคับใชกฎหมาย การตัดสิน ขอขัดแยงตอง
เปนการตัดสินใจ โดยฝายตุลาการท่ีเปนอิสระและเชื่อถือได รวมถึงจะตองมีกระบวนการ ในการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆไดเม่ือหมดประโยชน ใชสอย 

๔.  ระบบราชการจะต องรั บผิ ดชอบต อการดํ า เนินการต า งๆ  ( Bureaucratic 
Accountability) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดงบประมาณของรัฐซ่ึงจะตองมีการควบคุม ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังของรัฐและบุคลากร เพ่ือปองกันมิใหใชทรัพยากรโดยมิชอบ ท้ังนี้จะตอง
มีความโปรงใส (Tranparency) ในการปฏิบัติราชการทุกระดับ 

                                                   

 
๘๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๔), หนา ๖๗-๖๙. 

 
๘๘ ฉลอง โชติกะคาม, การพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: เซ็นเตอรดิสคัพเวอรี่, 

๒๕๔๒), หนา ๓๘. 



๕๘ 
                              

๕. จะตองมีขอมูลขาวสารท่ีนาเชื่อถือ โดยรัฐบาลจะตองเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลขาวสาร เชน ดานรายไดประชาชาติ ดุลการชําระเงิน สภาพการจางงานและดัชนี คาครองชีพ
เปนตน  

๖. จะตองมีการบริหารงานภาครัฐอยางมีประสิทธิผล 
๗. จะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐบาลกับองคกรประชาสังคม ซ่ึงหมายถึง 

องคกรประชาชน (People’s Organization) และองคกรอาสาสมัครเอกชน (NGO’s)๘๙ 
องคประกอบท่ีกลาวมาขางตนเปนมิติใหมของการจัดการพัฒนา โดยเนนคนเปน

ศูนยกลาง เปนแนวทางท่ีทุกสวนในโลกจะตองผนึกกําลังใหเปนกระแสหลัก โดยจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดาน โลกทัศนของผูนําทุกระดับ (ท้ังภูมิภาค ชาติ ชุมชน) ไปเปน แบบพหุนิยมองค
รวม (Holistic Pluralism) ดวย มิใชเอกนิยมองครวม 

วินัย วีระวัฒนานนท ไดกลาวถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนวา เปนการพัฒนาท่ีจะสงผลกระทบตอ
มนุษยและมวลมนุษยไดอยางถาวรม่ันคงท่ีมีหลักการ ดังนี้ 

 ๑. มนุษยจะยังตองอาศัยปจจัยในการดํารงชีวิตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีมีอยูในโลกนี้เทานั้น 

๒. การดํารงชีวิตของมนุษยดวยกันและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตอลดจนสิ่งตางๆ
ท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน จะตองเก้ือกูลอาศัยกัน  

 ๓. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะเปนพลังสําคัญในการ 
พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมจะตองไดรับการพัฒนาอยาง

เรงดวน 
 ๔. การพัฒนาคุณภาพประชากรและการใชทรัพยากร จะเพ่ิมข้ึนไดในปริมาณท่ีจํากัด

เทานั้น๙๐ 
สรุปไดวา องคประกอบหรือลักษณะของการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น จะตองอาศัยองคประกอบ 

๒ สวนหลักๆ คือ สมาชิกของสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้
เพ่ือใหเกิดการหลอหลอมสมาชิกในสังคมใหมีสวนรวมและตระหนักของการธํารงรักษา และปรับปรุง
พัฒนาใหมีอยูยืนยาวนาน และสามารถสงตอไปสูคนรุนตอไปได 

๕) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นเปนสิ่งท่ีอธิบายใหเห็นไดวา การพัฒนาเปนเรื่องของ

ทุกคนท่ีตองตระหนักรู เขาใจ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน ดังจะเห็นไดจากบทเรียน
การพัฒนาท่ีผานมา เขาใจความเชื่อมโยงท่ีถึงกันท้ังหมด และรวมมือกันปฏิบัติตามแนวทางทางการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญเปนหนาท่ีของทุกคน แลวสันติภาพและสันติสุขก็จะ

                                                   
๘๙ ชัยอนันต สมุทวานิช, ทฤษฏีใหม: มิติท่ีย่ิงใหญทางความคิด, (กรุงเทพมหานคร: สุขุมและบุตร, 

๒๕๔๑), หนา ๕๗-๖๓. 
๙๐ วินัย วีระวัฒนานนท, มนุษย สิ่งแวดลอม และการพัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๓๘), หนา ๙๕-๑๐๐.  



๕๙ 
                              

เกิดข้ึนกับมนุษยทุกคนท้ังในปจจุบันและในอนาคต ท้ังนี้ สมพร แสงชัย ไดอธิบายถึงแนวคิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีองคประกอบสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. ระบบการพัฒนามนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนา หากตองการจะแก
ปญหาการพัฒนาอยางแทจริงและท้ังเอามนุษยท่ีพัฒนาแลวมาเปนแกนกลางของการพัฒนามนุษยจึง
จะเขาถึงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณและมีชีวิตท่ีดีงามและชวยใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน
ไดการพัฒนามนุษย มี ๓ ระดับคือ 

  ๑.๑ ระดับพฤติกรรมโดยการสรางพฤติกรรมเคยชินท่ีดีพฤติกรรมเคยชินตอจิตใจ
และปญญา หากพฤติกรรมเคยชินเก้ือกูลตอสิ่งแวดลอมและสังคมเกิดข้ึน จนกลายเปนวัฒนธรรมและ
วินัยการบังคับควบคุมหรือการใชอํานาจก็ไมจําเปนตองเกิดข้ึน 

 ๑.๒ ระดับจิตใจซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ปญญา และจิตใจประสานกับ
พฤติกรรมและทําใหพฤติกรรมยั่งยืนดวยการสรางความรูสึกท่ีดีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรู
จักสันโดษอยางฉลาดและมีจุดหมายการมีสติไมปลอยตัวและใจใหตัวเองข้ึนตอวัตถุและสิ่งบริโภคมาก
เกินไป การมีอุดมคติและปณิธานในหนาท่ีการงาน และการบรรลุจุดหมายแหงชีวิตและการมีจิตใจท่ี
คิดเพ่ือจะใหคนอ่ืน 

 ๑.๓ ระดับปญญาซ่ึงเปนตัวแกปญหาและจุดปรับพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดี
เพราะปญญามองเห็นระบบปจจัยสัมพันธแหงสรรพสิ่งชักนําใหคิดและพิจารณาถึงเหตุปจจัย ทําให
เกิดความพอดีเพราะบริโภคดวยปญญาตรวจสอบพฤติกรรมโดยไมประมาท และขจัดความเชื่อถือ 
คานิยม และแนวคิดท่ีผิดๆ พรอมท้ังสงเสริมสิ่งท่ีดีงามเขามาแทนท่ี  

 ๒. ระบบการพัฒนาท่ียั่งยืน นอกจากตองมีมนุษยท่ีพัฒนาแลวเปนแกนกลางของการ
พัฒนาในฐานะทรัพยากรมนุษยแลวยังตองมีสังคมท่ีเกิดจากเจตจํารงคของมนุษยและเปนประโยชน
ตอมนุษย สังคมตองเก้ือกูเก้ือกูลตอธรรมชาติ ไมเบียดเบียนมนุษยแตสงเสริมมนุษยและธรรมชาติ
สรางความสมดุลแหงการพัฒนาทางเศรษฐกิจดวยมัชฌิมาปฏิปทาท่ีเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ 
ชวยเหลือผูอ่ืนและสิ่งท่ีมีชีวิตกับระบบนิเวศลดความตองการทางวัตถุลง บริโภคเพ่ือคุณคาแทจริงของ
ชีวิตทํางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษยลดการแขงขันและเพ่ิมความรวมมือเพ่ือคุณภาพชีวิตสราง
ระบบเศรษฐกิจท่ีรูจักประมาณพอดีสวนเทคโนโลยีซ่ึงเปนเครื่องทอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตองถูก
ใชอยางมีสติและเปนคนอยางจริงรูจักประมาณ และมีสัมมาทิฏฐิ รูจักพัฒนาและควบคุมตนเองและ
เนนการพัฒนาคุณภาพของคนและใหคนเขาถึงธรรมชาติการศึกษาตองเนนการพัฒนามนุษยโดย
บูรณาการหลักจริยธรรมเขากับหลักทางวิชาการและวิทยาการท้ังหมด และการเมืองตองมาจาก
ประชาชนและเปนประชาธิปไตย  

๓. ระบบธรรมชาติจะถูกอนุรักษไดถามนุษยมีทัศนคติท่ีดีตอธรรมชาติและเห็นวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเพราะมนุษยทุกคนอยูภายใตกฎธรรมชาติ และมนุษยควรแปลกแยกจาก
ธรรมชาติและมนุษยควรทําความดีคืนใหแกธรรมชาติดวย๙๑ 

                                                   

 
๙๑ สมพร แสงชัย, สิ่งแวดลอม: อุดมการณ การเมือง และการพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๑๙๖-๑๙๘. 



๖๐ 
                              

สวนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดเสนอ
แนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืนไววา เปนการพัฒนาแบบองครวม โดยบูรณาการอยางสมดุล จะตอง
เขาถึงความจริงของธรรมชาติ ซ่ึงเปนไปตามระบบความสัมพันธของเหตุและปจจัยท้ังหลาย หมายถึง
การท่ีมนุษยเปนอยูอยางมีอิสรภาพและสันติสุขในโลกท่ีเก้ือกูล ดวยระบบความสัมพันธแหง
องคประกอบพ้ืนฐานและรวมกับความซับซอนท่ีมนุษยสรางข้ึน อันไดแก เทคโนโลยี เปนองคประกอบ
สําคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. มนุษย ในฐานะท่ีเปนมนุษย เปนหลักท่ีควรใหความสําคัญท่ีสูงสุด โดยมุงใหการศึกษา 
จัดสรร ปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆเพ่ือใหมนุษยแตละชีวิตเจริญงอกงาม เขาถึงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อัน
จะเปนปจจัยไปกระทําตอระบบสัมพันธองครวมใหญบรรลุจุดหมายแกงหารพัฒนาท่ียั่งยืนและมนุษย
ในฐานทรัพยากรมนุษย คือทุนหรือปจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พึงมีการพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีความรู ฯลฯ พรอมท่ีจะเปนกําลังในการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

๒. สังคม ระบบตางๆทางสังคมนั้นเปนการจัดการรูปแบบในระดับสังคม ตางสังคม 
ประเทศชาติท่ีเปดถึงท่ัวกัน จะตองวางมาตรการรวมกัน ปกปองมิใหมีการกดข่ี บีบบังคับ เอารัดเอา
เปรียบกัน ไมวานอยใหญ สังคมควรมีมาตรการพิทักษ ปองกันมิใหคนเบียดเบียนทําลายธรรมชาติ
แวดลอม 

๓. ธรรมชาติทัศนคติท่ีดีของมนุษยตอธรรมชาตินั้นไมควรหยุดมองแคเลิกมองตนเองแยก
ตางหากจากธรรมชาติ แลวมองตัวเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ แตควรจะกาวตอไปถึงข้ันแสดง
ศักยภาพของมนุษยในการจัดวางสมมติตางๆท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือใชอางสิทธิตางๆ กลับมาอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางเก้ือกูล ไปเบียดเบียน ทําราย เอาเปรียบ ยอมเสียสละใหมาก แลวทําความดีชดใชหรือ
จะถือวากอบโกยจากเขามามากพอแลว จะคืนใหแกธรรมชาติบางก็ได 

๔. เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก้ือกูลไมทําลายธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ี
ประหยัดพลังงานหรือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพฝนการผลิตสูงโดยมี
ของเสียนอย กําจัดน้ําเสีย กําจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใชใหม ตลอดจนการวางมาตรการบังคับ
ควบคุม มนุษยเองจะตองไมประมาทกับการใชเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีเปนเครื่องสนองกิเลศของ
มนุษย จะตองใชอยางมีสติ มิใชวาเทคโนโลยีเจริญกาวหนาแตมนุษยกลับเสื่อมลง จะตองเสพท่ีคุณคา
แทมิใชเสพเพราะตัณหา๙๒ 

สรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนแนวคิดท่ีอธิบายถึงการพัฒนาตั้งแต
ระดับบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรม จิตใจ และระดับปญญา ตลอดจนการพัฒนาสังคม ธรรมชาติ และ
เทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาจะยั่งยืนหรือไมนั้น ข้ึนอยู กับการให
ความสําคัญและตระหนักรูตอคุณคาของสิ่งตางๆ ของสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เพ่ือสืบ
ตอไปสูอนาคตภาพและสงตอไปสูคนรุนตอไปได 

 
 

                                                   
๙๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, หนา ๒๔๒-๒๔๙. 



๖๑ 
                              

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ธนากร สังเขป 
(๒๕๕๕, หนา ๑๑๗-๑๑๘). 

ปญหาหลายประการท่ีเปนผลพวงจากการพัฒนาท่ีขาดความ
สมดุล และขาดกลไกการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอใน
การเขาไปจัดการดูแลกระบวนการผลิตและการบริโภคในสังคม
ยุคโลกาภิวัตน จึงไดกอใหเกิดการระดมความคิดเห็นจากนานา
ประเทศ เพ่ือทบทวนทิศทางและผลกระทบจากการพัฒนาท่ีผาน
มา ไดมีการนําเสนอแนวคิดการพัฒนาท่ีเรียกวา “การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” โดยมุงแกปญหากระบวนทัศน การพัฒนาท่ีถูกครอบงํา
โดยทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงเปนการมองปญหาจากคนท่ี
ไมรูปญหาท่ีแทจริงและละเลยมิติทางนิเวศวิทยาเพราะไดใช
ทรัพยากรธรรมชาติไปอยางสิ้นเชิง 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 
(หนา ๔๕). 

รูปแบบของคณะกรรมการรวมและคณะทํางานในลักษณะตางๆ 
เพ่ือรวมกันกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนากระบวนการเรียนรูมุงสูการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
จากแนวนโยบายแหงรัฐท่ีมุงกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริม
การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔)  ฉบับท่ี ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙, หนา ฉ). 

ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลาดับ
ข้ันตอน และสอดคลองกับวิ ถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ัง
เสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกัน
ท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ปกรณ ปรียากร 
(๒๕๓๘, หนา ๕). 

คําวา “การพัฒนา” มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
การพัฒนาไวอยางหลากหลายท้ังคลายคลึงกันและแตกตางกันไป 
แตวาโดยรูปศัพทนั้น มีความหมายมาจากภาษาอังกฤษวา 
“Development” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอย 
โดยผานลําดับข้ันตอนตางๆ ไปสูระดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน 
เติบโตข้ึน มีการปรับปรุงใหดีข้ึน และเหมาะสมกวาเดิม หรืออาจ
กาวหนาไปถึงข้ันท่ีอุดมสมบูรณเปนท่ีนาพอใจ 

 
 
 



๖๒ 
                              

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) 
(๒๕๓๐, หนา ๑๖). 

ตามแนวพระพุทธศาสนา คําวา การพัฒนา มาจากคําภาษา
บาลีวา วัฒนะ แปลวา เจริญ ซ่ึงมีความหมายแบงออกได ๒ 
อยาง คือ การพัฒนาคน ซ่ึงศัพททางพระเรียกวา ภาวนา หรือ
หมายถึง การศึกษา สวนการพัฒนาอยางอ่ืน เชน การสราง
ถนน หรือการสรางอางเก็บน้ํา ซ่ึงเปนการพัฒนาทางวัตถุ เปน
การพัฒนาท่ีมีความหมายทําใหเติบโตข้ึนทางวัตถุ ในภาษาไทย 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๑, หนา ๒๒). 

พัฒนา หรือคําวา เจริญ ไมไดแปลวา ทําใหมากข้ึน หรือ
เพ่ิมพูนข้ึนอยางเดียว แตบางครั้งแปลวา ตัดหรือท้ิง เชน เจริญ
พระเกศา แปลวา ตัดผม เจริญงาชาง แปลวา ตัดงาชาง 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) 
(หนา ๑๘). 

นอกจากนี้ ยังแปลความหมายไดอยางอ่ืนอีกวา รก ดังเชนคํา
บาลีท่ีวา “น สิยา โลกวฑฺฒโน” แปลวา อยาเปนคนรกโลก 

สนธยา พลศรี 
(หนา ๔). 

การพัฒนาเปนสิ่งท่ีทําแลวมีความเจริญจริงๆ คือ ตองไมเกิด
ปญหาติดตามมาหรือไมเสื่อมลงกวาเดิม ถาเกิดปญหาหรือ
เสื่อมลง ไมใชเปนการพัฒนา แตเปนหายนะ ซ่ึงตรงกันขามกับ
การพัฒนา 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หนา ๗๗๙). 

คําวา “พัฒนา” มีความหมายคอนขางหลากหลาย ดังท่ีปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดให
ความหมายวา การพัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ 

สมพร เทพสิทธา 
(๒๕๔๖, หนา ๑.) 

พัฒนา คือ มุงใหเกิดความเจริญมั่นคง กาวหนา ซึ่งใหทุกคนมี
ความสุขสบาย 

เฉลียว บุรีภักดี และคณะ 
(๒๕๔๖, หนา ๒-๓). 

การพัฒนา หมายถึง การทําใหความเจริญซึ่งรวมถึงการแกไขส่ิง
ท่ีเปนปญหาการรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดีอยูแลว และการสรางสรรค
ส่ิงท่ีมีประโยชนขึ้นใหม  การพัฒนามีหลายดาน เชน ดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทําใหเจริญซึ่งรวมถึงการแกไขส่ิง
ท่ีเปนปญหาการรักษาสิงท่ีดีอยูแลวและการสรางสรรคท่ีมี
ประโยชนขึ้นใหม การพัฒนามีหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม และมีหลายระดับ เปนตน 

D. Merrill, Ewert 
(1991, pp. 84-98). 

การพัฒนาไดดีขึ้น ควรทําความเขาใจกับความหมายของศัพทท่ีมี
ความหมายใกลเคียงกัน คือ คําวา Relief และ Rehabilitation 
โดยเขาไดใหความหมายคําวา Relief วาเปนการใหความ
ชวยเหลือในระยะส้ันกับประชาชนท่ีประสบกับหายนะ ท้ังท่ีเกิด
จากการกระทําของมนุษยและจากธรรมชาติ เชน สงคราม 
แผนดินไหว ไตฝุน และความชวยเหลือท่ีอาจใหเปนอาหาร นํ้า
ด่ืม ผาหม ท่ีพักอาศัยและยารักษาโรค เปนตน 



๖๓ 
                              

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
มานพ เมฆประยูรทอง 
(๒๕๓๘, หนา ๑๑๕-
๑๒๑). 

การพัฒนาไวในรายงานเรื่อง “An Agenda for Development” โดย
เขาไดเสนอแนวคิดท่ีเนนความเชื่อมโยงของปจจัยท้ัง ๕ ประการไวกับ
การพัฒนา คือ สันติภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ความยุติธรรม และ
ประชาธิปไตย 

โฆสิต ปนเปยมรัฐ 
(๒๕๓๓, หนา ๕). 

การพัฒนา คือ กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนสวนใหญ เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง กระบวนการพัฒนาจึงจําเปนตอง
เปนกระบวนการระยะยาวและสงผลตอคนสวนใหญ ๓ อยาง คือ  
๑. การพัฒนา หมายถึง ความกาวหนา ความกาวหนาท้ังดานเศรษฐกิจ
และสังคม  
๒. การพัฒนา หมายถึง ความม่ังค่ัง มีระบบเศรษฐกิจท่ีม่ันคง มี
เสถียรภาพ ไมมีปญหาเงินเฟอ เงินฝด และมีสังคมท่ีสงบสุข   
๓. การพัฒนา หมายถึง ความเปนธรรม ในลักษณะท่ีวาประชาชนทุกคน
ท่ีเปนสมาชิกของสังคมไดเขามามีสวนรวมและไดรับผลตอบแทนจากการ
มีสวนรวมในการพัฒนาตามสมควร เนื่องจากไมไดสรางความเปนธรรม
ใหสังคม 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 
(๒๕๔, หนา ๑-๒). 

การพัฒนาออกเปน ๓ ชวงเวลา ดังนี้ 
๑. ระยะแรก การพัฒนา หมายถึง การทําใหทันสมัยอยางสังคมตะวันตก 
ผานการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเมือง โดยมีชื่อ
เรียกวา “ทฤษฎกีารทําใหทันสมัย” (Modernization Theory) 
๒. ระยะตอมานักวิชาการเริ่มตระหนักวา การพัฒนาท่ีทําใหทันสมัย
สรางปญหามากมาย เชน ความไมเทาเทียมกันทางสังคม ปญหา
สิ่งแวดลอม และการพ่ึงตนเองไมได 
๓. ในชวงป ค.ศ. ๑๙๗๐ เปนตนมาเริ่มมีการตอตานทฤษฎีการทําให
ทันสมัยและเกิดแนวคิดใหมๆ ข้ึน เชน แนวคิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยทองถ่ินและชุมชน และแนวคิดท่ีเรียกรองให
มนุษยกลับมาใกลชิดกับธรรมชาติ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๔, หนา ๖๕-๖๖). 

การพัฒนาท่ียั่งยืน คือนโยบายท่ีสนองความตองการของประชาชนใน
ปจจุบัน โดยไมตองทําลายทรัพยากรซ่ึงจะเปนท่ีตองการในอนาคต การ
รักษาความสมดุลระหวางมนุษยในการปรับปรุงดานวิถีการดําเนินชีวิต
และความเปนอยู ท่ีดี พรอมไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศวิทยาใหคงอยูตอไปในอนาคต 

 
 



๖๔ 
                              

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Walter H. Corson 
(Edited) (1990, p. 54). 

การพัฒนาท่ียั่งยืนวา การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ นโยบายท่ีสนองความ
ตองการของประชาชนในปจจุบัน โดยไมตองทําลายทรัพยากรซ่ึงจะ
เปนท่ีตองการในอนาคต 

สมพร เทพสิทธา 
(หนา ๕๙-๖๐). 

การพัฒนาท่ียั่งยืน จะตองเริ่มจากตนเองโดยการพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนและสิ่งแวดลอมในสังคมโดยใหความรู ความเขาใจ การอบรม
ใหทราบถึงปญหา สาเหตุของปญหาและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอม การรักษาและการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหเกิดปญญาความรอบรู รูวา สิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรทําสิ่งใด
ไมควรทํามีจิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวมมายิ่งกวาประโยชนสวนตน 

D.D. Chiras 
(1991, end leaf). 

การพัฒนาท่ียั่งยืนจะมีความสัมพันธกับสังคมท่ียั่งยืน (Sustainable 
Society) เพราะการพัฒนาแบบยั่งยืนก็เพ่ือสรางสังคมใหยั่งยืนนั่นเอง 
ดังนั้น ในการพิจารณาความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ก็ควร
พิจารณาถึงคําจํากัดความของสังคมท่ียั่งยืนประกอบกันไป ชิรัส 
(Chiras) ไดใหคําจํากัดความไววา สังคมท่ียั่งยืน คือ สังคมท่ีสนอง
ความตองการของตนได โดยไมทําใหสัตวจําพวกอ่ืนและประชาชนรุน
ตอๆ ไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความตองการของเขา 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๔, หนา ๖๗-๖๙). 

สังคมท่ีกิจกรรมทุกอยางของมนุษยเกิดข้ึนและดําเนินสืบทอดตอไปได
ภายในขีดจํากัดท่ีสภาพแวดลอมกําหนดได ขีดจํากัดท่ีสภาพแวดลอม
กําหนดให ก็คือ ความสามารถของสภาพแวดลอมท่ีจะดูดกลืนของ
เสียหรือขยะแลวก็ชวยอํานวยอาหารตลอดจนแหลงทรัพยากร
ท้ังหลายให การพัฒนาท่ียั่งยืน จึงมีลักษณะเปนการพัฒนาท่ีเปน
บูรณาการ ( integrated) คือ ทําใหเปนองครวม (holistic) 
หมายความว า  องคประกอบท้ังหลาย ท่ี เ ก่ียวของจะตองมา
ประสานกันครบองค และมีลักษณะอีกอยางหนึ่ง คือ ดุลยภาพ 
(balanced) ซ่ึงทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของ
ธรรมชาติอันนี้เปนความหมายท่ีซอนลึกลงไป ซ่ึงเปนตัวรากฐานของ
การพัฒนาแบบท่ียั่งยืน 

ฉลอง โชติกะคาม 
(๒๕๔๒, หนา ๓๘). 

การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีสามารถพิทักษรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของวันนี้ใหดํารงอยูอยางยั่งยืนยาวนานไปถึงอนาคต
เพ่ือสนองความตองการของชนรุนปจจุบันดวย 
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ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชัยอนันต สมุทวานิช 
(๒๕๔๑, หนา ๕๗-๖๓). 

วิธีการจัดการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน UNDP ไดนําเสนอไว ๗ ประการ 
โดยกลาวไววา องคประกอบท้ัง ๗ ประการตอไปนี้ ควรถูกกําหนด
เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาของประเทศโลกท่ีสาม ไดแก ๑. 
ประชาชนจะตองยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาล (Legitimacy) 
๒. ประชาชนจะตองมีอิสรภาพในการรวมกลุม และในการมีสวนรวม 
(Freedom of Association and Participation) ๓. จะตองมีกฎแหง
กรรมท่ีชัดเจน ๔. ระบบราชการจะตองรับผิดชอบตอการดําเนินการ
ตางๆ (Bureaucratic Accountability) ๕. จะตองมีขอมูลขาวสารท่ี
นาเชื่อถือ ๖. จะตองมีการบริหารงานภาครัฐอยางมีประสิทธิผล ๗. 
จะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐบาลกับองคกรประชา
สังคม ซ่ึงหมายถึง องคกรประชาชน (People’s Organization) และ
องคกรอาสาสมัครเอกชน (NGO’s) 

วินัย วีระวัฒนานนท 
(๒๕๓๘, หนา ๙๕-๑๐๐). 

การพัฒนาท่ียั่งยืนวา เปนการพัฒนาท่ีจะสงผลกระทบตอมนุษยและ
มวลมนุษยไดอยางถาวรม่ันคงท่ีมีหลักการ ดังนี้ ๑. มนุษยจะยังตอง
อาศัยปจจัยในการดํารงชีวิตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
มีอยูในโลกนี้เทานั้น ๒. การดํารงชีวิตของมนุษยดวยกันและการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตอลดจนสิ่งตางๆท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน 
จะตองเก้ือกูลอาศัยกัน ๓. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติจะเปนพลังสําคัญในการ พัฒนาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมจะตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน 
๔. การพัฒนาคุณภาพประชากรและการใชทรัพยากร จะเพ่ิมข้ึนไดใน
ปริมาณท่ีจํากัดเทานั้น 

สมพร แสงชัย 
(๒๕๔๕, หนา ๑๙๖-๑๙๘). 

ระบบธรรมชาติจะถูกอนุรักษไดถามนุษยมีทัศนคติท่ีดีตอธรรมชาติ
และเห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเพราะมนุษยทุกคนอยู
ภายใตกฎธรรมชาติ และมนุษยควรแปลกแยกจากธรรมชาติและ
มนุษยควรทําความดีคืนใหแกธรรมชาติดวย 

พระธรรมปฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๔, หนา ๒๔๒-๒๔๙). 

เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก้ือกูลไมทําลายธรรมชาติ 
เทคโนโลยีท่ีประหยัดพลังงานหรือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพฝนการผลิตสูงโดยมีของเสียนอย กําจัด
น้ําเสีย กําจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใชใหม ตลอดจนการวาง
มาตรการบังคับควบคุม มนุษยเองจะตองไมประมาทกับการใช
เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีเปนเครื่องสนองกิเลศของมนุษย 
จะตองใชอยางมีสติ มิใชวาเทคโนโลยีเจริญกาวหนาแตมนุษยกลับ
เสื่อมลง จะตองเสพท่ีคุณคาแทมิใชเสพเพราะตัณหา 
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๒.๓.๒ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา มีนักวิชาการ

หลายทานไดแสดงทัศนะไว ดังตอไปนี้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงชี้นําแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนในทุกระดับใหรูจักพอเพียง เม่ือเศรษฐกิจพอเพียงก็จะ
เกิดความสมดุล คือ ความเปนปกติและยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเรียกไดหลายชื่อ เชน 
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม๙๓ ลวนมุงไปสูเศรษฐกิจ
พอเพียงท้ังนั้น จัดวาเปนปรัชญาท่ีมีความหมาย ความสําคัญ และมีความสัมพันธสอดคลอง 
กับการพ่ึงตนเองของชุมชนไดทุกดาน ซ่ึงเรียกไดวาเปนแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จากการประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลปจจุบัน ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติตนของทุกฝายและประชาชนโดยท่ัวไป มีใจความวา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา และบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก และภายใน ท้ังนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา 
และความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
กวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”๙๔ 

ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีใจความตอนหนึ่งวา 

“...ความพอเพียง นี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะทอผา
ใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง

                                                   
๙๓ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๒๒๖.  
๙๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู

การปฏิบัติ, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพชรรุงการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๗.  
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บางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในท่ีไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสง
มากนัก...”๙๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริวา มันไมไดมีความจําเปนท่ีเราจะกลายเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพ่ึงตนเอง คือ ทาง
สายกลางท่ีจะปองกันการเปลี่ยนแปลงความไม ม่ันคงของประเทศได  และการดําเนินชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อวาจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมของชุมชนใหดีข้ึน โดยมี
ปจจัย ๒ อยาง คือ 

๑. การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค 
๒. ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอยางครบวงจร ผลท่ี

เกิดข้ึน คือ 
๒.๑ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะคงไวซ่ึงขนาดของประชากรท่ีไดสัดสวน 
๒.๒ ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
๒.๓ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปจจัยภายนอก๙๖ 
ในปจจุบันนี้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการนําไปใชเปนนโยบายของรัฐบาล 

และปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสวนท่ี ๓ แนวนโยบายดาน
การบริหารราชการแผนดิน มาตรา ๗๘ (๑) วา “การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ”๙๗ 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนฐานของทางสายกลาง 
และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู ๕ สวน ดังนี้ 
๑. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ

เปนโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และยัง
เปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต 
เพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนของการพัฒนา 

                                                   
๙๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เรียนรูหลักการทรงงาน 

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : คณะทํางานจัดทําหนังสือเรียนรูหลักการ 
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๕๔), หนา ๒๙. 

๙๖ ศรายุทธ บูรณเจริญ, จํานง หนูนิล และพัฒนสุดา สอนซื่อ, หนังสือเรียนสาระกับทักษะ 
การดําเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช ๒๑๐๐๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔,  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, ๒๕๕๔), หนา ๑๑-๑๒.  

๙๗
 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๒๒. 



๖๘ 
                              

๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนได 
ในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

๓. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้ 
- ความพอประมาณ หมาย ถึง  ความพอดี ท่ี ไมน อย เ กินไปและไมมากเ กินไป  

โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจของระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย ท่ีเ ก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

- การมีภู มิ คุมกันท่ีดี ในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และ 
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล  

๔. เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น  
ตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 

- เ ง่ือนไขความรู  ประกอบดวยความรอบรู เ ก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ี เ ก่ียวของ 
อยางรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบ 
การวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

- เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

๕. แนวทางปฏิบัติท่ีจะใหเกิดผลในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง๙๘ 

ในขณะท่ีประเวศ วะสี ไดอธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจ
ชุมชนวา ถาสังคมไทยทําความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพ้ืนฐานกันอยางท่ัวถึง เราสามารถขจัดความ
ยากจนของคนท่ัวประเทศ พรอมๆ กับสรางฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดลอมใหฟนฟูบูรณะ
เพ่ิมพูนข้ึนเต็มประเทศ ความเขมแข็งท่ีเปนพ้ืนฐานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมจะสงผลให
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับบนม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจพ้ืนฐาน หรือเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสถึง เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มี
ความคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน 

เศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐานของตัวใหเขมแข็งท้ัง
ทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคม ก็คือชุมชน เพราะฉะนั้น เศรษฐกิจ
ชุมชน คืออยางเดียวกัน 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรัก
พอเพียง มีปญญาพอเพียง เม่ือทุกอยางพอเพียง ก็เกิดความสมดุล จะเรียกวา เศรษฐกิจสมดุลก็ได 
เม่ือสมดุลเปนปกติ สบาย ไมเจ็บไข ไมวิกฤต เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชน ลวนมุงไปสู
เศรษฐกิจพอเพียง ขอสําคัญเม่ือพูดถึงเศรษฐกิจพ้ืนฐานตองไมมองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกสวน แต

                                                   

 ๙๘ สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ีเกา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔). 



๖๙ 
                              

เปนเศรษฐกิจท่ีอยูบนความเขมแข็งของสังคมหรือชุมชน อาศัยการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
เปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางเปนบูรณาการ 

ลักษณะ ๕ ประการ ของเศรษฐกิจพ้ืนฐาน 
๑. เปนเศรษฐกิจสําหรับคนท้ังมวล ไมใชเศรษฐกิจท่ีสรางความร่ํารวยใหคนสวนนอย แตท้ิง

คนสวนใหญใหยากจน 
๒. มีพ้ืนฐานอยูท่ีความเขมแข็งของชุมชน 
๓. มีบูรณาการ คือ ไมใชเปนเรื่องเศรษฐกิจโดดๆ แตเชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมพรอมกันไป 
๔. อยูบนพ้ืนฐานความเขมแข็งของตนเอง 
๕. การจัดการและนวัตกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมเติมความกาวหนาใหแกเรื่องพ้ืนฐาน ทําใหมี

พลวัตอยางไมหยุดนิ่ง๙๙ 
นายแพทยประเวศ วะสี ไดกลาวสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวไววา เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดแปลวา ไมเก่ียวของกับใคร ไมคาขาย ไมสง ไมผลิตเพ่ือคน
อ่ืน ไมทําเศรษฐกิจมหัพภาค แตเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เพียงพอในอยางนอย ๗ ประการ คือ 

๑. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 
๒. จิตใจเพียงพอ ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได คนท่ีไมพอ จะรักคนอ่ืนไมเปนและทําลาย

มาก 
๓. สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษ และเพ่ิมพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพ และทํามา 

หากินได เชน การทําเกษตรผสมผสาน ซ่ึงไดท้ังอาหาร ไดท้ังสิ่งแวดลอม และไดท้ังเงิน 
๔. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง ทําใหสามารถแกปญหาตางๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาคน

ยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม 
๕. ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิรูปและปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 
๖. อยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุมชนท่ีสัมพันธอยู

กับสิ่ งแวดลอมท่ีหลากหลาย ดั งนั้ น เศรษฐกิจจึ งควรสั มพันธ และเติ บโตข้ึนมาจากฐาน  
ทางวัฒนธรรมจึงม่ันคง 

๗. มีความม่ันคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจน เดี๋ยวรวย แบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมี
กิน ไมมีใช ซ่ึงประสาทมนุษยคงทนไมไหว จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด เพ้ียนรุนแรง ฆาตัวตาย  
ติดยาเสพติด แตเศรษฐกิจพอเพียงท่ีม่ันคงจะทําใหสุขภาพจิตดี๑๐๐ 

ในขณะท่ี วันชัย ทรงเมตตา ไดกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้วา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสอดคลองกับแนวคิดของการพัฒนาคน เพราะเนนการพัฒนาความเปนมนุษยและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา ใหความสําคัญตอเรื่องความอยูดีมีสุขมากกวาความม่ังค่ัง และเห็นคุณคาของการ

                                                   

 ๙๙ ประเวศ วะสี, ประชาคมตําบล ยุทธศาสตรเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรม และสุขภาพ, พิมพ
ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ้นติ้งเซนเตอร, ๒๕๔๑), หนา ๒๐-๒๒.  

๑๐๐ ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม ,  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๒), หนา ๔-๗.  
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เรียนรู และการใชคุณธรรมนําความรู เพราะวาคนผูซ่ึงเปนผูสรางแวดลอมของตนทําใหเกิดความ
พอเพียงไดดวยการรักษาความสมดุลในชีวิตของแตละคน แตละชุมชน แตละองคกร และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องเพ่ือใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได การพัฒนาคนใหดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนการปลูกฝงคุณคาของความเปนคน การคิดใหถูก พูดใหถูก ปฏิบัติ
ใหถูกอยางมีสติ และใชปญญาไปในทางท่ีถูกตอง เพ่ือทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคนให
สามารถอยูอยางพออยูพอกิน อุมชูตนเองและครอบครัวไดโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน อีกท้ังอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข๑๐๑  

สรุปไดวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนหลักการท่ีสอนใหคนทุกระดับทุกฝายรูจัก
การปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม คือ ใหเดินสายกลาง ไมสรางผลกระทบท่ีเสียหายท้ังแกตนและสวนรวม 
โดยเฉพาะมุงถึงการพัฒนาแบบองครวม ใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน เรียกไดวา เปนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ท้ังในดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
การเมือง การปกครอง ใชพลังทางสังคมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปแบบของกลุม เครือขาย หรือ
ประชาสังคม ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 
ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๗, หนา ๒๒๖). 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงชี้นําแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนในทุก
ระดับใหรูจักพอเพียง เม่ือเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเกิดความสมดุล 
คือ ความเปนปกติและยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเรียกได
หลายชื่อ เชน เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณา
การ เศรษฐกิจศีลธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
(๒๕๕๑, หนา ๗). 

ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ 
มาใช ในการวางแผนและการดํ า เนินการทุก ข้ันตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมี
จิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูท่ี
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา 
และความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 

                                                   
๑๐๑ วันชัย ทรงเมตตา, “พุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ป

ท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๓๙.   
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ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
(๒๕๕๔, หนา ๒๙). 

ความพอเพียง นี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิต
อาหารของตัว จะทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน 
หรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางท่ี
ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในท่ีไมหางไกล
เทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก 

ศรายุทธ บูรณเจริญ, จํานง 
หนูนิล และพัฒนสุดา สอนซ่ือ 
(๒๕๕๔, หนา ๑๑-๑๒). 

ความพอเพียงและการพ่ึงตนเอง คือ ทางสายกลางท่ีจะปองกันการ
เปลี่ยนแปลงความไมม่ันคงของประเทศได และการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อวาจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง
สังคมของชุมชนใหดีข้ึน โดยมีปจจัย ๒ อยาง คือ ๑. การผลิต
จะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค๒. 
ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง
อยางครบวงจร ผลท่ีเกิดข้ึน คือ 

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร 
(๒๕๕๐, หนา ๒๒). 

การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการ
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

สํานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
(๒๕๕๔, หนา ๒๙). 

การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู ๕ สวน ดังนี้ ๑. กรอบ
แนวคิด ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใช
กับการปฏิบัติตนได ๓. คํานิยาม ๔. เง่ือนไข ๕. แนวทางปฏิบัติท่ีจะ
ใหเกิดผลในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเวศ วะสี 
(๒๕๔๑, หนา ๒๐-๒๒.) 

การสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางเปนบูรณาการลักษณะ 
๕ ประการ ของเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ๑. เปนเศรษฐกิจสําหรับคนท้ัง
มวล ไมใชเศรษฐกิจท่ีสรางความร่ํารวยใหคนสวนนอย แตท้ิงคน
สวนใหญใหยากจน ๒. มีพ้ืนฐานอยูท่ีความเขมแข็งของชุมชน ๓. มี
บูรณาการ คือ ไมใชเปนเรื่องเศรษฐกิจโดดๆ แตเชื่อมโยงกับสังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมพรอมกันไป๔. อยูบนพ้ืนฐานความเขมแข็ง
ของตนเอง ๕. การจัดการและนวัตกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมเติม
ความกาวหนาใหแกเรื่องพ้ืนฐาน ทําใหมีพลวัตอยางไมหยุดนิ่ง 
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นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี 
(๒๕๔๒, หนา ๔-๗). 

มีความม่ันคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจน เดี๋ยวรวย แบบ
กะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมีกิน ไมมีใช ซ่ึงประสาทมนุษยคงทนไม
ไหว จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด เพ้ียนรุนแรง ฆาตัวตาย ติดยาเสพติด 
แตเศรษฐกิจพอเพียงท่ีม่ันคงจะทําใหสุขภาพจิตดี 

วันชัย ทรงเมตตา 
(๒๕๕๓, ๓๙). 

การพัฒนาคนใหดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เปนการปลูกฝงคุณคาของความเปนคน การคิดใหถูก 
พูดใหถูก ปฏิบัติใหถูกอยางมีสติ และใชปญญาไปในทางท่ีถูกตอง 
เพ่ือทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคนใหสามารถอยูอยาง
พออยูพอกิน อุมชูตนเองและครอบครัวไดโดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน อีกท้ังอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข 

 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามวิถีพุทธ 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ พบวา มีนักวิชาการ
หลายทานไดแสดงทัศนะไว ดังตอไปนี้  

การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนใหดีข้ึน 
โดยเนนการพ่ึงตนเองและการมีสวนรวมของประชาชน๑๐๒ ในปจจุบัน การพัฒนาชุมชนนั้น เรียกไดวา 
ถามองตามแนวพุทธ๑๐๓ ในปจจุบัน ปรัชญาของขบวนการสรรโวทัยเปนปรัชญาผสมแนวความคิด
หลายแนว  เชน  อหิงสา  ปจเจกชน  และชุมชนของจอหนรัสกิน  ซ่ึงมหาตมะคานธี  ไดนํามาตั้งชื่อ
ลัทธินี้วา “สรรโวทัย” อารียรัตนะนํามาผนวกเขากับวัฒนธรรมการปฏิบัติพ้ืนบานในชนบทท่ีมีการ
กระทํามาแตโบราณของศรีลังกา โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงแขกและการรวมมือกันในชุมชนและ
หลักธรรมในพุทธศาสนาพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ  เชน พรหมวิหาร ๔  สังคหวัตถุ ๔ ไตรลักษณ  
อริยสัจ ๔  มรรค ๘  หลักการพ่ึงตนเอง  เปนตน  ปรัชญานี้แปรเปนแนวปฏิบัติคือ การนําธรรมะใน
พระพุทธศาสนามาเปนกุญแจนําความผาสุกมาสูประชาชน โดยการกระตุนและเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจและการกระทําธรรมะท้ังหลาย เชน  มีความเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา  และ
สังคหวัตถุ ๔  คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา ทาน ในความหมายของสรรโวทัย  หมายถึง  
การแบงเฉลี่ย  หรือการครองกรรมสิทธิ์รวมกัน  ไมวาจะเปนอํานาจ  ทรัพยสิน  ปญญา  หรือแรงงาน  
ถือเปนหลักสําคัญของการอยูรวมกันในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  การยึดถือในทาน  จะทําใหการ
ยึดติด  “ตัวกู  ของกู”  และการยึดติด “วัตถุ” ผอนคลายลง  ซ่ึงจะทําใหทุกขหมดสิ้นไป  ทานนั้น
จะตองเกิดจากภายใน  ไมใชจากภายนอกท่ีบังคับใหกระทําจึงจะมีผลระยะยาวอยางแทจริง  คุณคาของ
ธรรมะและวัฒนธรรมดั้งเดิมท้ังหลาย  จะตองนํามาประสานกับคุณคาใหมๆในการพัฒนาชุมชนได   

 

                                                   
๑๐๒ จินตนา สุจจานันท, การศึกษาและการพัฒนาชุมชน, หนา ๔๔. 
๑๐๓ ธนากร สังเขป, การพัฒนาท่ีย่ังยืน, หนา ๒๕๑. 
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แตในท่ีนี้ ผูวิจัยจะขอทําการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกับหลักเบื้องตนของการพัฒนาชุมชน 
ประกอบดวย ความเปนมา ความหมาย องคประกอบ เปาหมาย และแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาในอ่ืนๆ อาทิเชน ขบวนการสรรโวทัย วิธีการดําเนินการมี  ๔  ข้ันตอน  คือ 
๑)ข้ันสมาทาน ๒)ข้ันคาโมทัย ๓)ข้ันเทโศทัย ๔)ข้ันวิศโวทัย พรอมท้ังศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ และสามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาชุมชน ดังจะขอ
นําเสนอตามทัศนะของนักวิชาการท้ังหลายท่ีไดกลาวไวตามลําดับ ตอไปนี้ 

๒.๔.๑ ความเปนมาของการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน (Community Development) ท่ีมาการพัฒนาชุมชน (Community  

Development) มีท่ีมาจากคําวา การศึกษามวลชน (Mass Education) โดยไดนํามาใชเปนครั้งแรก
ในประเทศอังกฤษ อันเปนผลมาจากรายงานเก่ียวกับการศึกษามวลชนในสังคมแอฟริกัน (Mass 
Education in African Society) ซ่ึงคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายการศึกษาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงตางประเทศของอังกฤษไดนําเสนอตอรัฐบาล เม่ือป ค.ศ. ๑๙๔๔ รายงานฉบับนี้เสนอแนะให
รัฐบาลประเทศอังกฤษ กําหนดนโยบายการปกครองอาณานิคมในทวีปแอฟริกา ดวยการเปดโอกาสให
ประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน รวมควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง เพ่ือสรางความรัก  ความศรัทธา และความจงรักภักดี
แกประชาชน ซ่ึงเปนลักษณะของการพัฒนาชุมชน แตถามองในขบวรการสรรโวทัยกับการพัฒนา
ชุม๑๐๔ ก็จะมีหลักการดังนี้  

 ๑. หลักการมีสวนรวมของประชาชน ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
 ๒. หลักการรวมกลุมกันทํางาน  เริ่มจากกลุมเล็กๆ  กอน 
 ๓. การสรางสรรคชุมชนใหมตองเปลี่ยนแปลงท้ังโครงสรางและปจเจกบุคคล  โดยเริ่มจาก

ขางลางข้ึนไปขางบน 
 ๔. พัฒนาจากรากฐานท่ีประชาชนมีอยูและเปนอยู 
 ๕. ใหความสําคัญกับศาสนา  จริยธรรม  และวัฒนธรรม 
 ๖. ยึดหลักสัจจะ อหิงสา เสียสละ  สะอาด  ถูกตอง  และสันโดษ  
 การพัฒนาชุมชนแนวพุทธตามหลักการของสรรโวทัย ประกอบดวยการพัฒนา ๔ ข้ันตอน 

ดังนี้ 
  ข้ันสมาทาน เปนข้ันแบงปนเวลา  แรงงาน ความคิด รวมกัน และพัฒนาจิตใจโดยการ

รวมใจกันตั้งคาย เรียกวา “คายสมาทาน” ข้ึนในหมูบาน วัตถุประสงคเพ่ือ 
 ๑) ทําลายอุปสรรคขวางก้ันความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวบาน 
 ๒) ใหการศึกษาเพ่ือใหชาวบานเห็นคุณคาของขบวนการสรรโวทัย  มีจิตใจยุติธรรม  

สํานึกในหนาท่ีตอชุมชน  และมีความสากลนิยม 
 ๓) ใหชาวบานเห็นพลังของตน  เกิดความเชื่อม่ันวา  หากรวมแรงรวมใจกัน  พ่ึงตนเอง

และพ่ึงกันเองแลวสามารถแกไขปญหาตางๆ  ได 

                                                   

 
๑๐๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕๑. 



๗๔ 
                              

 ๔) ใหเห็นความเปนผูนําในระดับตางๆ  ของชาวบานปรากฏออกมา  ซ่ึงจะมีผลตอเนื่อง
ไปถึงการทํากิจกรรมในข้ันตอนตอไปตามขบวนการสรรโวทัย 

 ๕) ใหชาวบานเห็นคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยูในหมูบาน ไมวาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติ  
คน  วัฒนธรรมดั้งเดิม  คุณลักษณะท่ีสรางสรรคของปจเจกชนและชุมชนคายสมาทานนี้มุงพัฒนา
จิตใจ  เปลี่ยนความคิด  คานิยมใหถูกตอง  เพ่ือเปนรากฐานใหกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนอยางสันติ
ตามข้ันตอนท่ีเหลืออีก  ๓  ข้ันตอไป การทําคายสมาทานนี้ไมใชการอบรมสั่งสอน  แตเปนการทํางาน
และการทํากิจกรรมรวมกัน  การทํางานรวมกัน  เชน  ขุดบอน้ํา  สรางโรงเรียน  สรางถนน  ขุดคลอง
ชลประทาน  ถางปา  เปนตน  การทํากิจกรรมรวมกัน  เชน  การเจริญสมาธิ  การรองรําทําเพลง  
การสนทนาวิสาสะ  การประชุมแลกเปลี่ยน  ใชเวลาสั้นๆ  ๑  วัน  ถึง  ๒  สัปดาห  แลวแต
สภาพการณของแตละหมูบาน  เพ่ือสลายกําแพงท่ีขวางก้ันแยกมนุษยออกจากกัน  เชน  ชั้นวรรณะ  
ลัทธิการเมือง  ความคิดตามโครงสรางอํานาจเกา  ฯลฯ  ทําใหเกิด  “การรวมเปนครอบครัวเดียวกัน” 

 หลักการทํางานรวมกัน  จะไมมีหัวหนา  ไมมีการออกคําสั่ง  แตทุกคนมารวมกันวางแผน  
และรวมกันรับผิดชอบ  ใชทรัพยากรพ้ืนบานท่ีมีอยูใชเครื่องมือธรรมดา  หลักเลี่ยงเครื่องจักรกลท่ี
ทันสมัยจะสรางภาระใหโครงการ  โครงงานตางๆ  เกิดจากการพิจารณาตัดสินใจของชาวบาน  สรร
โวทัยเพียงแตใหความชวยเหลือดานทรัพยากร  คนงาน  ความชํานาญ  งบประมาณ  และความ
สะดวกเทาท่ีจําเปนเทานั้น การทํางานรวมกันเชนนี้  พบวาหลายหมูบานท่ีผูมีอํานาจในโครงสรางเกา  
และคัดคานคายสมาทาน  ถูกทอดท้ิงใหโดเดี่ยว  ในท่ีสุดก็เขารวมขบวนการเปลี่ยนความคิดและ
ทัศนคติท่ีมีตอชาวบาน  ฝายราชการ  เชน  ตํารวจ  ตอนแรกไมไววางใจคายนี้  แตเม่ือเห็นการ
ทํางานรวมกัน  และรูวาอะไรเปนอะไรแลวก็เขารวมขบวนการดวยเหมือนกัน  ทําใหขบวนการสรร
โวทัยขยายผลและเปนขบวนการสําคัญในการสรางพัฒนาชาติ 

 ข้ันคาโมทัย  เปนข้ันฟนฟูหมูบาน โดยชาวบานปฏิบัติการสรางสรรคสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรม  สังคมและเศรษฐกิจ  เพ่ือการพ่ึงตนเองในระยะยาว  ในข้ันนี้ จะดําเนินการ 

 ๑) ฝกอบรมผูนํา โดยคัดเลือกผูนํา ซ่ึงอาจเปนผูนําเยาวชนหรือผูนําท่ีแสดงภาวะผูนํา
ออกมาในระหวางเขาคายสมาทาน หมูบานละ ๒ คน เขารับการฝกอบรมในสถาบันท่ีสรรโวทัยตั้งข้ึน
มา ซ่ึงมีอยู ๔ แหง ผูนําเหลานี้หลังการฝกอบรมแลวจะไปทําหนาท่ี 

      ๑.๑) เปนผูประสานชาวบานใหรวมกันปกครองบานดวยตนเอง๑๐๕ เชน รวมกัน
พิจารณาและกําหนดอนาคตของหมูบาน รวมกันพิจารณาการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเปนผลดีและ
ผลกระทบตอหมูบาน ดึงอุดมคติของคนของชุมชนออกมาปฏิบัติการสรางสรรคหมูบาน เปนตน 

      ๑.๒) รวบรวมชาวบานแบงออกเปนกลุม  คือ กลุมเด็ก กลุมเยาวชน กลุมแม  กลุม
ผูใหญ กลุมชาวนา และสภาฟนฟูหมูบาน (ตัวแทนจากกลุมตางๆ เพ่ือประสานกลุมท้ัง ๕ ในกิจกรรม
รวมกัน) การจําแนกคนในหมูบานออกเปนกลุมๆ เชนนี้ เทากับเปนการจัดโครงสรางและหนาท่ีการ
ทํางานในหมูบาน ซ่ึงนอกจากจะชวยกันทํางานตามโครงสรางและหนาท่ีแลว ยังเปดโอกาสใหชาวบานได
พัฒนาความสามารถของตนเองไปพรอมๆ กันดวย ทําใหบรรยากาศการพัฒนาหมูบานเต็มไปดวยความ
คึกคัก 

                                                   

 
๑๐๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕๑. 



๗๕ 
                              

 ๒) ฝกอาชีพและทักษะใหชาวบาน การพัฒนาจะประสบความสําเร็จไมใชมีเพียง
อุดมการณและความมุงม่ันเทานั้น จะตองมีความสามารถท่ีจะกระทําการดวย ดังนั้น ขบวนการสรร
โวทัย จึงจัดใหมีการฝกอาชีพและทักษะใหชาวบานดวย โดยฝกและสอนอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพ
และวัฒนธรรมของหมูบานแตละหมูบาน อาชีพตางๆ เชน การทํานา ทําไร งานโลหะ ผาปาโตะ  
เครื่องหวาย งานเย็บปกถักรอย งานพิมพ งานถายภาพ งานเครื่องปนดินเผา งานจักสาน และงาน
ฝมือตางๆ การฝกอาชีพนี้เปนจุดเริ่มตนของการพ่ึงตนเองท่ีจะตองชวยชาวบาน นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง
ของทุน การจัดการและการตลาดดวย ในระยะแรกสรรโวทัยจะชวยประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  
แตศูนยกลางการทํากิจกรรมตางๆ อยูท่ีชาวบาน 

 ข้ันเทโศทัย เปนข้ันการฟนฟูประเทศชาติ ข้ันนี้เปนงานใหญ สรรโวทันจึงตองรวมมือกับ
องคกรหลายองคกรท่ีมีเปาหมายหลักรวมกัน จัดตั้งรายการศึกษาเพ่ือการพัฒนาข้ึน โดยการจัด
สัมมนาสั้นๆ ๓ ครั้งตอสัปดาห แตละครั้งมีผูเขารวมประมาณ ๕๐-๗๕ คน มาจากอาชีพและระดับข้ัน
ตางๆ ในสังคม เชน สมาชิกในหมูบานของสรรโวทัย นักบวช ขาราชการ ผูนําทางการเมืองทุกระดับ 
ครูอาจารย นักศึกษา แพทย นายชาง กสิกร กรรมการ และกลุมอาชีพตางๆ เปนตน  เพ่ือทําความ
เขาใจปรัชญา หลักการ วิธีการของสรรโวทัยท่ีจะนําไปสูความรวมมือกันในระดับชาติ  ผลท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ๑๐๖ ไดแก 

 ๑) การระดมทรัพยากรของมนุษยโดยพ้ืนฐานของความสมัครใจมีความสําคัญตอการพัฒนา 
 ๒) คายสมาทานมีความสัมพันธกับการพัฒนาระดับชาติ 
 ๓) ความสันโดษ เปนเง่ือนไขอันดับแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจซ่ึงจะตองยึดม่ัน 
 ๔) ความสําคัญของการสรางชาติ  เริ่มจากระดับหมูบานสูระดับบน ดวยกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนทุกระดับ ทุกข้ันตอนของการวางแผนและปฏิบัติการ 
 ๕) เห็นคุณคาของการประยุกตวิทยาระดับกลาง (Intermediate Technology) ท่ีเหมาะสม 

ไมหลงงมงายอยูกับระบบอุตสาหกรรมท่ีใชเครื่องจักรกลท่ีทันสมัย ซ่ึงตองลงทุนสูงเหมือนประเทศท่ี
ร่ํารวยแลวทางตะวันตก 

 ๖)  การฟนฟูบทบาทของพระสงฆใหมีบทบาทในฐานะผูนําทางจิตวิญญาณและศูนยกลาง
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ เหมือนเชนในอดีต 

 ๗)  การเปดโอกาสใหนักเรียน และนักศึกษา เขาไปมีมวนรวมในโครงการพัฒนาชุมชน 
 ๘)  การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมตางๆ ท้ังทางศาสนา เชื่อชาติ  

การเมืองและกลุมผูนํา เพ่ือมุงสูเปาหมายการพัฒนาอยางเดียวกัน 
 ๙)  การพัฒนาชุมชนตองสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนแตละแหง 
 ๑๐) พระพุทธศาสนาเปนโครงสารางทางอุดมการณของชาติ 
 ข้ันวิศโวทัย  เปนข้ันการฟนฟูในระดับชาติ  ซ่ึงในระยะแรกมีเพียงสรรโวทัยของศรีลังกากับ

ขบวนการภูทานของวิโนภาในอินเดียเทานั้นท่ีรวมมือ  โดยการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครระหวางกัน ค.ศ.
๑๙๖๗  กลุมรณรงค ๑๑-๑๑-๑๑  ของเบลเยียมไดเขารวมขบวนการสรรโวทัยเปนหกลุมแรก ค.ศ.
๑๙๖๙  ไดจัดตั้งโครงการประสานหมูบานทดลองนําประชาชน ๒ วัฒนธรรมมารวมมือกันระหวาง

                                                   

 
๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕๑. 
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หมูบานบาเลนแหงเบลเยี่ยมกับหมูบานหะมิลลาเววาแหงสณีลังกา  เพ่ือใหเห็นความจริงของโลกท่ีถูก
แบงแยก มีการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร และขาวสาร เพ่ือใหประชาชนเห็นวิถีชีวิตและปญหาท่ีแตละฝาย
กําลังเผชิญอยู และไดเกิด 

 ตอมาสรรโวทัยไดเขาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนในเวทีระดับชาติอีกหลายครั้ง และไดเกิด
โครงการแบบเดียวกับสรรโวทัยนี้ในบังกลาเทศ อินโดนีเซีย และกานา  นอกจากนี้ ยังมีสาขาของสรร
โวทัยอยูในประเทศตางๆ เชน  มูลนิธิสรรโวทัยสมาทานแหงยุโรป มูลนิธินี้ไดประยุกตปรัชญาสรร
โวทัยฟนฟูชุมชนในทวีปยุโรป ใหปลอดภัยจากภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ และลดชองวางในหมูประเทศ
กําลังพัฒนา 

 ดังนั้น ขอวิเคราะหกรณีการพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัย การพัฒนาตามแนวทาง
ของสรรโวทัย เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ  วิเคราะหตามกรอบหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  มา
แสดงพอเปนแนวทาง และตัวอยางใหเห็นประเด็นความสอดคลองยังมีประเด็นเพ่ิมเติมท่ีสามารถหยิบ
ยกมาวิเคราะหเพ่ือเติมไดอีก๑๐๗ ดังตารางตอไปนี้  

 
ตารางท่ี ๒.๙ แสดงตารางขอวิเคราะหการพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัย 
   

หลักการ 
การ 

วิเคราะห 
ขอวิเคราะห 

๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มุงพัฒนาจิตใจ  เปลี่ยนความคิด  คานิยมให
ถูกตอง  ดวยหลักธรรมะและวัฒนธรรมดั้งเดิม 

๒. ความสมดุล  ลดชองวางของคนซ่ึงเกิดจากการแบงแยกชนชั้น
กลุม  ลดชองวางทางเศรษฐกิจ  และการเมืองท้ัง
ในประเทศและกับระหวางประเทศ 

๓. การพัฒนาแบบองครวม  พัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 

๔. การเรียนรู  เรียนรูจากการปฏิบัติงานรวมกัน 

๕. การมีสวนรวม  มีสวนรวมในการทํางานทุกข้ันตอน 

๖.  การระเบิดจากขางใน  โครงการตางๆ เกิดจากการตัดสินใจของชาวบาน 

๗. ชุมชนเข็มแข็ง  ชุมชนพ่ึงตนเองเปนหลัก 

๘. การบริหารจัดการ  เปลี่ยนแปลงโครงสรางและปจเจกบุคคล เริ่มจาก
ระดับลางไปสูระดับบน และมีการจัดองคกรเพ่ือ
รับผิดชอบงานแผนกตาง 

๙. ธรรมาภิบาล  ยึดหลักสัจจะ อหิงสา เสียสละ สะอาด ถูกตอง  
และสันโดษ รวมถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  
จริยธรรม และวัฒนธรรม 

 

                                                   

 
๑๐๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕๑. 
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ตารางท่ี ๒.๙ แสดงตารางขอวิเคราะหการพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัย (ตอ) 
 

หลักการ 
การ 

วิเคราะห 
ขอวิเคราะห 

๑๐. ความยุติธรรมในสังคม  อาศัยหลักธรรมาภิบาลตามขอ ๙ การมุ ง

แกปญหาความทุกขยากของประชาชนทุกดาน 

และการมุงใหชาวบานเห็นคุณคาของขบวนการ

สรรโวทัย มีจิตใจยุติธรรม สํานึกในหนาท่ีตอ

ชุมชน 

๑๑. การพัฒนาจากรากเหงา  เปนหลักการของขบวนการอยูแลว 

๑๒. การพ่ึงตนเอง  มุงใหชุมชนพ่ึงตนเอง และพ่ึงกันเอง 

๑๓. การสรางเครือขาย  มีเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๑๔.  หลั ก ในทาง เศรษฐศาสตร 

(ประสิทธิภาพและการฟนฟูธรรมชาติ) 

 ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรในทองถ่ินเปน

หลัก แตการฟนฟูธรรมชาติไมมีความชัดเจน 

๑๕. หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  รวมกันท้ังภาครัฐ วิชาการ สังคม และชุมชน 

๑๖. การรักษาสิ่งแวดลอม  มุ งใชทรัพยากรพ้ืนบานท่ี มีอยู  ใช เครื่องมือ

ธรรมดา  หลักเลี่ยงเครื่องจักรกลท่ีทันสมัยท่ีจะ

สรางภาระให  แตประเด็นการใหความสําคัญกับ

การรักษาสิ่งแวดลอมไมชัดเจนนัก 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย หมายถึง มี เปน และสอดคลองกับหลักการนั้น 
 
 การพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัยสอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนเกือบสมบูรณ  

อยางนอยไมต่ํากวา ๑๕ ขอ ใน ๑๖ ขอ ถือเปนตัวแบบของการพัฒนาท่ีดีท่ีสุดตัวแบบหนึ่ง  ซ่ึงอดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนาของเนเธอรแลนด กลาวไวเม่ือ  
ค.ศ.๑๙๗๖ (พ.ศ.๒๕๑๙) วา “ปรัชญาของสรรโวทัยอาจชวยแกปญหาประชาชนไดไมเพียงแตใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาเทานั้น แมแตในประเทศท่ีพัฒนาแลวก็อาจชวยได กลุมบุคคลในอเมริกาและ
ยุโรปกําลังศึกษาสิ่งท่ีทานกําลังพัฒนาอยูในศรีลังกา  เพ่ือจะปดเปาความทุกขยากของมนุษยมากข้ึน
และมากข้ึน”๑๐๘   

 
 

                                                   

 ๑๐๘ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

และหนวยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๓๗๙. 



๗๘ 
                              

 ขบวนการสรรโวทัยเจริญกาวหนาขยายสาขามากข้ึนเปนลําดับมา  แมการเมืองของศรี
ลังกาจะอยูภายใตการยึดครองของชาติทางยุโรป  และภายหลังเปนอิสระสถานการณทางการเมืองก็
ไมเอ้ือตอการพัฒนาประเทศชาติเทาไรนัก  แตขบวนการสรรโวทัยก็เจริญกาวหนาไดอยางตอเนื่องมา  
เทากับยืนยันความเปนตัวแบบท่ีดีท่ีสุดตัวแบบหนึ่งซ่ึงควรจะนําไปปรับใชตอไป 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปการพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
จินตนา สุจจานันท,  
(๒๕๔๙, หนา ๔๔). 

การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และชุมชนใหดีข้ึน โดยเนนการพ่ึงตนเองและการมีสวน
รวมของประชาชน 

ธนากร สังเขป (๒๕๕๕,
หนา ๒๕๑). 

การพัฒนาชุมชนนั้น เรียกไดวา ถามองตามแนวพุทธ 

ธนากร สังเขป (๒๕๕๕,
หนา ๒๕๑). 

ในปจจุบัน ปรัชญาของขบวนการสรรโวทัยเปนปรัชญาผสม
แนวความคิดหลายแนว  เชน  อหิงสา  ปจเจกชน  และชุมชนของ
จอหนรัสกิน  ซ่ึงมหาตมะคานธี  ไดนํามาตั้งชื่อลัทธินี้วา  “สรร
โวทัย” 

ธนากร สังเขป (๒๕๕๕,
หนา ๒๕๑). 

ลักษณะของการพัฒนาชุมชน แตถามองในขบวรการสรรโวทัยกับ
การพัฒนาชุม 

ธนากร สังเขป (๒๕๕๕,
หนา ๒๕๑). 

๑. หลักการมีสวนรวมของประชาชน  ถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา ๒. หลักการรวมกลุมกันทํางาน  เริ่มจาก
กลุมเล็กๆ  กอน ๓. การสรางสรรคชุมชนใหมตองเปลี่ยนแปลงท้ัง
โครงสรางและปจเจกบุคคล  โดยเริ่มจากขางลางข้ึนไปขางบน ๔. 
พัฒนาจากรากฐานท่ีประชาชนมีอยูและเปนอยู ๕. ใหความสําคัญ
กับศาสนา  จริยธรรม  และวัฒนธรรม ๖. ยึดหลักสัจจะ  อหิงสา  
เสียสละ  สะอาด  ถูกตอง  และสันโดษ 

วิรัช  วริัชนิภาวรรณ, 
(๒๕๔๘, หนา ๓๗๙). 

การพัฒนาตามแนวทางของสรรโวทัยสอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนเกือบสมบูรณ  อยางนอยไมต่ํากวา ๑๕  ขอ ใน ๑๖ ขอ  ถือ
เปนตัวแบบของการพัฒนาท่ีดีท่ีสุดตัวแบบหนึ่ง  ซ่ึงอดีตรัฐมนตรี  
วาการกระทรวงความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนาของ
เนเธอรแลนด  กลาวไวเ ม่ือ  ค.ศ.๑๙๗๖  (พ.ศ.๑๕๑๙) วา  
“ปรัชญาของสรรโวทัยอาจชวยแกปญหาประชาชนไดไมเพียงแตใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาเทานั้น  แมแตในประเทศท่ีพัฒนาแลวก็อาจ
ชวยได  กลุมบุคคลในอเมริกาและยุโรปกําลังศึกษาสิ่งท่ีทานกําลัง
พัฒนาอยูในศรีลังกา  เพ่ือจะปดเปาความทุกขยากของมนุษยมาก
ข้ึนและมากข้ึน 
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๒.๔.๒ ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน เปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลายดังไดกลาวมาแลว หนวยงาน

นักวิชาการและนักปฏิบัติการดานการพัฒนาชุมชนขององคการระหวางประเทศและประเทศตางจึงได
ใหความหมายของการพัฒนาชุมชนไวมากมาย ซ่ึงสวนใหญมีความสอดคลองและคลายคลึงกัน ใน
เรื่องการพัฒนาชุมชนรวมถึงการบริหารการจัดการชุมชน อาทิเชน เรื่องการบริหารและการปกครอง
ของประเทศในทวีปแอฟริกา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายของการ
พัฒนาชุมชนไวเปนครั้งแรก เม่ือป ค.ศ. ๑๙๔๘ วา การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการท่ีมุงสงเสริม
ความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึนโดยอาศัยความรวมมืออยางจริงจังของประชาชนและเกิดจาก
ความคิดริเริ่มของประชาชน แตถาประชาชนไมเกิดความริเริ่มก็ใชเทคนิคกระตุนใหเกิดความริเริ่มข้ึน 
ท้ังนี้เพ่ือใหไดรับการตอบสนองจากประชาชนดวยความกระตือรือรนอยางแทจริง๑๐๙ และรวมถึง
องคการสหประชาชาติ ก็ไดใหความหมายไวเปนครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. ๑๙๕๕ วา การพัฒนาชุมชน เปน
กระบวนการสรางเสริมความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหแกชุมชนดวยการมีสวนรวมอยาง
จริงจัง และการพ่ึงตนเองอยางแทจริงโดยความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน๑๑๐  

ปตอมาไดปรับปรุงใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและเปนท่ียอมรับท่ัวไปวา การพัฒนาชุมชน 
เปนกระบวนการรวมกําลังระหวางประชาชนในชุมชนกับเจาหนาท่ีของรัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพ
ทางการการพัฒนาชุมชนรวมถึงการบริหารดาน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆให
เจริญยิ่งข้ึน รวมถึงการทําใหคนในชาติเกิดความรักสามัคคีกัน เพ่ือความกาวหนาของประเทศชาติได
อยางเต็มที๑๑๑ หนวยงานองคกรตางๆ ไมวาจะเปน ดานการการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง อาทิ
เชน องคการบริหารวิเทศกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Agency  for 
International Development : AID) ไดใหความหมายไว เม่ือป ค.ศ. ๑๙๕๖ วา การพัฒนาชุมชน
เปนกระบวนการกระทําทางสังคม ซ่ึงประชาชนในชุมชนรวมกันจัดวางแผนและลงมือปฏิบัติการดวย
ตนเอง โดยกําหนดวากลุมของตนและแตละบุคคล มีความตองการอยางไร มีปญหาอะไรรวมกัน แลว
จัดทําแผนของกลุมและของแตละบุคคล เพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีตองการและสามารถแกไขปญหาเหลานั้น 
โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนนั้นใหมากท่ีสุด แลวเสริมดวยบริการและวัสดุจากองคการหรือ
หนวยงาน ภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีอยูนอกชุมชน๑๑๒ ดังมีนักวิชาการตางประเทศไดให
ความหมายเอาไวในทํานองเดียวกันวา การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการทางสังคมซ่ึงประชาชนใน
ชุมชนนั้นไดมีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติการกอตั้งกลุมเพ่ือแกไขปญหา ตลอดจนขอความ

                                                   
๑๐๙ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๖), หนา ๑๐. 
๑๑๐ United Nations, Social service, Rural Community organization, (New York: United Nations 

Bureau of Social Affairs, 1955), p. 6. 
๑๑๑ Chi-Wen, Chang, Rural Asia Marches Forward: Focus on Agricultural & Rural 

Development, (Philippins: University of Philipins, 1969), p. 6, อางใน รัชนีกร เศรษโฐ, สังคมวิทยาชนบท, 
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หนา ๓๐๕-๓๐๖. 

๑๑๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน, หนา ๑๑. 
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ชวยเหลือจากองคกรของรัฐบาลหรือองคการอาสาสมัครอ่ืนๆ๑๑๓ อันเปนการรวมกําลังดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหมีความเปนปรึกแผนและดําเนินงานไปในแนวทางท่ีตองการ
ระหวางประชาชนกับรัฐบาล๑๑๔ ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีนํามาสรางความเจริญใหแกชุมชน ประกอบดวย
การชวยตนเอง การใหความสําคัญตอความตองการท่ีแทจริงของประชาชนลักษณะของสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีและลักษณะอ่ืนๆ ของชุมชนแหงนั้นเปนสวนรวม๑๑๕  

ท้ังนี้รวมถึงองคกรทางสังคม เชน กรมการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ก็ไดให

ความหมายไววา การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความรู ความสามารถของประชาชน เพ่ือใหเกิด

ความเชื่อม่ันในการชวยตนเอง เพ่ือบานและชุมชน ใหมีมาตรฐานความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยการรวมมือ

กันระหวางประชาชนกับรัฐบาล เปนวิธีการท่ีนําเอาบริการของรัฐบาลผนวกเขากับความตองการของ

ประชาชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการท่ีรัฐบาล

และประชาชนในชุมชน รวมมือกันวางแผนเพ่ือปรับปรุงสรางสรรคชุมชนใหเกิดความเจริญกาวหนาท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลอม ตามความตองการของประชาชนใน

ชุมชน โดยอาศัยความคิดริเริ่ม การพ่ึงตนเองของประชาชนเปนสําคัญ แตถาประชาชนไมเกิดความคิด

ริเริ่มดวยตนเอง รัฐบาลก็ใชเทคนิคกระตุนเตือนใหเกิดความคิดริเริ่มข้ึน และถามีความจําเปนก็อาจขอ

ความชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคการภายนอกชุมชนได๑๑๖ 

จะเห็นไดวา การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการพัฒนาคนและกลุมคนในชุมชนใหมี
ศักยภาพเพียงพอและรวมมือกันปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชน ตามแผนและ
โครงการท่ีกําหนดไว ท้ังการใชพลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
๑๑๓ ชิรวัฒน นิจเนตร, การศึกษากับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: หนวยศึกษานิเทศก กรมการ

ฝกหัดครู, ๒๕๒๘), หนา ๒๒. 
๑๑๔ Arthur, Dunham, Community Welfare Organization, (New York: Thomas Y. Crowell 

Company, 1958), p. 3. 
๑๑๕ Peter Du, Sautoy, The Organization of A Community Development, (London: 

Oxford University Press, 1962), p. 1. 
๑๑๖ ไพรัตน เดชะรินทร, การบริหารงานพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 

จํากัด, ๒๕๒๔), หนา ๑๓. 
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ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(๒๕๒๖, หนา ๑๐). 

การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการท่ีมุงสงเสริมความเปนอยูของ
ประชาชนใหดีข้ึนโดยอาศัยความรวมมืออยางจริงจังของประชาชน
และเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน แตถาประชาชนไมเกิด
ความริเริ่มก็ใชเทคนิคกระตุนใหเกิดความริเริ่มข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหไดรับ
การตอบสนองจากประชาชนดวยความกระตือรือรนอยางแทจริง 

United Nations, Social 
service 
(1955, p. 6). 

วา การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการสรางเสริมความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมใหแกชุมชนดวยการมีสวนรวมอยางจริงจัง และ
การพ่ึงตนเองอยางแทจริงโดยความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน 

Chi-Wen, Chang 
(2528, p. 305-306). 

การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการรวมกําลังระหวางประชาชนใน
ชุมชนกับเจาหนาท่ีของรัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพทางการการ
พัฒนาชุมชนรวมถึงการบริหารดาน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนนั้นๆใหเจริญยิ่งข้ึน รวมถึงการทําใหคนในชาติเกิดความ
รักสามัคคีกัน เพ่ือความกาวหนาของประเทศชาติไดอยางเต็มที 

สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(หนา ๑๑). 

การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการกระทําทางสังคม ซ่ึงประชาชนใน
ชุมชนรวมกันจัดวางแผนและลงมือปฏิบัติการดวยตนเอง โดย
กําหนดวากลุมของตนและแตละบุคคล มีความตองการอยางไร มี
ปญหาอะไรรวมกัน แลวจัดทําแผนของกลุมและของแตละบุคคล 
เพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีตองการและสามารถแกไขปญหาเหลานั้น โดยใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนนั้นใหมากท่ีสุด แลวเสริมดวยบริการและ
วัสดุจากองคการหรือหนวยงาน ภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีอยู
นอกชุมชน 

ชิรวัฒน นิจเนตร 
(๒๕๒๘, หนา ๒๒). 

การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการทางสังคมซ่ึงประชาชนในชุมชน
นั้นไดมีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติการกอตั้งกลุมเพ่ือแกไข
ปญหา ตลอดจนขอความชวยเหลือจากองคกรของรัฐบาลหรือ
องคการอาสาสมัครอ่ืนๆ 

Arthur, Dunham 
(1958, p. 3.) 

การรวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหมี
ความเปนปรึกแผนและดําเนินงานไปในแนวทางท่ีตองการระหวาง
ประชาชนกับรัฐบาล 

Peter Du, Sautoy 
(1962, p. 1). 

วิธีการหนึ่งท่ีนํามาสรางความเจริญใหแกชุมชน ประกอบดวยการ
ชวยตนเอง การใหความสําคัญตอความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและลักษณะอ่ืนๆ 
ของชุมชนแหงนั้นเปนสวนรวม 

 



๘๒ 
                              

ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปความหมายของการพัฒนาชุมชน (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ไพรัตน เดชะรินทร 
(๒๕๒๔, หนา ๑๓). 

การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการท่ีรัฐบาลและประชาชนในชุมชน 
รวมมือกันวางแผนเพ่ือปรับปรุงสรางสรรคชุมชนใหเกิดความ
เจริญกาวหนาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
และสิ่งแวดลอม ตามความตองการของประชาชนในชุมชน โดย
อาศัยความคิดริเริ่ม การพ่ึงตนเองของประชาชนเปนสําคัญ แตถา
ประชาชนไมเกิดความคิดริเริ่มดวยตนเอง รัฐบาลก็ใชเทคนิคกระตุน
เตือนใหเกิดความคิดริเริ่มข้ึน และถามีความจําเปนก็อาจขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคการภายนอกชุมชนได 

 

๒.๔.๓ องคประกอบของการพัฒนาชุมชน 
สนธยา พลศรี ไดนําเสนอองคประกอบของการพัฒนาชุมชนไววา ถาพิจารณาจาก

ลักษณะท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชนแลว องคประกอบของการพัฒนาชุมชน๑๑๗ มีดังตอไปนี้ 
๑. คนในชุมชน เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการพัฒนาชุมชนเปนเรื่องของคนใน

ชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะศักยภาพหรือพลังความสามารถของคนในชุมชน 
๒. สิ่งแวดลอมในชุมชน ท้ังสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน  ทรัพยากรธรรมชาติ

ตางๆ และสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคมขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้มีสวนสําคัญในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 

๓. วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุกอสราง เครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน วัสดุอุปกรณเหลานี้ตองมีคุณภาพ
เหมาะสมแลเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีกําหนดข้ึน 

๔. กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี เชน การใหการศึกษาอบรมการ
จัดระเบียบชุมชน การสรางผูนํา การสรางกลุมและองคกร การวางแผนและโครงการการประสานงาน 
เปนตน 

๕. กระบวนการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน คือ การศึกษาชุมชนการ
วิเคราะหปญหาและความตองการชุมชน การวางแผนแกปญหาในลักษณะของโครงการการพิจารณา
วิธีการดําเนินงาน การดําเนินงาน การประเมินผลงาน และการทบทวน เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 

๖. การสนับสนุนชวยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เปนการสนับสนุนชวยเหลือเฉพาะ
ในสิ่งท่ีมีความจําเปน เกินขีดความสามารถของชุมชุน หรือเพ่ือกระตุนเตือนเรงเราใหประชาชนเกิด
ความตื่นตัวและเขารวมในกระบวนการพัฒนา ไมใชเรื่องพ้ืนฐานของการพัฒนา 

๗. การบริหารและการจัดการ การพัฒนาชุมชนมีความเก่ียวของสัมพันธกับคนกลุมคน 
องคกร และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีวิธีการ

                                                   
๑๑๗ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๕๑-๕๓. 
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และกระบวนการหลายข้ันตอน จึงจําเปนตองมีบริหารและการจัดการท่ีดีท้ังในระยะเตรียมการ 
ระหวางการดําเนินงาน และหลังจากไดรับผลของการพัฒนาแลว 

๘. นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนเปนผูมีความรูความสามารถ  ในการพัฒนาชุมชนมี
เทคนิควิธีในการจูงใจ การระดมพลัง หรือศักยภาพของคนในชุมชนมาใชพัฒนาชุมชนของตนเองตาม
ปรัชญา แนวความคิดและวิธีการพัฒนาชุมชนท่ีแทจริง ในระยะแรก นักพัฒนาชุมชนอาจจะมาจาก
ภายนอกชุมชนท่ีเปนขาราชการหรือนักพัฒนาขององคกรพัฒนาเอกชนก็ไดนักพัฒนาชุมชนดังกลาวนี้
จะตองสรางนักพัฒนาท่ีเปนคนในชุมชนข้ึนมารับรองงานพัฒนาชุมชนของตนตอไป 

๙. การประสานงาน การพัฒนาชุมชนมีลักษณะและองคประกอบหลายประการ ดังได
กลาวมาแลว องคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การประสานงาน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนา ดําเนินกิจกรรมพัฒนาอยางประสาน สอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกตองการข้ันตอน
ท่ีวางไว ดังปรากฏในแผนภาพ ตอไปนี้  

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงองคประกอบของการพัฒนาชุมชน 

ท่ีมา: สนธยา พลศรี, ๒๕๔๗, หนา ๕๒. 
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๑๐. ผลงานท่ีเกิดข้ึน องคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชน คือ ความสําเร็จในการ
พัฒนา ดังนั้น กระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีผานไปในแตละข้ันตอน จึงอาจจะมีผลเกิดข้ึน  ไมอยางใดก็
อยางหนึ่ง ไมมากก็นอย เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน ผลงานท่ีเกิดข้ึนนี้ 
ตองเปนของประชาชนในชุมชนอยางท่ัวถึงและยุติธรรม๑๑๘ 

สรุปไดวา องคประกอบของการพัฒนาชุมชนนี้ ตางมีความเก่ียวของสัมพันธกัน สงผล
กระทบซ่ึงกันและกัน ท้ังเก้ือหนุนและเหนี่ยวรั้ง จึงตองดําเนินงานไปพรอมๆ กัน และมีความสําคัญตอ
การพัฒนาชุมชนมาก เพราะการดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จไดนั้น ก็คือการพัฒนา 
องคประกอบเหลานี้ใหมีคุณภาพ มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั่นเอง
องคประกอบดังกลาว 

 
ตารางท่ี ๒.๑๒ องคประกอบของการพัฒนาชุมชน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สนธยา พลศรี 
(หนา ๕๑-๕๓.) 

องคประกอบของการพัฒนาชุมชนไววา ถาพิจารณาจากลักษณะท่ีสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชนแลว องคประกอบของการพัฒนาชุมชน 

สนธยา พลศรี 
(หนา ๕๑-๕๓.) 

องคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชน คือ ความสําเร็จในการพัฒนา 
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีผานไปในแตละข้ันตอน จึงอาจจะมีผล
เกิดข้ึน  ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ไมมากก็นอย เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใน
ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน ผลงานท่ีเกิดข้ึนนี้ ตองเปนของประชาชน
ในชุมชนอยางท่ัวถึงและยุติธรรม 

 

๒.๔.๔ เปาหมายของการพัฒนาชุมชน 

จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับประเด็นตางๆ ของการพัฒนาชุมชนดังกลาวมา
ขางตน พบวา การพัฒนาชุมชน มีเปาหมายท่ีสําคัญ ๒ ประการ ไดแก การพัฒนาคนใหมีความสุข  
และการพัฒนากลุมคนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และมีความสุข๑๑๙ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาคนใหมีความสุข  
คนมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนมาก เพราะคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

เนื่องจากเปนผูมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ท้ังเปนผูดําเนินงาน เปนผูไดรับผลท่ีเกิดข้ึนและเปนผูสืบ
ทอดงานพัฒนาไมใหสิ้นสุด จึงตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณภาพ และมีความสุข โดยวิธีตอไปนี้ 

(๑) การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คือ ทําใหคนมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการ
ประกอบกิจการงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ

                                                   
๑๑๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๑-๕๓. 
๑๑๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๓. 
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เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความรูทางการเมืองและความรูท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เฉลียวฉลาด มี
วิสัยทัศน สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพ่ึงตนเองได ใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนได เปนตน 

(๒) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม คือ ทําคนใหเปนคนดีท้ังการคิด การพูด และการ
ประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เชน ละเวน
อบายมุข ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว เอ้ืออาทรตอ
คนอ่ืน รูจักความพอเพียงในสิ่งตางๆ มีความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไมใหประพฤติชั่วไดเปนตน 

(๓) การพัฒนาคนใหมีความสุข คือ การทําใหคนมีความสงบสุข มีจิตใจดีงาม เยือกเย็น 
ม่ันคง ผองใส ไมมีความเครียด มีความสุขุมรมเย็น มีเมตตากรุณา รูจักความพอเพียง รูจักประมาณ 
เขาถึงสัจจะธรรมของชีวิต มองโลกในแงดี ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ได เปนตน๑๒๐ 

การทําใหคนมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข นับวาเปนพ้ืนฐานสําคัญของการท่ีจะ
สรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาในลําดับตอไป เปาหมายของการพัฒนาคน อาจสรุปได ดังปรากฏใน
แผนภาพ ตอไปนี้ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ เปาหมายของการพัฒนาคน 

ท่ีมา: สนธยา พลศรี, ๒๕๔๗, หนา ๕๔. 

๒) การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และมีความสุข 
การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และมีความสุข คือ การทําใหคนในชุมชนมี

จิตสํานึกรวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกันในการกระทําบางอยาง ดวยความรักและ
ความเอ้ืออาทรตอก้ัน ภายใตระบบการจัดการ ใหเกิดความรูสึกรวมกัน เพ่ือประโยชนสาธารณะการ
รวมตัวกันอาจจะเปนกลุมเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได แตสามารถติดตอสื่อสารกันไดจนกลายเปน
องคกร (Community Organization) และมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายยอยๆข้ึน (Community 
Network) ทําใหเกิดโครงสรางสังคมแนวใหมท่ีมีความสัมพันธกันในแนวราบท่ีเทาเทียมกัน ซ่ึงเม่ือ
ประสานกับโครงสรางท่ีมีความสัมพันธในแนวดิ่งดวยความสมานฉันทแลว ก็จะทําใหชุมชนมีความ
เขมแข็งข้ึน (Civil Community) ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะสําคัญ๑๒๑ ดังนี้ 

                                                   
๑๒๐ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, หนา ๙-๑๓. 
๑๒๑ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๕๔. 

ความสุข 

คุณธรรม 

คุณภาพ 
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(๑) มีจิตสํานึกชุมชน (Community Consciousness) หรือเปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ 
(Spirituality) คือ สมาชิกสํานึกวาตนเองเปนเจาของชุมชน มีความตั้งใจท่ีจะเขารวมรับผิดชอบปญหา
ตางๆ กับบุคคลอ่ืนๆอยางเทาเทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกันและยอมรับใน
ความแตกตางหลากหลายระหวางสมาชิก มีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน เปนตน๑๒๒  

(๒) มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality) คือ การทีสมาชิกมีความจงรักภักดี
ตอชุมชน เสียสละทํางานเพ่ือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน เชน วัด เครือญาติหรือ
ความสัมพันธทางสังคมแบบตางทําใหชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเปนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง๑๒๓ ความมีจิต
วิญญาณชุมชน ทําใหเกิดความปติ ความสุขอยางลนเหลือและเกิดพลังอยางมโหฬาร เปนพลังเยียวยา 
(Healing Power) ท่ีทําใหเกิดคนและชุมชนมีความสุข๑๒๔  

จิตวิญญาณชุมชน เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจากการมีจิตสํานึก ซ่ึงนอกจะทําใหชุมชน
เขมแข็งโดยตรงแลวยังเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดความเขาแข็งแกชุมชนในดานอ่ืนๆอีกดวย เพรา
เปนเสมือนการทําใหสมาชิกในชุมชนมีจิตใจแข็งแกรง มีความพรอมท่ีจะรวมพลังกันเพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนตอไป 

(๓) เปนชุมชนเรียนรู (Community Learning) คือ สมาชิกชวยกันเรียนรู หรือเรียนรูเปน
กลุม มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา รูขาวคราวในดานตางๆท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอยูนอก
ชุมชน และความรูเก่ียวกับชุมชนท่ีเปนผลมากจากการปฏิบัติหรือประสบการณท่ีไดรวมกัน๑๒๕ หรือ
เปนกระบวนการเรียนรูและการตัดสินใจรวมกันความรูท่ีเกิดข้ึนจึงเปนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ผาน
การแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดรวมกัน เพ่ือนนําไปสูการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน๑๒๖  

การเปนชุมชนเรียนรู  ทําใหสมาชิกมีการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนรวมกัน เพราะผลจากการเรียนรูจะนําไปสูการคิดหาวิธีการท่ีจะรวมกันพัฒนา
ชุมชนของตน 

(๔) มีองคกรชุมชนเขมแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอยางเหนียวแนนดวยจิตสํานึกชุมชน
และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกัน เพ่ือชวยกันแกไขปญหาชุมชน ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรู
รวมกัน ไมใชตางคนตางทํา 

(๕) มีการจัดการชุมชนท่ีดี (Community Management) คือ สมาชิกของชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและประเมินผล
การพัฒนาชุมชนของตนเองได ทําใหองคกรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

                                                   
๑๒๒ ทวีศักดิ์ นพเกสร, วิกฤติสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือจัด

เวทีประชาคม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนาการฝกหัดครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๑), หนา ๘-๑๐. 
๑๒๓ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, หนา ๑๗. 
๑๒๔ ประเวศ วะสี, ประชาคม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๑), หนา ๑๔. 
๑๒๕ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, หนา ๑๔-๑๕. 
๑๒๖ ทวีศักดิ์ นพเกสร, วิกฤติสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือจัด

เวทีประชาคม, หนา ๑๐.  
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(๖) มีเครือขายชุมชน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมและองคกรชุมชนตางๆ
เขาดวยกัน ดวยระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธดวยความสมานฉันททําให
เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองคกรชุมชนตางๆใหมีพลังเขมแข็ง๑๒๗ 

(๗) มีภาวะผูนําชุมชน (Community Leadership) คือ ผูนําเปนผูประสานความคิดของ
สมาชิกใหโอกาสสมาชิกไดแสดงความเห็นไมผูกขาดความคิดหรือเปนเจาของชุมชนเพียงผูเดียวพรอม
ท่ีจะเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับผูอ่ืน ผนึกตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบแนนและ
รวมทําประโยชนเพ่ือชุมชน โดยสรุป ผูนําท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง คือ ผูท่ีเชื่อมประสานแนวความคิด
ตางๆของสมาชิกและองคกรชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมนั่นเอง 

(๘) เปนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได คือ สมาชิกและองคกรตางๆในชุมชน มีความเขมแข็ง
พอท่ีจะชวยเหลือหรือพ่ึงตนเองได ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมท้ัง
ในยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤติตางๆอันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีพึงประสงค 

(๙) เปนชุมชนสงบสุข ชุมชนเขมแข็งเปนผลสืบเนื่องมากจาการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
คุณธรรม และมีความสุข เม่ือคนมารวมกันเปนชุมชน และสรางชุมชนใหเขมแข็งได ก็ทําใหคนและ
ชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชน 

(๑๐) เปนการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะดังกลาวมาแลวขางตน ทําให
ชุมชนดํารงอยูและดํารงตอไปได โดยไมลมสลาย อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง 

ชุมชนท่ีเขมแข็งจึงสามารถแกปญหาไดทุกชนิด ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม การเมือง และสุขภาพ๑๒๘ ดังนั้น เปาหมายของการพัฒนาชุมชน อาจสรุปได ดังปรากฏใน
แผนภาพ ตอไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงลักษณะชุมชนเขมแข็ง 

ท่ีมา: สนธยา พลศรี, ๒๕๔๗, หนา ๕๖. 

                                                   

 ๑๒๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙. 

 
๑๒๘

 ประเวศ วะสี, ประชาคม, หนา ๑๖. 



๘๘ 
                              

จะเห็นไดวา ถาหากทําใหคนมีสุขภาพ มีคุณธรรม มีความสุข และชุมชนเขมแข็งไดสําเร็จ
ก็ถือวาบรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชน และสามารถทําใหคนพรอมท่ีจะรวมกันพัฒนาดานอ่ืนๆ
เชน เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สาธารณสุข สิ่งแวดลอม เปนตน 

 
ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงสรุปการพัฒนาคนใหมีความสุข 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(๒๕๔๑, หนา ๙-๑๓). 

การพัฒนาคนใหมีความสุข คือ การทําใหคนมีความสงบสุข มี
จิตใจดีงาม เยือกเย็น ม่ันคง ผองใส ไมมีความเครียด มีความ
สุขุมรมเย็น มีเมตตากรุณา รูจักความพอเพียง รูจักประมาณ 
เขาถึงสัจจะธรรมของชีวิต มองโลกในแงดี ปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ได เปนตน 

สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๗, หนา ๕๔). 

การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และมีความสุข คือ 
การทําใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน มารวมตัวกันใน
ลักษณะท่ีเปนหุนสวนกันในการกระทําบางอยาง ดวยความ
รักและความเอ้ืออาทรตอก้ัน ภายใตระบบการจัดการ ใหเกิด
ความรูสึกรวมกัน เพ่ือประโยชนสาธารณะการรวมตัวกัน
อาจจะเปนกลุมเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได 

ทวีศักดิ์ นพเกสร 
(๒๕๔๑, หนา ๘-๑๐). 

การมีจิตสํานึกชุมชน (Community Conseciousness) หรือ
เปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) คือ สมาชิกสํานึกวา
ตนเองเปนเจาของชุมชน มีความตั้งใจท่ีจะเขารวมรับผิดชอบ
ปญหาตางๆ กับบุคคลอ่ืนๆอยางเทาเทียมกันและมิตรภาพ 
ยอมรับในศักยภาพของกันและกันและยอมรับในความ
แตกตางหลากหลายระหวางสมาชิก มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของชุมชนรวมกัน เปนตน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(๒๕๔๐, หนา ๑๗). 

จิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality) คือ การที
สมาชิกมีความจงรักภักดีตอชุมชน เสียสละทํางานเพ่ือชุมชน 
หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน เชน วัด เครือญาติหรือ
ความสัมพันธทางสังคมแบบตางทําใหชุมชนมีชีวิตจิตใจ
เหมือนเปนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง 

ประเวศ วะสี 
(๒๕๔๑, หนา ๑๔). 

ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําใหเกิดความปติ ความสุขอยาง
ลนเหลือและเกิดพลังอยางมโหฬาร เปนพลัง เยียวยา 
(Healing Power) ท่ีทําใหเกิดคนและชุมชนมีความสุข 

สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(๒๕๒๕, หนา ๑๔-๑๕). 

การเปนชุมชนเรียนรู (Community Learning) คือ สมาชิก
ชวย กันเรียนรู  หรือเรียนรู เปนกลุ ม  มีความตื่นตั วอยู
ตลอดเวลา รูขาวคราวในดานตางๆท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ซ่ึงอยูนอกชุมชน และความรูเก่ียวกับชุมชนท่ีเปน
ผลมากจากการปฏิบัติหรือประสบการณท่ีไดรวมกัน 
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ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงสรุปการพัฒนาคนใหมีความสุข (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ทวีศักดิ์ นพเกสร 
(๒๕๔๑, หนา ๑๐). 

การเปนกระบวนการเรียนรูและการตัดสินใจรวมกันความรูท่ี
เกิดข้ึนจึงเปนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ผานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลความคิดรวมกัน เพ่ือนนําไปสูการตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

ประเวศ วะสี 
(๒๕๔๑, หนา ๑๖). 

การพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ขางตน ทําใหชุมชนดํารงอยูและดํารงตอไปได โดยไมลมสลาย 
อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเองชุมชนท่ีเขมแข็งจึง
สามารถแกปญหาไดทุกชนิด ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง และสุขภาพ 

 

๒.๕ แนวคิด เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 
ชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ คือ ชุมชนท่ีมีแนวทางในการดํารงชีวิตอยูไดในสังคม

อยางอิสระ ม่ันคง สมบูรณ และมีความสงบสุขท้ังของบุคคลและชุมชน อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ตนตามวิถีพุทธ หรือการนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต นับวา
เปนแนวคิดเชิงบูรณาการ หรือแบบองครวมในการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนท่ีเก่ียวกับ
ความสามารถในการพ่ึงตนเองได ซ่ึงจะมุงเนนใหประชาชนและชุมชนสามารถรูจักพ่ึงตนเองได ดวย
การชวยเหลือตนเองท้ังในลักษณะเปนปจเจกบุคคลและเปนกลุมหรือองคกรชุมชน โดยไมสรางความ
เบียดเบียนแกตนเองและผูอ่ืน ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํามาเปนหลักแนวคิดในการศึกษาเรื่อง “การบริหาร
จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ดังจะไดนําเสนอ ตอไปนี้ 

๒.๕.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน พบวา มีนักวิชาการหลายทาน

ไดแสดงทัศนะตางๆ ไว ดังตอไปนี้  
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานชุมชนทองถ่ินอยาง เสรี พงศพิศ ไดใหคํานิยามไวอยาง

นาสนใจวา การพ่ึงตนเอง หมายถึง ความสามารถของคนท่ีจะชวยเหลือตนเองใหไดมากท่ีสุด โดยไม
เปนภาระคนอ่ืนมากเกินไป มีความสมดุล ความพอดีในชีวิต เปนสภาวะทางกายท่ีสอดคลองกับ
สภาวะทางจิตท่ีเปนอิสระ มีความพอใจในชีวิตท่ีเปนอยู มีสิ่งจําเปนปจจัยสี่พอเพียง เปนความพรอม
ของชีวิตท้ังรางกายและจิตใจ๑๒๙ สอดรับกับความหมายของการพ่ึงตนเองท่ัวๆ ไป ตามท่ีพจนานุกรม 
Oxford University ไดใหนิยามไวเชนกันวา การพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) หมายถึง ความสามารถ
ในการกระทําหรือการตัดสินใจในสิ่งตางๆ ดวยตนเอง มากกวาการพ่ึงพิงบุคคลอ่ืน๑๓๐ ในขณะท่ี 

                                                   

 ๑๒๙ เสรี พงศพิศ, ๑๐๐ รอยคําท่ีควรรู, (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๗.  
๑๓๐ A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh edition, (Oxford: 

Oxford University Press, 2005), p. 1326. 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ไดทรงนิยามความหมายในมิติของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient 
Economy) โดยมีความหมายสัมพันธกันกับการพ่ึงตนเองไววา “เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเองได ให
มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมไดมุงหวังแตจะทุมเทสรางความ
เจริญ ยกเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว...”๑๓๑ 

ท้ังนี้ สัญญา สัญญาวิวัฒน นักวิชาการทางสังคมวิทยาหรือเจาของทฤษฎีเทอรม (TERMS) 
ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของการพ่ึงตนเองในทฤษฎีการพ่ึงตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท 
(Self-Reliance of Rural Communities Theory Double-Tiered TERMS MODEL of Rural 
Community Self-Reliance) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการท่ีชุมชนชนบทมีความสมดุลในสิ่งจําเปน
ตางๆ โดยเฉพาะมีความสมดุลในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยแสดงถึงการพัฒนาสังคมจะตองประกอบดวยการพ่ึงตนเองเปนวงใน การพัฒนาเปนวง
นอก แตละวง มีองคประกอบ ๕ ประการ คือ TERMS, Functional Matrix, BAN, PAR และ 
Resocialization ซ่ึง ๕ องคประกอบดังกลาวมานี้ มีความสําคัญและความสัมพันธเก่ียวของกัน๑๓๒ 
ดังตอไปนี้ 

๑. การพ่ึงตนเองของชุมชนชนบท แบบ TERMS (ยอมาจาก T=Technology, 
E=Economic, R=Resource, M=Mental, และ S=Socio-Cultural) ซ่ึงหมายถึง ปจจัยสําคัญ ๕ 
ตัว  ท่ี ทํ า ให ให ชุมชนชนบทสามารถ พ่ึงตนเองและพัฒนาได  คือ  เทคโนโลยี  เศรษฐ กิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม 

๒. การพ่ึงตนเองของชุมชนชนบท แบบ Functional Matrix หมายถึง ความสัมพันธเชิง
หนาท่ีขององคประกอบของ TERMS แตละตัว ท่ีมีท้ังการทําหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนเฉพาะตน และ
ขณะเดียวกันก็ทําประโยชนแกตัวอ่ืนในโครงสรางนี้ หรือระหวางองคประกอบท้ัง ๕ องคประกอบ 

๓. การพ่ึงตนเองของชุมชนชนบท แบบ BAN (ยอมาจาก B=Balance, A=Ability และ 
N=Networking) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการสรางกระบวนการพัฒนาและการพ่ึงตนเองท่ีจะตองมี
กิจกรรม ๓ อยางนี้ควบคูกันไป คือ การสรางความสมดุลในแตละตัวของ TERMS และสรางความ
สมดุลระหวาง ๕ ตัวของ TERMS การสรางความสามารถในแตละดาน คือ ๕ ดานของ TERMS และ
ความสามารถในการจัดการชุมชน (Community Management) เหมือนกับการจัดการในบริษัท
จํากัดท่ีเดียว และการสรางวงจรของมิตรภาพระหวางชุมชนเชนเดียวกับท่ีเอกชนตองมีเพ่ือน ชุมชนก็
ตองมีเพ่ือนไวเปนคูคิดชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

๔. การพ่ึงตนเองของชุมชนชนบท แบบ PAR (ยอมาจาก P=Participatory, A= Ability 
และ R=Research) การพ่ึงตนเองแบบ PAR จะตองมีกิจกรรมหลัก ๒ ประเภท ควบคูกันไป คือ การ
สรางความสามารถในการพ่ึงตนเองโดยการพัฒนาและการทําวิจัย เชน การประเมินผลงานตลอดเวลา 

                                                   
๑๓๑ สํานักงาน กปร., ๖๐ ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร, เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้

ถึงแนวทางการดํารงชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: กปร., ๒๕๕๐), หนา ๑๓. 
๑๓๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน, ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๒๒.  
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เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอ คําวา ความรวมมือ (Participation) หมายถึงวา ท้ังนักพัฒนา 
นักวิชาการ ไมวาจะเปนราชการหรือเอกชน รวมท้ังประชาชน ชาวบานจะตองเขารวมกันทํางาน
พัฒนาและพ่ึงตนเอง คือ ท้ังปรึกษาหารือวางแผนดําเนินการประเมินผลไปดวยกันตลอดเวลา  

๕. การพ่ึงตนเองของชุมชนชนบท แบบ Re socialization (การขัดเกลาสังคมครั้งใหม) 
ในท่ีนี้ หมายถึง การจัดทําใหประชาชนไดหันกลับไปเห็นคุณคาของความเปนไทย เอกลักษณไทย 
วัฒนธรรมไทย และความรูพ้ืนบาน (Folk Wisdom) เพ่ือจะไดนํามาใชใหเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตอยางไทย ท้ังนี้ เพราะในปจจุบัน ประชาชนจํานวนมากถูกอิทธิพลขอวัฒนธรรมตะวันตกเขา
ไปครอบงํา มีการเลียนแบบและใชวัฒนธรรมตะวันตกนําชีวิตไทย มีผลทําใหเสียเอกลักษณของความ
เปนไทย และยังทําใหเกิดความไมสมดุล เกิดปญหาสังคม หรือบางแหงวัฒนธรรมลมสลายหรือเสีย
หายไป๑๓๓  

จากคําดังกลาวขางตนนั้น สอดคลองกับทัศนะของ สุเมธ ตันติเวชกุล ซ่ึงไดนําเสนอ
แนวคิดการพ่ึงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงวา การพัฒนาชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง จึง
เปนการใช “คน” เปนเปาหมาย และเนน “การพัฒนาแบบองครวม” หรือ “การพัฒนาอยางบูรณา
การ” ท้ังทางดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง ฯลฯ โดยใชพลังทางสังคม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุม เครือขาย หรือประชาสังคม กลาวคือเปนการผนึกกําลัง
ของทุกฝายในลักษณะ “พหุภาคี” (แปลวา หลายฝาย) ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน... กลาวโดยสรุป คือ เศรษฐกิจพอเพียง ก็หมายถึงการหันกลับมายึดเสนทางสายกลาง 
(มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิต โดยใชหลักการพ่ึงตนเอง ๕ ประการ คือ 

๑. พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนท่ีสมบูรณพรอมตองมีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนนั้น
สามารถพึงตนเองได ดังนั้น จึงควรท่ีสรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจฮึกเหิมตอสูชีวิตดวยความสุจริต 
แมอาจจะไมประสบผลสําเร็จบางก็ตาม มิพึงควรทอแท ใหพยายามตอไป พึงยึดพระราชดํารัส 
“การพัฒนาคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา “...บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือ  
ความหนักแนนม่ันคงในสุจริตธรรม และความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จ ท้ังตองมีกุศโลบาย 
หรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงานประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลท่ีแนนอน และบังเกิด
ประโยชนอันยั่งยืนแกตนเองและแผนดิน...” 

๒. พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถ่ินไดรวมมือชวยเหลือเก้ือกูล
กันนําความรูท่ีไดมาถายทอด และเผยแพรใหไดรับประโยชนซ่ึงกันและกัน ดังพระบรมราโชวาทท่ีวา 
“...เพ่ือใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกันไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคนพยายามท่ีจะทํางานในหนาท่ีอยาง
เต็มท่ี และใหมีการประชาสัมพันธกันใหดี เพ่ือใหงานท้ังหมดเปนงานท่ีเก้ือหนุนสนับสนุนกัน....”  

๓. พึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสงเสริมใหมีการนําเอาศักยภาพ 
ของผูคนในทองถ่ินสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัสดุในทองถ่ินท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน (Local Wisdom) ซ่ึงมีมากมายในประเทศ 

                                                   
๑๓๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓. 
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๔. พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษาทดลองทดสอบเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสําคัญสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับพระราชดําริท่ีวา “...จุดประสงคของศูนยการศึกษาฯ คือ                  
เปนสถานท่ีสําหรับคนควาวิจัยในทองท่ี เพราะวาแตละทองท่ี สภาพฝนฟา อากาศ และประชาชน 
ในทองท่ีตางๆ กัน ก็มีลักษณะแตกตางกันมากเหมือนเดิม...” 

๕. พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน 
กลาวคือ แมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถ่ินของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามรถนําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหัพภาคตอไปไดดวย๑๓๔ 

ในขณะท่ี อําภา จันทรากาศ ไดกลาวถึงการท่ีชุมชนจะพ่ึงตนเองไดนั้น จะตองอาศัยทุน
ทางสังคมท่ีสงเสริมถึงความเขมแข็งของชุมชนวา มีเง่ือนไขท่ีสําคัญ ๘ ประการ คือ 

๑. ระบบคุณคา อุดมการณ ความเชื่อ ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการเคารพนบนอบตอ
ธรรมชาติ หรือกําหนดตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ อาทิเชน ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปอง
ธรรมชาติ ท่ีทําใหชุมชนยังคงดํารงรักษาธรรมชาติอยางหนักแนน ความสมถะ สันโดษท่ีเปนรากฐาน
ทางพุทธศาสนา จิตสํานึกในการเอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนตน 

๒. ภู มิปญญาทองถ่ินและกระบวนการเรียนรู  ท่ีชุมชนสรรคสรางและสั่ งสมมา 
เพ่ือการดํารงชีพ เชน ภูมิปญญาดานเกษตรกรรม หมอพ้ืนบาน การจัดการทรัพยากร ศิลปหัตถกรรม 
การอยูอาศัย ซ่ึงภูมิปญญาของชุมชน มีแงมุมรายระเอียดท่ีนาสนใจ รวมถึงประสบการณของชุมชน 
ในการแกปญหาของชุมชนท่ีผานมา 

๓. ผูนําทางปญญาของชุมชน หรือปรัชญาชาวบาน ท่ีมีภูมิปญญาในการดํารงชีพ และมี
บทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เชน ผูอาวุโส พระ หมอพ้ืนบาน ผูนําเกษตร ฯลฯ 

๔. โครงสรางความสัมพันธทางสังคมเปนแนวราบ ซ่ึงเอ้ือใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูล 
ซ่ึงกันและกัน 

๕. ระบบกรรมสิทธิ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน หรือสิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร เปนการควบคุมใหชุมชนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม เปนธรรม 

๖. สถาบันชุมชน ไดแก กฎ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม จิตสํานึกรวม รวมถึงกระบวนการ
ควบคุมใหชุมชนดําเนินไปตามระบบคุณคาและระบบคิดท่ีเปนอยู 

๗. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงแตกตางกันไปตามสภาพของระบบนิเวศ และ
เง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อันกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกอใหเกิดความเขมแข็ง
ของสังคมโดยรวม 

๘. การมีกลุมองคกรท่ีดําเนินกิจกรรมสาธารณะในภาคประชาคม เชน องคกรชุมชน 
เครือขายประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน กลุมวิชาชีพ นักวิชาการท่ีดําเนินกิจกรรมสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชนในประเด็นตางๆ๑๓๕   

                                                   
๑๓๔ สุเมธ ตันติเวชกุล, “ชีวิตพอเพียง”, พุทธธรรม, ปท่ี ๕๙ ฉบับท่ี ๓๓๘ (ตุลาคม ๒๕๕๔): ๒๒-๒๔.  
๑๓๕ อําภา จันทรากาศ, ทุนทางสังคมท่ีสงผลตอความเขมแข็งของชุมชน, (เชียงใหม: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓), หนา ๑๖-๑๗.   



๙๓ 
                              

จะเห็นไดวา การพ่ึงตนเองนั้น มีองคประกอบมากมายหลายประการดวยกัน ซ่ึงมี
นักวิชาการหลายทานไดนําเสนอไวดังกลาวขางตนนั้น สวนนักวิชาการทานหนึ่งอยาง โกวิทย พวงงาม 
ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ิน ท่ีไดสนับสนุนแนวคิดการจัดการตาม
แนวทางชุมชนพ่ึงตนเองแบบยั่งยืน ซ่ึงไพโรจน ภัทรนรากุล ไดนําเสนอองคประกอบการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนท่ีนาสนใจ โดยไดนําพ้ืนฐานของการกําหนดใหชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนาทําใหมี
องคประกอบท่ีสํา คัญสําหรับชุมชนพ่ึงตนเองหลายประการดวยกัน อันประกอบดวย ๑) 
ทรัพยากรธรรมชาติ ๒) ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ๓) ภูมิปญญาและองคความรู ๔) ระบบ
การจัดการ ๕) การสนับสนุนจากภายนอก และ ๖) เง่ือนไขปจจัยท่ีเอ้ือตอการพ่ึงพาตนเอง ไดแก การ
ปรับวิธีคิดของสมาชิกในชุมชน ปรับความคิด ปรับจิตสํานึกการเปนผูให และมีการจัดระเบียบสังคม
ใหม ดังนั้น การจัดการทางสังคมท่ีเหมาะสมจึงเปนท่ีคาดหมายไดวา ชุมชนจะมีความเขมแข็ง 
พอเพียง มีดุลยภาพและยั่งยืน ตลอดถึงสงผลให เกิดความเปนอยู ท่ีดี  มีความผาสุก และมี
ความสามารถในการพ่ึงตนเองไดอยางยืน๑๓๖ ดังปรากฏในแผนภาพ ตอไปนี้ 

 
 
 
 

                                                   
๑๓๖ โกวิทย พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและทองถิ่น, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

บพิธการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๑๗๗-๑๗๙. 



๙๔ 
                              

 

แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดงแบบจําลองการจัดการตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองแบบยั่งยืน 
ท่ีมา: โกวิทย พวงงาม, ๒๕๕๓, หนา ๑๗๙. 

 
นอกจากนี้ โกวิทย พวงงาม ยังไดนําเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองแบบยั่งยืน 

(Self-Reliance Sustainable Community Development) โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองไว ๔ แนวทางท่ีสําคัญๆ ไดแก ๑) ทรัพยสินทางปญญา หรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (Intellectual Capital) ๒) ความสามารถของชุมชน (Community Capability) ๓) 
สถาปตยกรรมชุมชน (Community Architecture) ๔) ความผูกพันแนนแฟนของชุมชน 
(Community Cohesiveness)๑๓๗ ซ่ึงแนวคิดนี้ มีรายละเอียดแสดงไวในแผนภาพ ตอไปนี้ 

 

                                                   
๑๓๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๗. 



๙๕ 
                              

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๕ แสดงแบบจําลองในการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองแบบยั่งยืน 

ท่ีมา: โกวิทย พวงงาม, ๒๕๕๓, หนา ๑๘๘. 
 

สรุปไดวา การพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน หมายถึง การพ่ึงตนเองในเชิงสัมพันธ ไดแก การ
พ่ึงตนเองในขณะท่ีพ่ึงพาคนอ่ืน เปนการพ่ึงพาท่ีนําไปสูการพ่ึงพา นั่นก็คือเปนการพ่ึงพาอาศัยกันอยาง
รูเทาทัน และกรอบการมองเรื่องการพ่ึงพานี้จะไมมุงครอบงําเหนือกวากัน แตมุงสูความเปนอิสระและ
เสรีภาพตอกัน โดยชวยเหลือกันและกันเปนหลัก เพ่ือจะใหแตละบุคคล และแตละชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได โดยไมใหเปนภาระของผูอ่ืนมากเกินไปในทุกๆ ดาน โดยใหมีความสมดุล ความพอดีใน
ชีวิต ท้ังสอดคลองและสมดุลกันระหวางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม-
วัฒนธรรม ดังนั้น การพ่ึงตนเองนี้จึงเปนการมองปญหาตางๆ แลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง แต
การพ่ึงตนเองก็ไมไดหมายถึงเพียงบุคคลคนเดียวหรือกลุมเดียวเทานั้นจะพ่ึงตนเองได บางครั้งก็ตอง
พ่ึงพาผูอ่ืนหรือกลุมอ่ืนดวย เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองใหเกิดความเขมแข็ง สามารถท่ีเกิดการ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน เชน มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ใชทรัพยากรและความสามารถใน
การสงเสริมกันและกัน เปนตน ตลอดถึงการสรางความผูกพันแนนแฟนระหวางกันของชุมชน โดย
พบปะกันบอยครั้ง มีความตองการในการรวมกันสรางอนาคต และมีความตระหนักในความสําเร็จ
รวมกัน ดังแสดงในตาราง ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงสรุปแนวคิดการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เสรี พงศพิศ 
(๒๕๔๗, หนา ๑๗). 

การพ่ึงตนเอง หมายถึง ความสามารถของคนท่ีจะชวยเหลือ
ตนเองใหไดมากท่ีสุด โดยไมเปนภาระคนอ่ืนมากเกินไป มีความ
สมดุล ความพอดีในชีวิต เปนสภาวะทางกายท่ีสอดคลองกับ
สภาวะทางจิตท่ีเปนอิสระ มีความพอใจในชีวิตท่ีเปนอยู มี
สิ่งจําเปนปจจัยสี่พอเพียง เปนความพรอมของชีวิตท้ังรางกาย
และจิตใจ 

A. S. Hornby 
(2005, p. 1326). 

การพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) หมายถึง ความสามารถในการ
กระทําหรือการตัดสินใจในสิ่งตางๆ ดวยตนเอง มากกวาการ
พ่ึงพิงบุคคลอ่ืน 

สํานักงาน กปร. 
(๒๕๕๐, หนา ๑๓). 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ไดทรงนิยามความหมายในมิติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) โดยมี
ความหมายสัมพันธกันกับการพ่ึงตนเองไววา “เศรษฐกิจท่ี
สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-
Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกิน
พอใช ไมไดมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจให
เจริญเติบโตรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว 

สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(๒๕๔๐, หนา ๒๒). 

องคประกอบสําคัญของการพ่ึงตนเองในทฤษฎีการพ่ึงตนเอง
แบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Self-Reliance of Rural 
Communities Theory Double-Tiered TERMS MODEL of 
Rural Community Self-Reliance) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึง
การท่ีชุมชนชนบทมีความสมดุลในสิ่งจําเปนตางๆ โดยเฉพาะมี
ความสมดุลในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ 
จิตใจ สังคม และวัฒนธรรม โดยแสดงถึงการพัฒนาสังคม
จะตองประกอบดวยการพ่ึงตนเองเปนวงใน การพัฒนาเปนวง
นอก แตละวง มีองคประกอบ ๕ ประการ คือ TERMS, 
Functional Matrix, BAN, PAR และ Resocialization 
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ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงแนวคิดการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุเมธ ตันติเวชกุล 
(๒๕๕๔, ๒๒-๒๔). 

เศรษฐกิจพอเพียง ก็หมายถึงการหันกลับมายึดเสนทางสาย
กลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิต โดยใชหลักการ
พ่ึงตนเอง ๕ ประการ คือ ๑. พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนท่ีสมบูรณ
พรอมตองมีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนนั้นสามารถพึง
ตนเองได ๒. พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชน
ในทองถ่ินไดรวมมือชวยเหลือเก้ือกูลกันนําความรู ท่ีไดมา
ถายทอด และเผยแพรใหไดรับประโยชนซ่ึงกันและกัน ๓. พึง
ตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสงเสริมใหมีการ
นําเอาศักยภาพของผูคนในทองถ่ินสามารถเสาะแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ ๔. พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริม
ใหมีการศึกษาทดลองทดสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย ๕. พ่ึงตนเองได
ทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับ
เบื้องตน กลาวคือ แมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ใน
ทองถ่ินของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามรถนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหัพภาคตอไปไดดวย 

อําภา จันทรากาศ 
(๒๕๔๓, หนา ๑๖-๑๗).   

การมีกลุมองคกรท่ีดําเนินกิจกรรมสาธารณะในภาคประชาคม 
เชน องคกรชุมชน เครือขายประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน 
กลุมวิชาชีพ นักวิชาการท่ีดําเนินกิจกรรมสรางความเขมแข็งให
ชุมชนในประเด็นตางๆ 

โกวิทย พวงงาม 
(๒๕๕๓, หนา ๑๗๗-๑๗๙). 

การพัฒนาทําใหมีองคประกอบท่ีสําคัญสําหรับชุมชนพ่ึงตนเอง
หลายประการดวยกัน อันประกอบดวย ๑) ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒) ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ๓) ภูมิปญญาและองค
ความรู ๔) ระบบการจัดการ ๕) การสนับสนุนจากภายนอก 
และ ๖) เง่ือนไขปจจัยท่ีเอ้ือตอการพ่ึงพาตนเอง ไดแก การปรับ
วิธีคิดของสมาชิกในชุมชน ปรับความคิด ปรับจิตสํานึกการเปน
ผูให และมีการจัดระเบียบสังคมใหม ดังนั้น การจัดการทาง
สังคมท่ีเหมาะสมจึงเปนท่ีคาดหมายไดวา ชุมชนจะมีความ
เขมแข็ง พอเพียง มีดุลยภาพและยั่งยืน ตลอดถึงสงผลใหเกิด
ความเปนอยู ท่ีดี มีความผาสุก และมีความสามารถในการ
พ่ึงตนเองไดอยางยืน 
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๒.๕.๒ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนวิถีพุทธ 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ พบวา มีหลักธรรม

หลายประการท่ีสอดคลองกับการพ่ึงตนเองของชุมชน และนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะตางๆ 
ไว ดังตอไปนี้  

ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมหลายหมวดท่ีสงเสริมชุมชนใหพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
ในท่ีนี้ ผูวิจัยสามารถจะประมวลมานําเสนอหลักธรรมท่ีนาสนใจ อาทิเชน หลักนาถกรณธรรม ๑๐๑๓๘ 
ไดแก ศีล พาหุสัจจะ กัลยาณมิตตตา โสวจัสตา กิงกรณีเยสุ ทักขตา ธัมมกามตา วิริยารัมภะ สันตุฏฐี 
สติ และปญญา ซ่ึงหลักธรรมเหลานี้ เปนหลักธรรมเครื่องสรางท่ีพ่ึงใหแกตนเองไดสําหรับบุคคลในทุก
ระดับ และคําวา “การพ่ึงตนเอง” ถาพิจารณาจากความหมายตามหลักนาถกรณธรรม มีนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาอยาง พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ ป.ธ.๙, ดร. ไดแสดงทัศนะตามแนวพุทธไววา 
การพ่ึงตนเอง หมายถึง การดํารงอยู การประคับประคอง การพัฒนาความสามารถของตนเองดวย
ตนเอง ไมใหเปนภาระของบุคคลอ่ืน ของสังคม ของสงฆ หรือของศาสนา ไมสรางปญหาแกองคกร 
หนวยงานหรือประเทศชาติของตนเอง เพราะบุคคลท่ีพ่ึงตนเองได ยอมสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง 
พัฒนาตนเองไดดวยตนเอง และยังสามารถเปนท่ีพ่ึงแกคนอ่ืนไดอีกดวย ซ่ึงความหมายของการ
พ่ึงตนเองท่ีแทจริงในพระพุทธศาสนา หมายถึง การพ่ึงตนเองดวยธรรมะ หรือดวยหลักการปฏิบัติท่ี
ถูกตองท่ีเปนไปเพ่ือความเจริญงอกงามแหงกาย จิตใจ และปญญาของตนเอง๑๓๙ ดังนั้น ชุมชนจะ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธนั้น จึงจําตองอาศัยธรรมะคือหลักความประพฤติท่ีสําคัญ ซ่ึงเรียกวา 
นาถกรณธรรม ๑๐ ดังกลาวนี้  สอดคลองกับท่ีนักปราชญ  ราชบัณฑิต ผูทรงความรูทาง
พระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันอยาง พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแสดงอรรถาธิบายไวอยาง
ชัดเจนวา นาถกรณธรรม หมายถึง ธรรมอันกระทําท่ีพ่ึง ธรรมสรางท่ีพ่ึง หรือคุณธรรมท่ีทําใหตนเปน
ท่ีพ่ึงของตนได๑๔๐ หมายความวา การพ่ึงตนเองได ก็คือ ทําตนใหเปนท่ีพ่ึงของตนได พรอมท่ีจะ
รับผิดชอบตนเอง ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระถวงหมูคณะ หรือหมูญาติ ดวยการประพฤติ
ธรรมสําหรับสรางท่ีพ่ึงแกตนเอง ประกอบดวยหลัก ๑๐ ประการเหลานี้ คือ 

๑) ศีล ประพฤติมีวินัย คือ ดําเนินชีวิตโดยสุจริต ท้ังทางกาย ทางวาจา มีวินัย และ
ประกอบสัมมาชีพ 

๒) พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงมากอันใดเปนสายวิชา
ของตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาใหช่ําชอง มีความเขาใจกวางขวางลึกซ้ึง รูชัดเจนและใชได
จริง 

 

                                                   
๑๓๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๗/๒๘๑; องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๒๕., ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๒๗๙.  
๑๓๙ พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ ป.ธ.๙, ดร., หลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗), หนา ๒๑. 
๑๔๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๒๓๘. 



๙๙ 
                              

๓) กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รูจักเลือกเสวนาเขาหาท่ีปรึกษาหรือผู
แนะนําสั่งสอนท่ีดี เลือกสัมพันธเก่ียวของและถือเยี่ยงอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี ซ่ึงจะทําใหชีวิต
เจริญงอกงาม 

๔) โสวจัสสตา เปนคนท่ีพูดกันงาย คือ ไมดื้อรั้นกระดาง รูจักรับฟงเหตุผลและขอเท็จจริง 
พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตน 

๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือ เอาใจใสชวยเหลือธุระและกิจการของ
ชนรวมหมูคณะ ญาติ เพ่ือนพอง และของชุมชน รูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการท่ีเหมาะ ทํา
ได จัดได ใหสําเร็จเรียบรอยดี 

๖) ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา คนควา สอบถามหาความรูหา
ความจริง รูจักพูด รูจัดรับฟง สรางความรูสึกสนิทสนมสบายใจ ชวนใหผูอ่ืนอยากเขามาปรึกษาและ
รวมสนทนา 

๗) วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหม่ันเพียร พยายามหลีกละความชั่ว ประกอบ
ความดี บากบั่น กาวหนา ไมยอทอ ไมละเลยทอดท้ิงธุระหนาท่ี 

๘) สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตในลาภผล ผลงานและผลสําเร็จตางๆ ท่ี
ตนสรางหรือแสวงหามาไดดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม และไมมัว
เมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ 

๙) สติ มีสติม่ันคง คือ รูจักกําหนดจดจํา ระลึกการท่ีทํา คําท่ีพูด กิจท่ีทําแลว และท่ี
จะตองทําตอไปได จะทําอะไรก็รอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจ ไมผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเลื่อนลอย ไม
ประมาท ไมยอมถลําลงในทางผิดพลาด ไมปลอยปละละเลยท้ิงโอกาสสําหรับความดีงาม  

๑๐) ปญญา มีปญญาเหนืออารมณ คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี รูชั่ว คุณโทษ ประโยชน
มิใชประโยชน มองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ ทําการตางๆ 
ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ๑๔๑ 

จากเนื้อหาสาระสําคัญในหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ดังกลาวมาขางตนนั้น เม่ือพิจารณาแลว 
ก็ทําใหทราบไดวา เปนหลักธรรมท่ีสงเสริมใหผูปฏิบัติตามสามารถดํารงชีพดวยการพ่ึงตนเองและอยู
รวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข เรียกไดวา เปนหลักธรรมฝายโลกิยะ และเปนหลักพ้ืนฐานใหผูปฏิบัติ
ตามเขาถึงท่ีพ่ึงอันประเสริฐอยางยั่งยืน กลาวคือพระนิพพาน อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเรียกไดวา เปนหลักธรรมฝายโลกุตตระ แตแนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถี
พุทธนั้น มุงสูการบริหารท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนสุขสวนรวม อยางทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เปน
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไป
ปรารถนา มี ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตนอันจะสําเร็จดวยธรรม ๔ ประการ คือ 

                                                   
๑๔๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๑๑๒ อนุสรณงานบําเพ็ญกุศล

ครบ ๕๐ วัน และ๑๐๐ วัน พลโทวศิน อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม., (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๒๒-๒๓. 



๑๐๐ 
                              

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน เชนขยันหม่ันเพียร เลี้ยงชีพดวยการหม่ัน
ประกอบการงาน เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสองอันเปน
อุบายในการงานนั้น ใหสามารถทําไดสําเร็จ 

๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพยท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดย
ชอบธรรม เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลัก หรือทําลายไปโดยภัยตางๆ 

๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตนเจรจา 
สนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซ่ึงเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีลจาคะ 
ปญญา 

๔. สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพ
พอเหมาะ ไมใหสุรุยสุรายฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย 
และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได๑๔๒  

ท้ังนี้ พระธรรมปฎกไดกลาวไวในหนังสือธรรมนูญชีวิตวา“คนท่ีจะเรียกไดวารูจัก รูจักใช
ทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนท่ีทํามาหากินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติ
ใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมนี้”๑๔๓ 

นอกจากนี้การบริหารท่ีจะประสบผลสําเร็จ หลักธรรมอีกประการท่ีถือเปนบาทฐานสําคัญ
นําไปสูความสําเร็จไดเชนกัน นั่นก็คือ อิทธิบาท ๔ หรือคุณธรรม ๔ ซ่ึงประกอบไปดวย  

๑. ฉันทะ ความพอใจ ความพึงใจท่ีจะกระทํากิจใดๆ เพ่ือท่ีใหไดรับผลสําเร็จตาม
ปรารถนา 

๒. วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยันหม่ันเพียรท่ีจะกระทํากิจใดๆ ท่ีไดตั้งปรารถนาไว
แลวและไดมีความพอใจ พึงใจ กระทําแลวใหสําเร็จลุลวงตามปรารถนา 

๓. จิตตะ จิตจดจอ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการท่ีจะกระทํากิจใดๆ ท่ีตั้งปรารถนาไวแลวไดมี
ความพอใจ พึงใจกอกิจกรรมนั้นแลวไดใชความเพียรพยายามแลว ก็ตองใชกําลังใจ กําลังความคิด 
กําลังสติปญญา และสมาธิ ไมหันเหไปทางอ่ืน การกระทํากิจนั้นๆ ใหสําเร็จลุลวงไปตามปรารถนา 

๔. วิมังสา ความไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณา เม่ือกระทําสิ่งใดๆ แลวยอม
ประสบปญหา ใหญบางเล็กบาง ก็ตองใชการใครครวญพิจารณาถึงปญหาตางๆเหลานั้นดวยอุบายปญ 
ญา ตั้งขอสมมติฐานเปนเหตุ เพ่ือท่ีจะหาปจจัยองคประกอบในสิ่งท่ีตนรูมาเปนขอเปรียบเทียบเชิง
กระทบ เพ่ือท่ีจะสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได และทําการทดสอบทดลองวา สามารถใหผลไดจริง
ตามท่ีตั้งขอสมมุติหรือไม กระทําซํ้าแลวซํ้าอีกจนมีความแนใจ จนสามารถประสบกับความสําเร็จได
ตามปรารถนาตั้งใจ๑๔๔ แตการท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้นยังตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยยึด
หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชนไวใหมีความสามัคคีกัน นั่นก็คือ
หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบดวย  

                                                   
๑๔๒ องฺ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๑๔๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หนา ๓๘. 
๑๔๔ ปริญญ จงวัฒนา, พุทธธรรมเพ่ือกัลยาณมิตร, (กรุงเทพมหานคร: บจก. ศิลปสยามบรรจุภัณฑ

และการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๑๔๔-๑๔๕. 



๑๐๑ 
                              

๑. ทาน ใหปน คือ ความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัย
สี่ ทุน หรือ ทรัพยสิน สิ่งของ ตลอดจนใหความรู ความเขาใจและศิลปวิทยา 

๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง แนะนําสิ่งท่ีเปน
ประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจัก
พูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกกัน คือ ชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวายชวยเหลือ
กิจการตางๆ บําเพ็ญประโยชน รวมท้ังชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตนเสมอปลาย 
ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนท้ังหลาย ไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข 
รวมทุกข รวมรับรู รวมแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน๑๔๕ 

ในพระพุทธศาสนายังมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักธรรมอ่ืนๆ อีกหลายหมวดท่ีสามารถ
นํามาประยุกตใชในการสงเสริมชุมชนใหพ่ึงตนเองไดยางยั่งยืนวิถีพุทธ อาทิเชน หลักสันโดษ ๓ หลัก
ปาณิกธรรม ๓ หลักโภควิภาค ๔ หลักสาราณียธรรม ๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ และหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ฯลฯ 

สรุปไดวา ชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ หมายถึง ชุมชนท่ีมีการพัฒนาตามแนวพุทธ
เพ่ือมุงจะทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดในทุกๆ ดาน เชน มีการอยูรวมกันเปนกลุม เปนชุมชน มี
จิตสํานึกรวม มีการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม และเปนไปเพ่ือประโยชนสุขสวนรวม เปนตน โดยอาศัย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผสมผสานรวมกับศาสตรสมัยใหมมาเปนเครื่องมือชวยในการบริหาร
จัดการชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
๑๔๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๘๒, (กรุงเทพมหานคร บริษัท

พิมพสวย จํากัด ๒๕๕๐), หนา ๒๕. 



๑๐๒ 
                              

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงการสรุปแนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๗/๒๘๑; 
องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๒๕., ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๒๗๙. 

ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมหลายหมวดท่ีสงเสริม
ชุมชนใหพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ในท่ีนี้  ผูวิจัยสามารถจะ
ประมวลมานําเสนอหลักธรรมท่ีนาสนใจ อาทิเชน หลักนาถ
กรณธรรม ๑๐ 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ดร. 
ป.ธ.๙,  
(๒๕๕๗, หนา ๒๑.) 

การพ่ึงตนเอง หมายถึง การดํารงอยู การประคับประคอง การ
พัฒนาความสามารถของตนเองดวยตนเอง ไมใหเปนภาระของ
บุคคลอ่ืน ของสังคม ของสงฆ หรือของศาสนา ไมสรางปญหา
แกองคกร หนวยงานหรือประเทศชาติของตนเอง เพราะบุคคล
ท่ีพ่ึงตนเองได ยอมสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง พัฒนาตนเอง
ไดดวยตนเอง และยังสามารถเปนท่ีพ่ึงแกคนอ่ืนไดอีกดวย ซ่ึง
ความหมายของการพ่ึงตนเองท่ีแทจริงในพระพุทธศาสนา 
หมายถึง การพ่ึงตนเองดวยธรรมะ หรือดวยหลักการปฏิบัติท่ี
ถูกตองท่ีเปนไปเพ่ือความเจริญงอกงามแหงกาย จิตใจ และ
ปญญาของตนเอง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๔, หนา ๒๓๘.) 

นาถกรณธรรม หมายถึง ธรรมอันกระทําท่ีพ่ึง ธรรมสรางท่ีพ่ึง 
หรือคุณธรรมท่ีทําใหตนเปนท่ีพ่ึงของตนได 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๔, หนา ๒๒-๒๓.) 

การมีปญญาเหนืออารมณ คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี รูชั่ว 
คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งท้ังหลายตามความ
เปนจริง รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ ทําการตางๆ 
ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ 

ม. ม. ๑๓/ ๒๓๘ อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภค
ทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหสุรุยสุรายฟูมฟายนัก ไมให
ฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และ
รายจายของเราจักตองไมเหนือรายได 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๔, หนา ๓๘.) 

คนท่ีจะเรียกไดวารูจัก รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน 
เปนคนท่ีทํามาหากินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพย
สมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจอยาง
ถูกตอง เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ 
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ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงการสรุปแนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ปริญญ จงวัฒนา 
(๒๕๕๐, หนา ๑๔๔-๑๔๕.) 

ความไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณา เม่ือกระทําสิ่ง
ใดๆ แลวยอมประสบปญหา ใหญบางเล็กบาง ก็ตองใชการ
ใครครวญพิจารณาถึงปญหาตางๆเหลานั้นดวยอุบายปญ ญา 
ตั้งขอสมมติฐานเปนเหตุ เพ่ือท่ีจะหาปจจัยองคประกอบในสิ่งท่ี
ตนรูมาเปนขอเปรียบเทียบเชิงกระทบ เพ่ือท่ีจะสามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนได และทําการทดสอบทดลองวา สามารถให
ผลไดจริงตามท่ีตั้งขอสมมุติหรือไม กระทําซํ้าแลวซํ้าอีกจนมี
ความแนใจ จนสามารถประสบกับความสําเร็จไดตามปรารถนา
ตั้งใจ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๐, หนา ๒๕.) 

เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตน
เสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคน
ท้ังหลาย ไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข รวม
ทุกข รวมรับรู รวมแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน 

 

๒.๖ ขอมูลพ้ืนที่วิจัย  
การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ผูวิจัยได

เลือกพ้ืนท่ีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยสอบถามกับพัฒนาชุมชนประจําจังหวัด (พช.) 
ซ่ึงไดใชเกณฑในการวัดวา เปนชุมชนพ่ึงตนเอง ท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค หรือในระดับประเทศ และสามารถบริหารจัดการชุมชนตนเองไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถ
ขยายไปสูชุมชนอ่ืนๆ ได ท้ังนี้ จากการศึกษาและสอบถามขอมูลดังกลาวขางตน มีชุมชนท่ีตรงกับ
วัตถุประสงคประเด็นการศึกษาวิจัย จํานวน ๔ ชุมชน ใน ๔ จังหวัด ดังตอไปนี้ 

๒.๖.๑ ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา๑๔๖ 
บริบทชุมชน: บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มี

สภาพท่ัวไปและขบวนการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
๑) ประวัติศาสตร 
ตําบลทับสวายเดิมเปนสวนหนึ่งของตําบลหวยแถลง และไดแยกมาจัดตั้งข้ึนเปนตําบล 

ประชาชนสวนใหญพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอหวย
แถลง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย ตั้งอยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงท่ีมาของชื่อหมูบาน เปนท่ีตั้งทับ “ทับ” แปลวา ท่ีพักของ
นายพรานลาสัตว หรือท่ีหยุดพักของกองคาราวานท่ีคาวัว ควาย ในสมัยกอน  สวนใหญจะตั้งกอง

                                                   
๑๔๖ ไทยตําบล ดอท คอม, ขอมูลตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง นครราชสีมา, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

http://www.thaitambon.com/tambon/301602. [๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙]. 

http://www.thaitambon.com/tambon/301602
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คาราวานท่ีหนองน้ํา  มีชื่อวา  “หนองสวาย” หนองน้ํานี้มีสัตวปาลงมากินน้ําเปนจํานวนมาก  บริเวณ
หนองน้ําเปนท่ีอุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุนานาชนิด ดินก็เหมาะแกการเพาะปลูก จึงมีการจับจอง
พ้ืนท่ีกันโดยการถากถางบริเวณปาเปนจํานวนมาก เกิดเปนหมูบานข้ึนมาและมีการตั้งชื่อหมูบานวา 
“บานทับสวาย” และตอมาก็เริ่มตั้งรกรากกันเปนชุมชนใหญ มีจํานวนครัวเรือนเพ่ิมข้ึนมาเรื่อย ๆ 
จนถึงปจจุบันนี้  โดยเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. ๒๔๖๘ หรือประมาณ ๘๖ ปมาแลว คนกลุมแรกท่ีมาตั้ง
หมูบาน/ชุมชนทับสวาย คือนายเจก ดาวไธสง และนายจัน วรจันทร ไดอพยพมาจากบานหนองหวา 
ตําบลหนองหวา อําเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย  และจากบานเปกดํา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

๒) ท่ีตั้ง 
ตําบลทับสวาย ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศ

เหนือเปนระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร และตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา 
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ (นครราชสีมา–บุรีรัมย) ซ่ึงมีระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร  
ซ่ึงเปนจุดเชื่อมตอระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย 

ทิศเหนือ ติดตอกับบานหนองตะไก และบานสระแกว ตําบลเมืองพลับพลา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานตะโก และบานหนองโน ตําบลตะโก 
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานหลุมดิน เขตเทศบาลตําบลหินดาด 
ทิศใต ติดตอกับบานหนองโสน และบานหวยแถลง เขตเทศบาลตําบล 
 หวยแถลง 
 
ทิศเหนือ ติดตอกับบานหนองตะไกและบานสระแกว ตําบลเมืองพลับพลา เริ่มจากพิกัด 

TB ๔๒๔๗๒๙ ไปทางทิศตะวันออกตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB ๔๓๓๖๓๐ ระยะทางประมาณ ๐ + 
๙๐๐ กม. ไปทางทิศตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบสามแยกถนนลูกรังบานตะไก  ถึงพิกัด 
๔๔๒๖๒๗ ระยะทางประมาณ ๐+๘๕๐ กม. ไปตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช.บานสระแกว ท่ีพิกัด 
TB ๔๗๒๖๕๐ ระยะทางประมาณ ๔+๒๐๐ กม. ไปทางทิศตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบทาง
เกวียน ท่ีพิกัด TB ๔๗๐๖๕๓ ระยะทางประมาณ ๒+๑๐๐ กม. ไปทางทิศตะวันออกตามถนนลูกรัง 
ไปบรรจบถนน รพช. ท่ีพิกัด TB ๔๙๙๖๔๓ ระยะทางประมาณ ๑+๑๐๐ กม. 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับบานตะโก และบานหนองโน ตําบลตะโก เริ่มจากพิกัด TB 
๔๙๙๖๔๓ ไปทางทิศใตตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB ๔๙๘๖๓๒ ระยะทางประมาณ ๑+๑๐๐ กม. ไป
ทางทิศตะวันตกตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB ๔๙๔๗๓๒ ระยะทางประมาณ ๐+๔๐๐ กม. ไปทางทิศ
ใตตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB ๔๙๔๗๒๑ ระยะทางประมาณ ๑+๑๕๐ กม. ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใตตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB ๔๙๒๖๑๙ ระยะทางประมาณ ๐+๔๐๐ กม. ไปทางทิศตะวันตกตาม
ทางเกวียน ถึงพิกัด TB ๔๘๕๖๑๙ ระยะทางประมาณ ๐+๖๕๐ กม. ไปทางทิศใต ตามทางเกวียนถึง
พิกัด TB ๔๘๕๖๑๔ ระยะทางประมาณ ๐+๕๐๐ กม. ไปทางทิศตะวันตกลงไปทางทิศใตตามทาง
เกวียนบรรจบถนน รพช. ถึงบานตะโก TB ๔๘๗๖๐๗ ระยะทางประมาณ ๒+๑๐๐ กม. ตอไปตาม
ถนน รพช. ผานบานตะโก พิกัด TB ๔๙๔๗๐๖ ระยะทางประมาณ ๐+๘๐๐ กม. ไปทางทิศใตตาม
ทางเกวียน ไปบรรจบทางรถไฟ ถึงพิกัด TB ๕๐๒๕๙๓ ระยะทางประมาณ ๑+๕๐๐ กม. 
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ทิศใต  ติดตอกับหนองโสน  บานหวยแถลง  เขตเทศบาลตําบลหวยแถลง  เริ่มจากพิกัด 
TB ๕๐๑๕๙๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรางรถไฟผานบานสุขสันต ถึง พิกัด TB ๔๐๗๕๙๖ 
ระยะทางประมาณ ๙+๕๐๐  กม. 

ทิศตะวันตก ติดตอกับบานหลุมดิน เขตเทศบาลตําบลหินดาด บานโนนสําราญ ตําบล
เมืองพลับพลา เริ่มจากทางเกวียนท่ีบรรจบรางรถไฟท่ีพิกัด TB ๕๐๒๕๙๓ ไปทางทิศตะวันตกตามราง
รถไฟไปถึงพิกัด TB ๔๐๘๙๖ ระยะทางประมาณ ๙+๓๐๐ กม. ไปทางทิศเหนือ ตามทางเกวียน
บรรจบถนน รพช.ท่ีพิกัด TB ๔๒๖๕๙๙ ระยะทางประมาณ ๐+๓๐๐ กม. ไปทางทิศตระวันออกเฉียง
เหนือตามถนนลูกรัง ถึงบานสระทอง ท่ีพิกัด TB ๔๒๗๖๑๗ ระยะทางประมาณ  ๓+๐๐๐ กม. จาก
บานสระทองตามถนนลูกรังไปทางทิศเหนือบรรจบถนน รพช. บานโนนสําราญ ท่ีพิกัด TB ๔๒๕๖๒๙ 

๓) สภาพภูมิศาสตร 
ตําบลทับสวาย มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ท้ังหมดประมาณ  ๓๐  

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๑๗,๕๐๐ ไร  เปนเขตปกครององคการบริหารสวนตําบลทับสวายโดย
จํานวนหมูบานในเขตพ้ืนท่ีตําบลทับสวาย  มีจํานวนเต็ม  ๗  หมูบาน  และหมูท่ี ๘ มีพ้ืนท่ีบางสวนอยู
ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหวยแถลง 

ตําบลทับสวาย  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับท่ีดอน  ดินเปนดินรวนปนทราย 

๔) สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในแตละปแบงออกเปน ๓ ฤดูกาล ดังนี้ 
ฤดูรอน ระหวางชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน ระหวางชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว   ระหวางชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

๕) ประชากร 
ขอมูลจํานวนประชากร ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๙  
ประชากรท้ังสิ้น ๔,๔๐๔ คน แยกเปนชาย ๒,๑๘๒ คน แยกเปนหญิง ๒,๒๒๒ คน 
มีความหนาแนนเฉลี่ย ๑๔๗ คน/ตร.กม. 
มีจํานวนท้ังหมด ๑,๔๐๓ ครัวเรือน 

๒.๖.๒ ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย๑๔๗ 
บริบทชุมชน: บานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยมี

สภาพท่ัวไปและขบวนการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
 
 

                                                   
๑๔๗ คณะทํางานจัดทําแผนชุมชนบานโคกเมือง (หมูท่ี ๙), “ขอมูลท่ัวไปบานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบล

จระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย”, ใน เอกสารแผนพัฒนาหมูบาน ประจําป ๒๕๕๙ บานโคกเมือง 
หมูท่ี ๙ ตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, (อัดสําเนา). 

 



๑๐๖ 
                              

๑) สภาพท่ัวไป 
ชุมชนบานโคกเมือง มีสภาพโดยท่ัวไป และขบวนการพัฒนาตามลักษณะของพ้ืนท่ี ซ่ึง

ผูวิจัยไดยกประเด็นสภาพโดยท่ัวไปท่ีประกอบดวย ประวัติชุมชน ท่ีตั้ง สภาพภูมิศาสตร สภาพ
ภูมิอากาศ  ประชากร  สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  และสภาพการเมือง
การปกครอง  เพ่ือใหเห็นในบริบทภาพรวมของชุมชน ดังตอไปนี้ 

๒) ประวัติชุมชน 
บานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มีประวัติความ

เปนมาจากการบอกเลาของผูเฒาผูแกในหมูบานวา เม่ือป พ.ศ. ๒๔๘๓ นายเพชร โพธิ์นวลศรี  ได
อพยพจากบานตาจง อําเภอละหานทราย และในป พ.ศ. ๒๔๘๔ มีคนไทยกลุมหนึ่งเดินทางกลับข้ึนมา
จากประเทศกัมพูชา มาจับจองท่ีดินทํากิน และไดชักชวนพ่ีนองจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดรอยเอ็ด รวมแลวประมาณ ๓๐–๔๐ ครัวเรือนมาตั้งเปนหมูบานแรกสุดข้ึนกับบานบัว หมู
ท่ี ๓ ตําบลจรเขมาก โดยมีนายนอย ลอยประโคนทําหนาท่ีเปนผูชวยผูใหญบาน 

ตอมาป พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมการปกครองไดยกฐานะใหเปนหมูบาน โดยตั้งชื่อวา “บานโคก
เมือง หมูท่ี ๖ ตําบลจรเขมาก” เนื่องจากท่ีตั้งหมูบานเปนท่ีราบสูง (โคก) มีปราสาทเมืองต่ํา   

หลังจากนั้นป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดแยกบานโคกเมือง  หมูท่ี ๖ ออกมาเปนบานโคกเมือง  หมู
ท่ี  ๙  ในปจจุบัน 

๓) ท่ีตั้ง 
อยูหางจากอําเภอระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร และหางจากจังหวัด ๖๔ กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดตอดังนี้ 
ทิศเหนือ จด   บานโคกเมือง หมูท่ี ๑๘   
ทิศใต จด   ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย  
ทิศตะวันออก จด   บานโคกเมือง หมูท่ี  ๑๕ 
ทิศตะวันตก จด   บานยายแยมวัฒนา ตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

๔) สภาพภูมิศาสตร 
เปนท่ีราบสูงลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเขาพนม

รุงก้ันแนวเขตระหวางหมูบาน  กับพ้ืนท่ีอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
แหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญไดแก “บารายเมืองต่ํา”(ซ่ึงใชเปนสถานท่ีทองเท่ียวและ

พักผอนหยอนใจรวมกับปราสาทเมืองต่ํา)  อางเก็บน้ําหนองบัวราย  อางเก็บน้ําหวยลึก  และคลองปูน   

๕) การใชพ้ืนท่ี บานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบลจรเขมาก มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๕,๕๗๑ ไร   โดยมี
การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีดังนี้ 

พ้ืนท่ีเพ่ืออยูอาศัย ๔๘๓ ไร 
พ้ืนท่ีทําการเกษตร (ทํานา ทําสวน ทําไร) ๒,๘๖๙ ไร 
พ้ืนท่ีสาธารณะ/ท่ีทําเลเลี้ยงสัตว ๔ ไร 
ปาชุมชน ๒,๒๑๕ ไร 



๑๐๗ 
                              

๖) สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในแตละปแบงออกเปน ๓ ฤดูกาล ดังนี้ 
ฤดูรอน  ระหวางชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน ระหวางชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว  ระหวางชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

๗) ประชากร 
- มีหลังคาเรือน (จปฐ.ป ๒๕๕๙)  จํานวน ๑๖๒ หลังคาเรือน 
- ประชากร (จปฐ.ป ๒๕๕๙) ท้ังหมด ๔๓๓ คน แยกเปนชาย ๒๐๖ คน หญิง ๒๒๗  คน   

๒.๖.๓ ชุมชนบานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร๑๔๘ 
บริบทชุมชน: บานโคกสะอาด หมูท่ี ๒, ๗, ๙ ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

บานโคกสะอาด มีสภาพท่ัวไปและขบวนการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
๑) สภาพท่ัวไป 
ชุมชนบานโคกสะอาด มีสภาพโดยท่ัวไป และขบวนการพัฒนาตามลักษณะของพ้ืนท่ี ซ่ึง

ผูวิจัยไดยกประเด็นสภาพโดยท่ัวไปท่ีประกอบดวย ประวัติชุมชน ท่ีตั้ง สภาพภูมิศาสตร สภาพ
ภูมิอากาศ  ประชากร  สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  และสภาพการเมือง
การปกครอง  เพ่ือใหเห็นในบริบทภาพรวมของชุมชน ดังตอไปนี้ 

๒) ประวัติชุมชน 
บานโคกสะอาด หมูท่ี ๒ ตําบลคูตัน  อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร  ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.

๒๔๙๗ ข้ึนกับ ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร  ตอมาจึงยายข้ึนกับ ตําบลคูตัน อําเภอ
กาบเชิง มีพ้ืนท่ีท่ีมีลําคลองไหลผานหมูบาน  มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม  มีปาไมธรรมชาติอยูเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะพืชสมุนไพรตางๆ ท่ีเปนยาในสมัยโบราณ ตอมาก็มีการเปลี่ยนชื่อหมูบานเปน 
บานโคกสะอาด หมูท่ี ๒ ตําบลคูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร บานโคกสะอาด หมูท่ี ๗ ไดรับการจัดตั้งเม่ือ 
ป พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมีนายวุฒิชัย สายแสง เปนผูใหญบาน 

๓) ท่ีตั้ง 
ตําบลคูตัน ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร อยูหางจากอําเภอ

กาบเชิง เปนระยะทาง  ๑๔ กิโลเมตร ซ่ึงเปนทางลาดยาง มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๖๑  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๔๐,๐๐๐  ไร ซ่ึงทางผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ไดกําหนดเขตตําบลภายใน
ทองท่ี โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ.  
๒๕๔๗ โดยใหองคการบริหารสวนตําบลคูตันมีเขตการปกครองจํานวน ๑๐  หมูบาน   

 
 

                                                   
๑๔๘ คณะกรรมการหมูบานโคกสะอาด, “ขอมูลท่ัวไปบานโคกสะอาด หมูท่ี ๒, ๗, และ ๙ ตําบลคูตัน 

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร”, ใน เอกสารแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๙ บานโคกสะอาด หมูท่ี ๒, ๗, และ๙ 
ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, (อัดสําเนา). 



๑๐๘ 
                              

๔) สภาพภูมิศาสตร 
มีพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบ  สวนใหญเปนพ้ืนท่ีนา  เหมาะสําหรับการปลูกขาว  อากาศ

คอนขางรอน  ปริมาณน้ําฝนถือวาเพียงพอตอการเพาะปลูก  อยูในเขตมีเอกสารสิทธิ์ท่ีทํากินเปน
โฉนดท่ีดิน และ สปก. โดยหมูบานมีเนื้อท่ีประมาณ ๒,๔๐๐ ไร   ซ่ึงหมูบานตั้งอยูหางจากท่ีวาการ
อําเภอกาบเชิง  ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และหางจากจังหวัดสุรินทร ๖๙ กิโลเมตร  มีอาณาเขต
ติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลกระเทียม  อําเภอสังขะ  และตําบลบานไทร   
                    อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลตะเคียน  ตําบลดาน  และตําบลกาบเชิง   
                               อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลบานจารย อําเภอสังขะ และตําบลดาน   
              อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง และตําบลบานไทร   
                                 อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
๕) สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในแตละปแบงออกเปน ๓ ฤดูกาล ดังนี้ 
ฤดูรอน ระหวางชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน ระหวางชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว   ระหวางชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 
 
๓.๘.๓.๖ ประชากร 
ตําบลคูตัน  มีประชากร  ๓,๙๗๙ คน  โดยแยกเปนเพศชาย  จํานวน  ๒,๐๑๓  คน  เพศ

หญิง  จํานวน  ๑,๙๖๖  คน  และจํานวนหลังคาเรือนท้ังหมด  ๙๔๖  หลังคาเรือน (ท่ีมา : ขอมูล 
จปฐ.ป ๕๑) 

๓.๘.๓.๗ สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.การคมนาคม 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๘  สายปราสาทเบง – เกษตรถาวร 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๕๑๓๔  สายบานกระเทียม - บานสกล 
- ทางสัญจรเชื่อมระหวางหมูบาน  สวนมากเปนถนนลูกรัง 
- การคมนาคมไมสะดวกเทาท่ีควรในชวงฤดูฝน  เพราะมีบางหมูบานไมสามารถเดินทาง

ติดตอกันไดระหวางหมูบาน 
๒. การโทรคมนาคม 
- โทรศัพทแบบหยอดเหรียญ  จํานวน  ๓   ตู 
- โทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน   ประจําแตละหมูบาน 
- วิทยุสื่อสารของกรมการปกครองประจําหมูบาน  จํานวน  ๑๐  เครื่อง 
- วิทยุสื่อสารขององคการปกครองสวนตําบลคูตัน  จํานวน ๕  เครื่อง 



๑๐๙ 
                              

- วิทยุสื่อสารของกรมอนามัย  จํานวน  ๔   เครื่อง 
๓. การไฟฟา 
ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชท้ัง  ๑๐  หมูบาน 
มีประชากรใชไฟฟา  จํานวน  ๑,๒๓๕  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  ๙๔.๔๒  ของจํานวน

ครัวเรือนท้ังหมด 
๔. แหลงน้ําธรรมชาติ 
- ลําน้ํา, ลําหวย จํานวน   ๕   แหง 
- บึง, หนองและอ่ืน ๆ  จํานวน   ๑๒ แหง 
๕. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
- ประปาหมูบาน จํานวน   ๓  แหง 
- อางเก็บน้ํา   จํานวน   ๒  แหง 
- ฝาย   จํานวน   ๕   แหง 
- คลองน้ํา   จํานวน   ๕  แหง 
- สระน้ํา  จํานวน   ๖   แหง 

๒.๖.๔ ชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ๑๔๙ 
บริบทชุมชน: บานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

บานหนองกอง มีสภาพท่ัวไปและขบวนการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
๑) สภาพท่ัวไป 
ชุมชนบานหนองกอง มีสภาพโดยท่ัวไป และขบวนการพัฒนาตามลักษณะของพ้ืนท่ี ซ่ึง

ผูวิจัยไดยกประเด็นสภาพโดยท่ัวไปท่ีประกอบดวย ประวัติชุมชน ท่ีตั้ง สภาพภูมิศาสตร สภาพ
ภูมิอากาศ  ประชากร  สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  และสภาพการเมือง
การปกครอง  เพ่ือใหเห็นในบริบทภาพรวมของชุมชน ดังตอไปนี้ 

๒) ประวัติชุมชน 
บานหนองกอง มีอายุประมาณเกือบ ๒๐๐ ป คนท่ีออกมาตั้งบานหนองกองกลุมแรกมา

จากบานโดด เนื่องมาจากการเพ่ิมของจํานวนประชากร แผวถางปาขยายท่ีทํากินกวางออกไปไกลจาก
หมูบาน จึงชวนกันออกมาตั้งบานเรือนตามหัวไรปลายนา เรียกชื่อตามชื่อหนองน้ําประจําหมูบาน ชื่อ
หนองกองมาจากผูเฒาผูแกตัดไมแคนมาคุมหนองแคนเอามาทํากลองอยูท่ีริมหนองแลวเอาไปถวายวัด
บานโดด จึงเรียกชื่อวา หนองกอง อีกเรื่องหนึ่ง ผูเฒาผูแกเลาวาหนองแหงนี้เคยเปนท่ีตั้งของกองทัพ
สมัยโบราณ มีการขุดหนองเพ่ือเก็บกักน้ําเอาไวใชสําหรับกําลังพล เม่ือออกมาตั้งหมูบานปรากฏมี

                                                   
๑๔๙ คณะกรรมการหมูบานหนองกอง, “ขอมูลท่ัวไปของหมูบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบลโดด อําเภอ

โพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ”, ใน เอกสารประกอบการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” 
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจาป ๒๕๕๙ บานหนองกองหมูท่ี ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, (อัดสําเนา). 



๑๑๐ 
                              

หนองกองทัพอยูกอนแลว ในบริเวณหนองน้ํามีตนไมข้ึนเปนกลุมคลายปาละเมาะ เม่ือผูใหญบานเห็น
จึงเรียกวาหนองกองทัพ แตคนท่ัวไปเรียกสั้นๆ วา “บานหนองกอง”   

๓) ท่ีตั้ง  
บานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีจํานวน ๑๑๕ 

ครัวเรือน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อยูหางจากอําเภอประมาณ ๕ กิโลเมตร 
พ้ืนท่ีรวม ๑,๓๒๐ ไร๑๕๐  

๔) สภาพภูมิศาสตร   
ตําบลโดด  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  อยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษ  

ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร 
ทิศเหนือ         ติดกับ    บานหนองหงอก    หมู ๔      ตําบลโดด  
ทิศใต             ติดกับ    บานกาดา           หมู ๑๒   ตําบลโดด  
ทิศตะวันออก    ติดกับ   บานสายตะคลอง   หมู ๖      ตําบลผือใหญ  
ทิศตะวันตก      ติดกับ   บานโดด              หมู ๒     ตําบลโดด  
๕) สภาพภูมิอากาศ   
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในแตละปแบงออกเปน ๓ ฤดูกาล ดังนี้ 
ฤดูรอน ระหวางชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน ระหวางชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว   ระหวางชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 
๖) ประชากร  
จํานวนประชากร บานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบลโดด มีประชากรท้ังสิ้น ๒๒๕ คน แยก

เปนชาย ๑๐๕ คน เปนหญิง ๑๒๐ คน๑๕๑ (จากขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๙) 
๗) สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน  
บานหนองกอง หมูท่ี ๓ มีแหลงนําสาธารณะท่ีใชในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว จํานวน ๒ 

แหง คือ หนองกอง หนองซําลิง ซ่ึงในชีวิตประจําวันชาวบานไดนอมนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปน
ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป นํามาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนของการพัฒนา 
เปนโมเดลท่ีแสดงถึงความพอเพียง อันหมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล รวมถึงความจําเปนท่ี
จะตองมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และตองประกอบไปดวยสองเง่ือนไข คือเง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม 

๘) สภาพเศรษฐกิจ  
การประกอบอาชีพ และรายไดของประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก 

และมีอาชีพเสริม คือ ทําปุยอินทรีย ปลูกพืชผักสวนครัว ทอผาไหม กลุมอาชีพตางๆ คาขาย รับจาง 
รายไดสําหรับใชจายในครัวเรือนไดมาจากการขายพืชผลทางการเกษตรและรับจาง คาขาย ชาง และ

                                                   
๑๕๐ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรี

สะเกษ.  
๑๕๑ ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของครัวเรือน ป พ.ศ. ๒๕๕๙. 



๑๑๑ 
                              

อีกบางสวน คือ จากลูกหลานท่ีไปรับจางในตางถ่ิน ไดสงมาใหใชจายเปนรายเดือน และนอกจากนี้ผล
ของการสํารวจขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๙ ราษฎรบานหนองกอง มีอาชีพและมีรายไดเฉลี่ย ๑๑๘,๒๕๓ 
บาทตอคนตอป และมีรายจายเฉลี่ย จํานวน ๖๘,๕๘๔ บาทตอคนตอป ซ่ึงทําใหประชาชนในชุมชน
สามรารถดํารงชีพอยูไดโดยไมตองอพยพทํางานนอกพ้ืนท่ีบานเกิดตนเอง 

๙) สภาพสังคม 
ชุมชนบานหนองกอง เปนชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินกิจกรรม ท่ีทําใหเกิดความสมัครสามน

สามัคคีของประชาชนในหมูบาน เชน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเด็ก สตรี เยาวชน ไดมีสวนรวมโดยการ
จัดการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธคนในชุมชน โดย บาน วัด โรงเรียน รวมกัน มีการพัฒนาหมูบานรวมกัน
ทําความสะอาดถนนรอบหมูบาน จัดหมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนรอบๆ
หมูบานใหสวยงาม  มีการจัดสวัสดิการชุมชน การเกิด มอบของขวัญ การตาย ก็ชวยเหลือกัน เรียกวาเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะหศพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีใหความสําคัญกับผูสูงอายุใหรูวาตนมีความสําคัญกับ
ลูกหลาน คือ มีการจัดกิจกรรม วันผูสูงอายุ วันสงกรานตทุกป และกิจกรรมการพัฒนา การจัดสวัสดิการ  
การดูแลสุขภาพตามกลุมวัย เชน เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
ประคับประคอง ซ่ึงแตละกลุมวัยมีความตองการท่ีแตกตางกันตามกลุมวัยตางๆ  

๑๐) สภาพการเมืองการปกครอง 
บานหนองกอง เปนหมูบานขนาดใหญ มีครัวเรือนท้ังหมด ๙๕ ครัวเรือน๑๕๒ แบงการ

ปกครองออกเปนคุมตางจํานวน ๕ คุม  
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการชุมชน 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการชุมชน ในการศึกษาเรื่อง “การ

บริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” มีผูทําการศึกษาวิจัยไว ดังตอไปนี้ 
อมลณัฐ ฉัตรตระกุล และสุรียพร ธรรมิกพงษ ไดวิจัยเรื่อง “การสรางรูปแบบการบริหาร

จัดการชุมชนแบบบูรณาการสูความพอเพียงและยั่งยืนของชุมชนบานปาบง ตําบลตะเบาะ  อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารจัดการในชุมชน ดานกายภาพและ
สวัสดิการ สวนใหญองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะเปนผูกํากับดูแล ผูใหญบานและผูนําชุมชนมัก
เปนผูกํากับดูแลกิจกรรมของชุมชน การดําเนินกิจกรรมสวนใหญไมเปนรูปธรรม ชาวบานไมชอบแสดง
ความคิดเห็น มีความรักปรองดองกันในหมูญาติมิตร มีการปลูกขาวและผักสวนครัวไวบริโภค แตยัง
ขาดความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนปญหา ไดแก ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา คา
ครองชีพสูง กระแสโลกาภิวัตน และวัตถุนิยม สําหรับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ควรเริ่มจากกลุม
นํารองและขยายผลตอไป โดยจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการเสริมแรง ติดตามผล และ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ผูนําชุมชนตองมีภาวะผูนําและประสานประโยชนกับภาคี 

สําหรับรูปแบบการบริหารจัดการชุมชน ควรแบง ๔ ดาน ไดแก ๑) การรูรักสามัคคี โดย
ชุมชนควรเสริมสรางศักยภาพใหทุกคนใหมีสวนรวม ผลักดันกลุมและเครือขายใหบรรลุวัตถุประสงค 

                                                   

 ๑๕๒ ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของครัวเรือน ป พ.ศ. ๒๕๕๙. 



๑๑๒ 
                              

๒) การออมทรัพยและบริหารจัดการชุมชนในรูปของคณะกรรมการและตรวจสอบได ๓) การอนุรักษ
และใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของชุมชนอยางประสิทธิภาพ และ ๔) ดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีติดตาม
ผลและประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ๑๕๓ 

อมรรัตน ทิพยเลิศ ไดวิจัยเรื่อง “ความสามารถทางการสื่อสารของผูนําทองถ่ินในการ
บริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง” ผลการวิจัย
พบวา การบริหารจัดการชุมชนนั้น นอกจากจะชวยใหดําเนินกิจกรรมชุมชนไปในทิศทางท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนแลว ยังเปนการธํารงรักษาองคประกอบของชุมชนใหคงอยูอีกดวย โดย
องคประกอบของชุมชน ๕ ประการ มีดังนี้  

๑. ดานศักยภาพ ไดแก พ้ืนท่ี สาธารณสมบัติซ่ึงเปนสิ่งท่ีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของ
รวมกัน ใชรวมกัน และตองชวยกันบริหารจัดการใหคงอยู 

๒. ดานเศรษฐกิจ ไดแก การปองกันผลประโยชนรวมกัน 
๓. ดานการเมือง ไดแก การจัดระบบการปกครองตนเองภายในกลุม รวมถึงการจัดการ

ปองกันและแกไขความขัดแยงภายในกลุม 
๔. ดานสังคม ไดแก การยึดถือคุณคา ขนบธรรมเนียม ประเพณีรวมกัน และการมีทัศนคติ

ไปในทิศทางเดียวกัน 
๕. ดานประวัติศาสตร ไดแก ประวัติการตั้งถ่ินฐานและเชื้อชาติ 
นอกจากนี้ ยังไดผสมผสานแนวคิดเรื่องนิยามการบริหารจัดการองคกรขางตนกับแนวคิด

เรื่ององคประกอบชุมชน ไดวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการชุมชนไวได ๓ ประเด็น คือ 
๑) การบริหารจัดการชุมชน อาจไมใชเพียงแคการกระทําท่ีกอใหเกิดการดําเนินกิจกรรม

โดยคนหมูมากท่ีอยูรวมกันเทานั้น หากแตตองดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานั้นดวยความสมัครใจและมี
ความรูสึกรับผิดชอบรวมกันดวย เนื่องจากองคประกอบตางๆ ภายในชุมชนท่ีจะตองบริหารจัดการนั้น
เปนเรื่องของสวนรวมและหลายสิ่งก็ลวนเปนสาธารณสมบัติ 

๒) ในการบริหารจัดการชุมชนนั้นตองมีวัตถุประสงค หรือเปาหมายรวมกันของชุมชนเปน
สําคัญ 

๓) บทบาทภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการชุมชนอาจแบงไดเปน ๒ ระดับ คือ บทบาท
หนาท่ีในการคิดหรือวางแผนเชิงนโยบาย มีหัวหนากลุมหรือผูนําท่ีเปนผูกระทํา และบทบาทหนาท่ีใน
เชิงปฏิบัติหรือการลงแรงกระทํา ซ่ึงสมาชิกในชุมชนเปนผูรวมกันกระทํา๑๕๔ 

                                                   
๑๕๓ อมลณัฐ ฉัตรตระกุล และสุรียพร ธรรมิกพงษ, “การสรางรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแบบ

บูรณาการสูความพอเพียงและยั่งยืนของชุมชนบานปาบง ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ”, รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ, (คณะเทคโนโลยีการเกษตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๑), บทคัดยอ. 

๑๕๔ อมรรัตน ทิพยเลิศ, “ความสามารถทางการสื่อสารของผูนําทองถ่ินในการบริหารจัดการชุมชน 
กรณีศึกษา: ชุมชนตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน, (คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). 



๑๑๓ 
                              

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการชุมชน  
สามารถเปนแนวทางในการชวยเสริมสรางชุมชนใหมีศักยภาพเขมแข็งเกิดการพ่ึงตนเองไดในหลายๆ 
มิติ อาทิเชน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เชน มีจิตสํานึกสาธารณะ เปนตน ใหเกิด
แกคนในชุมชน แตอยางไรก็ตาม สิ่งเหลานี้ จะเกิดข้ึนได จําตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายตาม
หลักการมีสวนรวมในการทํางานและตัดสินใจรวมกัน เพราะจะตองใชหลักการบริหารจัดการ เชน 
การวางแผน การจัดจัดกระบวนการหรือการเตรียมการ การดําเนินการ การกํากับดูแล การ
ประสานงาน และการประเมินผล เปนตน  

 
ตารางท่ี ๒.๑๖ ผลการวิจัยของนักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

อมลณัฐ ฉัตรตระกุล  
และสุรียพร ธรรมิกพงษ  
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๑) 

สภาพการบริหารจัดการในชุมชน ดานกายภาพและสวัสดิการ สวน
ใหญองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะเปนผูกํากับดูแล ผูใหญบาน
และผูนําชุมชนมักเปนผูกํากับดูแลกิจกรรมของชุมชน การดําเนิน
กิจกรรมสวนใหญไมเปนรูปธรรม ชาวบานไมชอบแสดงความคิดเห็น 
มีความรักปรองดองกันในหมูญาติมิตร มีการปลูกขาวและผักสวนครัว
ไวบริโภค แตยังขาดความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนปญหา 
ไดแก ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา คาครองชีพสูง กระแส
โลกาภิวัตน และวัตถุนิยม สําหรับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ควร
เริ่มจากกลุมนํารองและขยายผลตอไป โดยจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลาย มีการเสริมแรง ติดตามผล และประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง ผูนําชุมชนตองมีภาวะผูนําและประสานประโยชนกับภาคี 

อมรรัตน ทิพยเลิศ 
(วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, 
๒๕๔๘) 

การบริหารจัดการชุมชนนั้น นอกจากจะชวยใหดําเนินกิจกรรมชุมชน
ไปในทิศทางท่ีตรงกับความตองการของชุมชนแลว ยังเปนการธํารง
รักษาองคประกอบของชุมชนใหคงอยูอีกดวย โดยองคประกอบของ
ชุมชน ๕ ประการ มีดังนี้  ๑. ดานศักยภาพ ไดแก พ้ืนท่ี สาธารณ
สมบัติซ่ึงเปนสิ่งท่ีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของรวมกัน ใชรวมกัน และ
ตองชวยกันบริหารจัดการใหคงอยู ๒. ดานเศรษฐกิจ ไดแก การ
ปองกันผลประโยชนรวมกัน ๓. ดานการเมือง ไดแก การจัดระบบการ
ปกครองตนเองภายในกลุม รวมถึงการจัดการปองกันและแกไขความ
ขัดแย งภายในกลุ ม  ๔ .  ด านสั งคม ได แก  การยึด ถือ คุณค า 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีรวมกัน และการมีทัศนคติไปในทิศทาง
เดียวกัน ๕. ดานประวัติศาสตร ไดแก ประวัติการตั้งถ่ินฐานและเชื้อ
ชาติ 

 



๑๑๔ 
                              

๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการชุมชน 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการชุมชนแบบพหุภาคี ในการศึกษา

เรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” มีผูทําการศึกษาวิจัยไว ดังตอไปนี้ 
อภิชาติ ใจอารีย  ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการปาชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา 
ชุมชนบานพุเตยมีศักยภาพในการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวมใน ๖ ดาน คือ (๑) ดานความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรทองถ่ิน (๒) ดานภูมิปญญาทองถ่ิน (๓) ดานวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีชุมชน 
(๔) ดานการรวมกลุม (๕) ดานความสัมพันธทางเครือญาติ และ (๖) ดานศักยภาพของผูนํา ปาชุมชน
บานพุเตยมีความหลากหลายของพรรณไมสูง การกระจายของพรรณไมอยูในสภาวะท่ีคอนขางมี
เสถียรภาพ ชุมชนมีการใชประโยชนจากปาชุมชนทุกครัวเรือนอยางหลากหลาย โดยใชพืชสมุนไพรมาก
ท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนทางออมท่ีเชื่อมโยงไปสูวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนอยาง
ชัดเจน การใชกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานการจัดการปาชุมชน ทําใหคนในชุมชนทุก
ระดับมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของการอนุรักษปาชุมชนมากข้ึน เนื่องจากเปนการสราง
กระบวนการเรียนรูท่ีทําใหชาวบานคนหาปญหาจากการจัดการปาชุมชน นําไปสูการวางแผน และแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ เปนการจัดการปาชุมชนท่ีเหมาะสมซ่ึงผสมผสานระหวางวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินกับวิธีการใหมจากการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนา เกิดการสืบสานงานสูเยาวชน 
นอกจากนี้กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมยังไดชวยสรางนักวิจัยชุมชน จากการถอดประสบการณ
รวมกับชุมชน ทําใหไดตัวอยางรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน ซ่ึง
ประกอบดวย ๓ ข้ันตอนหลัก คือ (๑) การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (๒) การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของศักยภาพชุมชน และ (๓) การพัฒนาสูความยั่งยืน โดยชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน
งาน ดวยศักยภาพและความพรอมของชุมชน สําหรับผูมีสวนรวมภายนอกชุมชน มีบทบาทหลักในการ
สนับสนุนเชิงวิชาการ งบประมาณ และนโยบาย ภายใตหลักการทํางาน คือ การเคารพคนและชุมชน 
และ ชุมชนเปนเจาของปา ปจจัยสําคัญท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ และความยั่งยืน ไดแก ศักยภาพและ
บทบาทผูนํา ความเขมแข็งของชุมชน คุณลักษณะสมาชิกชุมชน การสนับสนุน และการยอมรับจาก
หนวยงานภายนอก รูปแบบท่ีคนพบจากกรณีศึกษาบานพุเตยสามารถนําไปปรับใชในชุมชนภูมิภาค
ตะวันตกท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน และเปนชุมชนท่ีอยูในแหลงการพัฒนาซ่ึงจะไดรับผลกระทบจาก
ภายนอกไดเร็ว ท้ังนี้ การปรับใชควรคํานึงถึงปจจัยเอ้ือดังกลาวแลว ๑๕๕ 

วิทยา จันทรแดง ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบวา ๑) นโยบายการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินการในดานการเพ่ิมศักยภาพ
ขององคกรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การจัดการความรู และการเรียนรูของคนในชุมชน  
๒) ชุมชนมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบ

                                                   
๑๕๕ อภิชาติ ใจอารีย “กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กรณีศึกษาการจัดการปาชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย 
สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ, ปท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙). 



๑๑๕ 
                              

อาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองคกรในชุมชน ๓) รูปแบบใหมท่ีคนพบ คือ 
การบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิจัยในครั้งนี้นําไปสูขอคนพบใหม คือ ๑) การมีสวนรวมท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็ง
แบบไตรภาคี ไดแก องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชน
เขมแข็ง ไดแก ระบบความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธ และมีแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติ
เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง และ ๓) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง คือ แนวทางดานการฟนฟูชุมชน 
แนวทางดานการปรับตัวของชุมชน และแนวทางดานการดํารงอยูของชุมชน๑๕๖ 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการชุมชน คือ 
การมีภาคีเครือขายในการทํางานชุมชนรวมกันหลายๆ ฝาย โดยมีระบบการติดตอสื่อสารและเชื่อมโยง
ถึงกันของกลุมบุคคลหรือองคกรท่ีรูจักกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลความรูระหวางกันและกัน อันมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน รวมถึงการมุงเนนความรวมมือและปฏิบัติงานรวมกัน ใหความ
ชวยเหลือกันและกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็ง
และสามารถพ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เปนตน 
 
ตารางท่ี ๒.๑๗ ผลการวิจัยของนักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชน  
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

อภิชาติ ใจอารีย   
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๙) 

ชุมชนบานพุเตยมีศักยภาพในการจัดการปาชุมชนแบบมี
สวนรวมใน ๖ ดาน คือ (๑) ดานความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรทองถ่ิน (๒) ดานภูมิปญญาทองถ่ิน (๓) ดานวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีชุมชน (๔) ดานการรวมกลุม 
(๕) ดานความสัมพันธทางเครือญาติ และ (๖) ดานศักยภาพ
ของผูนํา ปาชุมชนบานพุเตย มีความหลากหลายของพรรณ
ไมสูง การกระจายของพรรณไมอยูในสภาวะท่ีคอนขางมี
เสถียรภาพ ชุมชนมีการใชประโยชนจากปาชุมชนทุก
ครัวเรือนอยางหลากหลาย โดยใชพืชสมุนไพรมากท่ีสุด โดย
รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการปาชุมชน
อยางยั่งยืน ซ่ึงประกอบดวย ๓ ข้ันตอนหลัก คือ (๑) การ
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (๒) การเสริมสรางความ
เขมแข็งของศักยภาพชุมชน และ (๓) การพัฒนาสูความ
ยั่งยืน โดยชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงาน 
ดวยศักยภาพและความพรอมของชุมชน สําหรับผูมีสวนรวม 

                                                   
๑๕๖ วิทยา จันทรแดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (บัณฑิตวิทายลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔). 
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นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ภายนอกชุมชน มีบทบาทหลักในการสนับสนุนเชิงวิชาการ 

งบประมาณ และนโยบาย ภายใตหลักการทํางาน คือ การ
เคารพคนและชุมชน และ ชุมชนเปนเจาของปา ปจจัยสําคัญ
ท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ และความยั่งยืน ไดแก ศักยภาพและ
บทบาทผูนํา ความเขมแข็งของชุมชน คุณลักษณะสมาชิก 

วิทยา จันทรแดง 
(วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓) 

๑) การมีสวนรวมท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี 
ไดแก องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคีสนับสนุน ๒) 
ระบบสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบความรู ระบบ
ขอมูล ระบบความสัมพันธ และมีแนวทางในการนําไปสูการ
ปฏิบัติเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง และ ๓) แนวทางในการสราง
ชุมชนเขมแข็ง คือ แนวทางดานการฟนฟูชุมชน แนวทาง
ดานการปรับตัวของชุมชน และแนวทางดานการดํารงอยู
ของชุมชน 

 

๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนวิถีพุทธ 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ในการศึกษา

วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” พบวา มีผูทําการศึกษาวิจัยไว
อยางหลากหลายในประเด็นสาระสําคัญท่ีจะสรางชุมชนใหเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ดังจะ
นําเสนอตอไปนี้ 

Fonchingong & Fonjong ไดศึกษาวิจัยแนวคิดการพ่ึงตนเองในการริเริ่มพัฒนาชุมชน
ในกลุมรากหญาของคาเมรูน ไดขอสรุปจากการศึกษาวิจัยพบวา แนวคิดการพัฒนาชุมชนเปนการมี
สวนรวมของประชาชนในความพยายามเปนอยูโดยการพ่ึงตนเอง ท้ังท่ีริเริ่มดวยประชาชนเองและ
ไดรับการสงเสริมเพียงเล็กนอยจากภาครัฐ การลดการแทรกแซงจากรัฐ ถือเปนเจตนารมณของการ
พ่ึงตนเอง โดยท่ีชุมชนพยายามท่ีจะสรางสมรรถนะของทองถ่ินใหเกิดข้ึน ภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ 
สามารถท่ีจะยื่นความชวยเหลือใหกับชุมชนชนบทเพียงแตเรื่องเทคโนโลยีท่ีสําคัญ และการเงินเทานั้น 
ควรจะพัฒนาการพ่ึงตนเองในระดับปจเจกบุคคล และชุมชนหมูบาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตใหดีข้ึน และการศึกษาวิจัยยังพบวา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนากลุมรากหญาของ 
คาเมรูน คือ การเชื่อม่ันตอภูมิปญญาท่ีมีมาแตดั้งเดิมของชุมชน ทักษะและเทคโนโลยี การสนับสนุน
จากผูนําภายนอกชุมชน การมีสวนรวมระหวางโครงสรางทางวัฒนธรรมกับเครือขายชุมชน และการ
สนับสนุนจากสตรีและผูท่ีมีบทบาทหลักของชุมชน การศึกษาวิจัยนี้ยังไดใหขอเสนอแนะวา องคการ
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ภาครัฐและภาคสวนตางๆ ควรจะใหคําแนะนําในการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชน และการสราง
เครือขายทองถ่ิน ซ่ึงจะเปนหนทางในการเปลี่ยนแปลงชุมชนท่ีดีได๑๕๗ 

วีระศักดิ์ จุลดาลัย และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พ่ึงตนเอง กลุมเกษตรทําไรสับปะรด ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัย
พบวา จากกระบวนการจัดการความรูเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง กลุมเกษตรทําไรสับปะรด ตําบลโนน
ตาล สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิเคราะห และนําความรูทางวิชาการมาประยุกตตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินดานการใชปุยคอก รวมท้ังการผสมผสานกับองคความรูเรื่องการเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพ่ือผลิต
ปุยชีวภาพใหพอเพียงกับความตองการของเกษตรกร จนสามารถลดการใชสารเคมีในไรสับปะรด และ
ลดตนทุนการทําไรสับปะรดแบบปลอดสารพิษโดยเนนการใชสมุนไพรท่ีไดจากทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีมีอยูในชุมชนโนนตาล มาประยุกตใชเปนน้ําสมุนไพรเพ่ือปองกันแมลงในไรสับปะรด และไดปลูก
สมุนไพรทดแทนเ พ่ือสร า งความตระหนัก และปลูกจิตสํ านึ ก ให ชุมชนรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีกลุมแมบานฯ นําความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานการถนอมอาหารมา
ประยุกตใชในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจากสับปะรดเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและจําหนายภายใน
ชุมชน รวมท้ังการสงผลิตภัณฑออกจําหนายใหกับชุมชนใกลเคียง และหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหไดปริมาณผลิตภัณฑแปรรูปจากสับปะรดท่ีเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค รวมท้ังการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินดานการทํากระดาษจากใบสับปะรดท่ีเหลือท้ิงจากภาคการเกษตรมาสราง
มูลคาเพ่ิม โดยมุงเนนการผลิตท่ียึดหลักความพอประมาณ ตั้งแตการวางแผนการผลิตท่ีคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคา ตลอดจนการผลิตท่ีเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

นอกจากนั้น การรวมกลุมของสมาชิกชุมชนบานกลาง ท้ัง ๓ กลุม เปนการนําศักยภาพ
ของกลุม มาสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยลดการพ่ึงพิงปจจัยการผลิต
จากภายนอกใหมากท่ีสุด ท้ังนี้ อยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียงในการดําเนินชีวิต และมีชีวิตท่ีสมดุล
อยางแทจริง ซ่ึงเปน “ความพอเพียงในระดับชุมชน” โดยเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา และ
ตรงกับทฤษฎีใหมข้ันท่ี ๒ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ความเชื่อมโยงของการรวมกลุมสมาชิก
ชุมชนบานกลางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสราง “เครือขายชุมชนพอเพียง” ท่ีเชื่อมโยง
กันดวยหลักไมเบียดเบียนกัน แบงปน และชวยเหลือกันและกันในท่ีสุด๑๕๘ 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการ การจัดการชุมชนเขมแข็ง: 
รูปแบบ ปจจัย และตัวชี้วัด” ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการชุมชน
เขมแข็งในสังคมไทย พบวา มีกระบวนการจัดการท่ีสําคัญ ๗ ประการ ท่ีกอใหเกิดศักยภาพของการ
พัฒนาชุมชนไปสูความเขมแข็ง คือ ๑) การบวนการมีสวนรวมของชุมชน ๒) กระบวนการแลกเปลี่ยน

                                                   
๑๕๗ C. Fonchingong & L. Fonjong, “The Concept of Self-Reliance in Community Disruption 

Initiatives in the Cameroon Grassfilds”, Geo Journal, 57 (1): 2. 
๑๕๘ วีระศักดิ์ จุลดาลัย และคณะ, การจัดการความรูเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง กลุมเกษตรทํา

ไรสับปะรด ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดสามลดา, 
๒๕๕๐), อางถึงใน ยุทธนา หาระบุตร, “ยุทธศาสตรการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติระดับครัวเรือน
ในชุมชนภาคอีสานตอนใต”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (คณะ
รัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓), หนา ๑๓๙-๑๔๐. 
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การเรียนรู ๓) กระบวนการการฟนฟู ผลิตซํ้าและสรางใหม ๔) กระบวนการใชสิทธิชุมชนและ
ขอบัญญัติของชุมชน ๕) กระบวนการตัดสินใจรวมกันของชุมชน ๖) กระบวนการของเครือขายการ
พัฒนา และ ๗) กระบวนการดานการจัดการตนเอง โดยกระบวนการจัดการท้ัง ๗ ดานนั้น เปนการ
จัดการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีพบไดท่ัวไป นอกจากนี้ ภาครัฐไดใชกระบวนการในเชิงกฎหมายและการ
จัดการตามแนวนโยบายรวมเปนแนวทางจัดการในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

ผลการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็ง พบวา รูปแบบประโยชน ๖ ประการ 
ในการพัฒนาชุมชน คือ ๑) รูปแบบการนําตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งมาเปนเปาหมายหรือทิศทางในการ
ดําเนินงาน ๒) การนําตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรู และประเมินผลตนเอง ๓) การ
นําตัวชี้วัดเปนสิ่งท่ีทําใหสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหมองเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ๔) การใชตัวชี้วัดมาเปน
กระบวนการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในศักยภาพใหกับชุมชน ๕) การใชตัวชี้วัดเปนกระบวนการเพ่ือถัก
ทอความสัมพันธของคนในชุมชนกอใหเกิดพลังการมีสวนรวมในการพัฒนา และ ๖) การใชตัวชี้วัดเปน
กระบวนการสรางแนวทางใหมในการประเมินผลงานพัฒนา ซ่ึงรูปแบบดังกลาวเปนการประยุกตใชท้ัง
ในระดับนโยบายและในระดับชุมชน  

สวนผลการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบตัวชี้วัดการจัดการชุมชนเขมแข็งในระดับชุมชน 
พบวา มีองคประกอบตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๔ ดาน คือ ๑) ดานเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดยอย ๔ ตัวชี้วัด ไดแก 
การผลิตและการบริโภคในชุมชน กลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน การจัดสรรทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจของชุชน ๒) ดานสังคมและองคกรชุมชน 
มีตัวชี้วัดยอย ๓ ตัวชี้วัด ไดแก การจัดการและการบริหารองคกรชุมชน ความสัมพันธภายในองคกร
ชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ๓) ดานวัฒนธรรมและการเรียนรู มีตัวชี้วัดรวม ๓ ตัวชี้วัด ไดแก 
การอนุรักษ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน การเรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน  
การจัดการตนเองทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา ๔) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัด 
๓ ตัวชี้วัด ไดแก การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยและเง่ือนไขท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการชุมชนเขมแข็ง 
พบวา ปจจัยท้ัง ๔ ดาน คือ ๑) ดานปจจัยพ้ืนฐานของชุมชน ๒) ปจจัยเก่ียวกับผูนําชุมชน ๓) ปจจัย
เก่ียวกับการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน และ ๔) ปจจัยเก่ียวกับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของมีความสัมพันธกับการจัดการชุมชนเขมแข็ง โดยเฉพาะปจจัยเก่ียวกับผูนําชุมชน มี
ความสําคัญอยางมากและเก่ียวของกับอนาคตของชุมชนโดยตรง เพราะสวนใหญไมมีการพัฒนาผูนําท่ี
จะสืบสานอุดมการณของชุมชนอยางเครงครัด นอกจากนี้ ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน
เขมแข็ง พบวา ประเด็นปญหา อุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาชุมชนมากท่ีสุด คือ ๑) ชุมชนขาดการ
สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๒) กฎหมายและกลไกภาครัฐไมเอ้ือตอการพัฒนาชุมชน และ  
๓) ชุมชนขาดพลังในการจัดการตนเอง เชน ความสามัคคี ผูนําท่ีเขมแข็ง และทรัพยากรในชุมชนมีไม
เพียงพอ 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการชุมชนเขมแข็ง คือ ๑) ในระดับชุมชน ชุมชนควรมีการ
สงเสริมและจัดตั้งองคกรชุมชนในมิติของการจัดการตนเอง เสริมสรางและประสานเครือขายในชุมชน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และใหความรวมมือกับภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ



๑๑๙ 
                              

หนวยงานอ่ืนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ๒) ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนในระดับพ้ืนท่ีและกิจกรรมของชุมชน โดยมีการ
กําหนดมาตรการในแผนแมบทชุมชน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
๓) ระดับหนวยงานภาครัฐหรือในระดับนโยบาย รัฐควรปกปองทรัพยากร ภูมิความรู วัฒนธรรม และ
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายใตกระแสชุมชนทองถ่ินท่ีเชื่อมโยงการเรียนรูในกระแสโลกาภิวัตน  
เพ่ือนําไปสูการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังควร
เสริมสรางการพ่ึงพาตนเองของชุมชนทองถ่ิน โดยมุงเนนการพัฒนาสังคมเพ่ือใหประชาชนในชุมชน
ตางๆ สามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ และ ๔) ศักยภาพของผูนําชุมชน ใน
เชิงการถายโอนความรู ทักษะ การจัดการจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง หรือสมาชิกรุนหลัง๑๕๙ 

นภาภรณ หะวานนท และคนอ่ืนๆ ไดวิจัยเรื่อง “ดัชนีความเขมแข็งของชุมชน: ความ
กลมกลืนระหวางทฤษฎีฐานรากกับขอมูลเชิงประจักษ” ผลการวิจัยพบวา ดัชนีความเขมแข็งของ
ชุมชน ในภาพรวม มี ๔ ตัว ไดแก ๑) ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน ตัวชี้วัดท่ีบงบอกความ
เขมแข็งไดดีท่ีสุด คือ ประสบการณความสําเร็จในการระดมทุนเพ่ือนํามาใชประโยชนในชุมชน ซ่ึง
สะทอนใหเห็นความรวมมือ รวมใจของคนในชุมชนท่ีจะเสียสละเพ่ือชุมชน ๒) ความม่ันคง ปลอดภัย
ของชุมชน โดยตัวชี้วัดท่ีบงบอกความม่ันคงปลอดภัยไดดีท่ีสุด คือ ความใกลชิดและความไววางใจกัน
ของคนในชุมชน ๓) ความรักและหวงแหนชุมชน ตัวชี้วัดท่ีสะทอนมิตินี้ไดดีท่ีสุด คือ การดํารงอยูของ
ประเพณีและพิธีกรรมในชุมชน และรองลงมา คือ ตัวชี้วัดวา เยาวชนรูประเพณีและพิธีกรรมของ
ชุมชนท่ีมีมาแตเดิม ตัวชี้วัดท้ังสองตัวนี้ บงบอกถึงการท่ีคนในชุมชนใหคุณคากับการสืบสานและดํารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน อันสะทอนถึงความรักและหวงแหนชุมชน และ ๔) การมี
วิสัยทัศนของชุมชน ตัวชี้วัด คือ ความสามารถของชุมชนในการมองเห็นแนวทางในการแกปญหาของ
ชุมชน และความสามารถของชุมชนในการคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต๑๖๐ 

อัยรวี วีระพันธพงศ ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพ่ึงตนเองของชุมชน:
กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการ
พ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจําแนกได ๓ ดาน คือ ๑. สามารถแกไขปญหาดวยตัวของชุมชนเอง 
๒. ความสามารถในการตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําเก่ียวกับกิจการตางๆ ภายในชุมชน ๓. ความ
ยั่งยืนของการพ่ึงตนเอง ปจจัยท่ีทําใหชุมชนคลองลัดมะยมพ่ึงตนเองได คือ๑) ปจจัยภายใน ไดแก 
ผูนําชุมชน ทุนทางเทคโนโลยีทรัพยากรชุมชน การรวมกลุมและความเชื่อม่ันในคานิยม ศาสนา 

                                                   
๑๕๙ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, “กระบวนการ การจัดการชุมชนเขมแข็ง : รูปแบบ ปจจัย และ

ตัวช้ีวัด”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (คณะรัฐศาสตร: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 

๑๖๐ นภาภรณ หะวานนท และคนอ่ืนๆ, ดัชนีความเขมแข็งของชุมชน: ความกลมกลืนระหวาง
ทฤษฎีฐานรากกับขอมูลเชิงประจักษ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๕๐), หนา 
๑๕๘-๑๕๙. 
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วัฒนธรรม และเอกลักษณของชุมชน ๒) ปจจัยภายนอก คือ หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ 
สวนอุปสรรคในการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ กฎหมาย๑๖๑ 

พระมหาจําลอง ปฺญาวฑฒโก (เอกสะพัง) ไดวิจัยเรื่อง”การประยุกตพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดบานหนองโน ตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม”วิทยานิพนธนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาโครงสรางและวิธีการ
บริหารงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดบานหนองโน การประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของกลุมสัจจะสะสมทรัพย และประโยชนท่ีไดรับจากกลางพายุปลอดภัยของกลุมสัจจะสะสมทรัพยมา
ใชพัฒนากลุมตัวอยางจํานวน ๔๐ ราย ผลการศึกษาพบวา 

 ประวัติความเปนมาของกลุมสัจจะพระสมทรัพยบานหนองโน เริ่มตนจากการท่ีพระสงฆ
เห็นความสําคัญของการเผยแผหลักธรรมท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต การสอนธรรมะแกประชาชนเพียง
อยางเดียวมายิงอาศัยวัตถุธรรมท่ีเปนเครื่องลอใหปฏิบัติตามแลว ยอมทําใหบุคคลบางกลุมมีศรัทธา
และปญญานอยไมสนใจตอคําสอน ดวยเหตุนี้ จึงมีอุบายใชหลักธรรมะรวมกับการใชกิจกรรมดาน
การเงินเขาไปมีสวนรวมในการเผยแผเพ่ือทําใหการเผยแผหลักธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมี
นโยบายหลักอยู ๓ ขอ คือ การบริหารคน การบริหารเงิน และการเสริมสรางคุณธรรม 

 ดานการบริหารงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยบานหนองงูพบวากลุมสัจจะสะสมทรัพยมี
ลักษณะพิเศษ ๓ ประการ คือ มีการดําเนินงานคลายธนาคาร คือ มีการฝากเงิน ถอนเงิน มีการสราง
ระบบท่ีคลายคลึงกับการประกันภัย คือ มีการชดเชยคารักษาพยาบาลแกสมาชิกและมีลักษณะ
คลายคลึงกับสหกรณ คือ มีการขายสินคาราคาถูกในกลุมสมาชิกและไดรับเงินปนผลเม่ือครบสิ้นป 

 เรื่องการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของกลุมสัจจะสะสมทรัพย พบวา กลุม
สัจจะสะสมทรัพยบานหนองโนไดนําหลักพุทธธรรมท่ีจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ไดแก ฆราวาสธรรม ๔โดยเฉพาะขอท่ี ๑ ความเปนคนมีสัจจะ ท่ีทําใหกลุมและสมาชิกสามารถท่ีจะ
ดําเนินกิจกรรมตางๆใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดผลประโยชน สวางพุทธธรรมหัวขออ่ืนๆเชน
หลักอิทธิบาท ๔ เปนสวนสนับสนุนหลักหลัก “สัจจะ”เทานั้น เพราะหากวาบุคคลขาดสัจจะเพียง
อยางเดียวแลว ยอมขาดคุณธรรมอ่ืนๆไปดวย 

 นําผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกตใชหลักธรรมพบวาสมาชิกจะไดรับในดาน
สวัสดิการตางๆเชนการไดรับเงินชวยเหลือในกรณีการเกิด การตาย การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา 
และการสงเสริมอาชีพในชุมชน โดยการมีการแบงเงินปนผล เม่ือสิ้นป รวมท้ังมีการหมุนเวียนการเงิน
เปนไปอยางยุติธรรม ผูมีหุนนอยก็จะไดรับเงินปนผลนอย หากมีหุนมากก็รับมาก ในขณะท่ีผล
การศึกษาในเชิงสังคมก็พบวา สมาชิกมีความสามัคคีและมีสวนรวมในการทํางานของชุมชนมากข้ึน 

 หากวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของกลุมสัจจะสะสมทรัพย จะพบวากลุมสัจจะสะสม
ทรัพยเนนการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน และการสงเสริมคุณธรรม โดยกลุมสมาชิกมีสิทธิ
เทาเทียมกันในดานการบริหารการจัดการ เพ่ือไมใหเกิดตอความเสี่ยงของการลงทุนเนื่องจากวาหากมี

                                                   
๑๖๑ อัยรวี วีระพันธพงศ, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพ่ึงตนเองของชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนคลองลัด

มะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”, วารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ, (๒๕๕๗): 
บทคัดยอ. 



๑๒๑ 
                              

บุคคลใดคดโกงหรือยืมแลวไมสงคืน ยอมสงผลกระทบตอคนอ่ืนๆดวย ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงรักษา
ผลประโยชนของตนเองอยางเครงครัด เม่ือเปนเชนนี้ กลุมสัจจะสะสมทรัพยจึงสามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆไปดวยดี๑๖๒ 

พันโท วีรพล แพทยประสิทธิ์ ไดวิจัยเรื่อง “การรับรูบทบาทของกองทัพบกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี
ปาดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี” 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดและทฤษฏีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึง
พระองศทรงเปนพุทธศาสนิกชนท่ีศึกษาหลักพุทธธรรมขององศพระสัมมาสัมพุทธเจาจนแตกฉานและ
ไดนํามาประยุกตใชจัดทําโครงการพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพบกเปนหนวยงานของ
รัฐท่ีมีภารกิจในการพัฒนาประเทศ กองทัพบกจึงไดตระหนักถึงการพัฒนาความเปนอยูของราษฎร 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามพ้ืนท่ีตางๆเม่ือคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศก็พัฒนาในท่ีสุด 
กองทัพบกจึงไดตั้งปณิธานวาจะสนองเบื้องยุคลบาทตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจะนําหลักการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหดีข้ึนอยางยั่งยืน 

 ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพระราชดํารัสท่ีเก่ียวของกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีนําไปประยุกตใชตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีปาดงนาทาม อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของและศึกษาถึงบทบาท
ของกองทัพบกโดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง เฉพาะ
พ้ืนท่ีปาดงนาทาม อันเนื่องจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนําของ พลตรี พิเชษฐ วิสัย
จร  ซ่ึงมีบทบาทหลัก ๒ ดาน คือ การสงเสริมโครงการเกษตรธรรมชาติ และการสงเสริมการรักษา
สภาพแวดลอมชุมชน ตลอดจนการศึกษาภาคสนาม ณ หมูบานชาดตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัดอุบลราชธานี รวมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีปาดงนาทาม รอบๆ หมูบานชาดฯโดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหวางงานวิจัยเอกสารซ่ึงเปนการ ศึกษาวิเคราะหเอกสารตลอดจน
ศึกษาวิเคราะหแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกกับงานวิจัย เชิงปริมาณซ่ึงเปนงานวิจัยภาคสนาม โดย
วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณการวิจัย 

จากผลการวิจัยเอกสารเชิงคุณภาพพบวา มีหลักพุทธธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
หลายหลักธรรม เปนหลักการสําคัญท่ีปรากฏในพระราชดํารัสท่ีเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซ่ึงโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง เฉพาะพ้ืนท่ีปาดงนาทาม อันเนื่องจากพระราชดําริจังหวัด
อุบลราชธานี ไดมีการวางรากฐานแนวคิดจากพลตรี พิเชษฐ วิสัยจร ไดใชหลักพุทธธรรมเหลานี้เปน
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน หลักมัชฌิมาปฎิปทา หลักพ่ึงตนเอง เปนตนโดยเนนใหประชาชน

                                                   
๑๖๒

 พระมหาจําลอง ปฺญาวฑฒโก (เอกสะพัง) ศึกษาเรื่อง “การประยุกตพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดบานหนองโน ตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา 
บทคัดยอ. 



๑๒๒ 
                              

อยูไดโดยไมโลภ ไมเบียดเบียน ไมแกงแยงชิงดี ประกอบสัมมาอาชีพ กินอยูอยางพอเพียง เอ้ือเฟอ
แบงปน บริโภควัตถุอยางคํานึงถึงอัตถประโยชนอยางสูงสุด ไมฟุงเฟอ๑๖๓  

สายยุทธ รัตรวิสุทธิพันธ ไดวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการพ่ึงตนเองตารมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีกลุมเกษตรกร บานหนองบัวดีหมี ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมเกษตรกรชาวบานหนองบัวดีหมี ไดนําหลักพุทธธรรมในการ
พ่ึงตนเองไปประยุกตใช ใหเหมาะสมในแตละบุคคล โดยหลักพุทธธรรมในการพ่ึงตนเองไดแก หลัก
อิทธิบาท ๔ ซ่ึงทําใหมีความประสบความสําเร็จในการทํางาน, หลักทิฏฐธัมมิกัตถะซ่ึงทําใหบุคคล
ไดรับประโยชนในปจจุบัน หลักโภคอาทิยะ ซ่ึงทําใหรูจักการบริหารจัดการทรัพยากรประสิทธิภาพ
ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร และหลักอริยมรรคมีองค ๘ ซ่ึงทําใหการปฏิบัติตนดําเนินไปสูเสนทางสาย
กลางอยางพอประมาณ 

นอกจากนั้น ยังพบวา กลุมแหงนี้ ไดนําหลักแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพของตนเอง โดยมีผลและการประยุกตในดานตางๆ ไดแก (๑) การออมทรัพยใน
ครัวเรือนของตน (๒) การทําเกษตรไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน (๓) การแบงรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร (๔)การทําเครื่องจักรสาน (๕)การปลูกไมไผเลี้ยง (๖) การเพาะเห็ดฟางและเห็ดชนิดอ่ืนๆ 
(๗) การเลี้ยงจิ้งหรีดเพ่ือสงขาย๑๖๔ 

สรุปผลการศึกษาแลว พบวา กลุมเกษตรกรชาวบานกลุมนี้ สามารถดําเนินการตางๆไปได
ดวยดี เนื่องจากอาศัยหลักพุทธธรรมเปนพ้ืนฐานในดานการคิด และลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงปรากฏผลงานออกมาสูสังคมอยางเปนรูปธรรม ดวยความพากเพียรเปนเวลาหลายปอยาง
ตอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือใหมีวิถีชีวิตเปนไปตามแนวทางพุทธศาสนาท่ีตนนับถือและสามารถยืนหยัดอยูได
ดวยความสามารถของตน ในสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีแปรปรวนอยางเชนปจจุบันนี้  

พิพัฒน ยอดพฤติการ  ไดวิจัยเรื่อง “การใชการสรางตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร”  

การวิจัยนี้ ตองการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางพุทธเศรษฐศาสตร
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถนําไปสูการสรางตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดระดับของความเปน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธศาสตรและศาสตรและแนวทางในการประยุกตใชตัวชี้วัดดังกลาว ดวย

                                                   
๑๖๓

 พันโท วีรพล แพทยประสิทธ์ิ , “การรับรูบทบาทของกองทัพบกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวพุทธปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนท่ีปาดงนาทาม อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา บทคัดยอ. 

๑๖๔
 สายยุทธ รัตรวิสุทธิพันธ, “หลักพุทธธรรมในการพ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากลุม

เกษตรกร บานหนองบัวดีหมี ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ. 



๑๒๓ 
                              

การวิจัยเชิงเอกสาร ภายใตกรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ๔ ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการ
บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชนและทฤษฎีการกระจายผลผลิต 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ไดขอสรุปวา หลักพุทธธรรมท่ีนํา มาใชในพุทธเศรษฐศาสตร 
ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธกับคุณลักษณะดานความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณ เปนวิธีการหรือหนทางในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับ
ความมีเหตุผล เปนเครื่องอํานวยสนับสนุนการพัฒนาตน และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุมกันในตัวท่ี
ดี เปนเครื่องกําหนดการพัฒนาตน  

ผลการศึกษาพบวาเนื้อหาของเศรษฐศาสตรกระแสหลักมีขอบเขตจํากัดอยูเพียงพุทธ
เศรษฐศาสตรท่ีมีองคธรรมในระดับศีลเปนประธาน การศึกษาเปรียบเทียบระหวางพุทธเศรษฐศาสตร
กับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก จึงสามารถใชเฉพาะองคธรรมในระดับศีลเปนเครื่องมือในการศึกษา
เปรียบเทียบ โดยองคธรรมในระดับศีลท่ีเก่ียวของกับ ๔ ทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร ไดแก ปาริสุทธิ
ศีล ๔ ท่ีประกอบดวย อาชีวะปาริสุทธิศีล ในกิจกรรมการผลิต ปจจัยสันนิสิตศีล ในกิจกรรมการ
บริโภค อินทรียสังวรศีล ในเรื่องอรรถประโยชน และปาฏิโมกขสังวรศีล ในการกระจายผลผลิต 

จากการวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือคนหาตัวชี้วัดท่ีสามารถกําหนดระดับของความเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพุทธศาสตร พรอมท้ังตัวอยางและแนวทางในการประยุกตใชตัวชี้วัด สําหรับใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการ
บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชนและทฤษฎีการกระจายผลผลิต โดยผลจากการวิเคราะหนํามาซ่ึงการ
สรางตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดระดับของความพอเพียงภายใตคุณลักษณะความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว จํานวน ๑๓ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดดานความพอประมาณ จํานวน ๗ ตัว 
แบงเปนตัวชี้วัดความพอประมาณในกระบวนการ ๔ ตัว (กลุมตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ) ประกอบดวย 
ประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพผลการผลิตประสิทธิภาพการบริโภค ประสิทธิภาพผลการบริโภค 
และตัวชี้วัดความพอประมาณระหวางกระบวนการ ๓(ตัวกลุมตัวชี้วัดเชิงสัมพันธ) ประกอบดวย ความ
ไมพอเพียง ความพอเพียงข้ันพ้ืนฐาน ความพอเพียงข้ันกาวหนา ตัวชี้วัดความมีเหตุผลจํานวน ๔ ตัว 
(กลุมชี้วัดเชิงสัมบูรณ)  ประกอบดวย คุณคาของปจจัยการผลิตคุณคาการผลิต คุณคาของปจจัยการ
บริโภค คุณคาการบริโภค และ ตัวชี้วัดดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวจํานวน ๒ ตัว (กลุมตัวชี้วัดเชิง
สัมพันธ) ประกอบดวย สัดสวนปจจัยการผลิต สัดสวนปจจัยการบริโภค 

ผลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นประโยชนและแนวทางในการประยุกตใชตัวชี้วัดท้ังใน
ระดับบุคคลระดับครัวเรือน ระดับองคกร ระดับชุมชน และระดับประเทศในรูปของดัชนีตางๆอาทิ
ดัชนีจตุภาค สําหรับการพัฒนาในระดับบุคคล ดัชนีโภคภาพ สําหรับการบริโภคในระดับครัวเรือน 
ดัชนีผลิตภาพ สําหรับการผลิตในระดับองคกร รวมถึงขอสังเกตในการใชดัชนีความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (GNH) และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เปนเครื่องชี้สภาวะทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ 

 
 



๑๒๔ 
                              

ตัวชี้วัดท่ีสรางข้ึนสามารถใชอธิบายคุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปน
นามธรรม ใหเปนท่ีเขาใจไดงาย ชัดเจนเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ตัวกระบวนการสรางตัวชี้วัดยัง
สามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใชเปนจุดเริ่มตนในการปฏิบัติ
ตลอดจนใชเปนเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการและการประเมินผลในระหวางการปฏิบัติได

รัฐสฐิฏย สุจริต  ศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชและเปรียบเทียบการนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการราชการตํารวจชั้นประทวนตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร” 

กลุมตัวอยางเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรประชากร
จํานวน ๑๕๘ คน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยงาย (Simple  Random  Sampling) การวิเคราะหขอมูล 
คํานวณหาคารอย ละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ I-test (One-way Anova) 

การศึกษาพบวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดกลาวถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  การดําเนินชีวิตในทางสายกลางตองอาศัยความรอบรู และมีสํานึก 
คุณธรรมเพ่ือสรางความพรอมรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงราชการตํารวจชั้นประทวน
ตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร  ไดนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี เพ่ือชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึนไป๑๖๖ 

จิราภรณ รักษา  “การศึกษาเชิงวิเคราะหการดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง: 
ศึกษาเฉพาะกรณีบานปาเพ่ิม ตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาการดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง แนวทางการดําเนินงาน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และแนวทางทฤษฎีใหม รวมท้ังแนวทางการ
ดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ของบานปาเพ่ิม หมูท่ี ๑๑ ตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด หลักการพ่ึงตนเอง และปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ของ
บานปาเพ่ิมประสบการณสําเร็จ จนสามารถเปนจุดตัวอยาง และนําผลการวิจัยไปพัฒนาสงเสริมการ
ดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ ไดตอไป 

ผลจากการศึกษา แสดงใหเห็นไดวาบานปาเพ่ิมเปนหมูบานเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองท่ีได
ประสบผลสําเร็จ โดยดูจากผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนในหมูบานมีรายได
ผานเกณฑ (๒๐,๐๐๐ บาท/ป/คน) ทุกครัวเรือน และคุณภาพชีวิตดานอ่ืนๆของประชาชนในหมูบาน
อยูในเกณฑดี ไมมีปญหาสังคมในดานตางๆท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาของชุมชนเปนชุมชนท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาและพ่ึงตนเองได ประชาชน และองคกรเครือขายรวมกันคิดตัดสินใจวางแผน

                                                   
๑๖๕

 พิพัฒน ยอดพฤติการณ, “การใชการสรางตัวช้ีวัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบ
กับพุทธเศรษฐศาสตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 

๑๖๖
 รัฐสฐิฏย สุจริต, “การประยุกตใชและเปรียบเทียบการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการราชการ

ตํารวจช้ันประทวนตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 



๑๒๕ 
                              

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา นําแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง/เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใชกับวิถีชีวิต และอยูรวมกันไดอยางมีความสุขโดยสรุป ผลการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง/เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เพ่ือเปนประโยชนและเปน
แนวทางในการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชุมชน และของประเทศชาติไดตอไป๑๖๗ 

ศิริพร ใจสุข ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนบานวังปอง ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม”ผล

การศึกษาพบวาประชาชนบานวังปองมีลักษณะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอยูในระดับมาก ท้ังในดาน
การเคารพเหตุผลมากกวาตัวบุคคล การประนีประนอม การมีระเบียบวินัย และความ รับผิดชอบตอ
สวนรวม เปนการดํารงชีวิตประจําวันท่ีเนนบทบาทหนาท่ีของบุคคลในสังคมอัน เปนสิ่งสําคัญใน
กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางยั่งยืนสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดเปนพลังชุมชนในการทํา
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน๑๖๘ 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวมาขางตนนั้น สามารถสรุปไดวา ชุมชนจะเขมแข็งจน
สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนนั้น จําตองมีองคประกอบหลักๆ ไดแก มีกระบวนการบริหารจัดการ
ชุมชนเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดรอบดาน อาทิเชน ดานเศรษฐกิจ จิตใจ เทคโนโลยี/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สังคม/วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง รวมถึงดานคุณธรรม จริยธรรม 
นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชน องคกรชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ยังตองมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกันเปนภาคีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยน
ความรู มีสวนรวมในการวางแผน แกไขปญหารวมกันของชุมชน แลวนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาชุมชนใหเจริญหลายๆ ดาน ดังกลาวขางตน เชน ดานเศรษฐกิจ เปนตน ภายในชุมชน ท้ังนี้ ทุกคน
จําเปนตองมีท้ังคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดบูรณาการหรือประยุกตใชหลักพุทธธรรมใน
การดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดดวย ดังตัวอยางท่ีเห็นเปนรูปธรรมในปจจุบัน เชน การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีแฝงไปดวยหลักพุทธธรรมตางๆ สามารถนําไปประยุกตปฏิบัติได ซ่ึงมีผลให
ประชาชนในชุมชนมีศักยภาพท่ีดีข้ึนไปตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม จําตองไดรับการสนับสนุนสงเสริม
จากหลายภาคสวนดวย อาทิเชน องคกรทางศาสนา องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน รวมมือกันใน
การบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 
 
 

                                                   
๑๖๗

 จิราภรณ รักษา, “การศึกษาเชิงวิเคราะหการดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง: ศึกษาเฉพาะกรณี
บานปาเพ่ิม ตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 

๑๖๘ ศิริพร ใจสุข, “กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนบานวัง
ปอง ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒). 



๑๒๖ 
                              

ตารางท่ี ๒.๑๘ ผลการวิจัยของนักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
Fonchingong & 
Fonjong (Geo Journal, 
57) 

แนวคิดการพัฒนาชุมชนเปนการมีสวนรวมของประชาชนในความ
พยายามเปนอยูโดยการพ่ึงตนเอง ท้ังท่ีริเริ่มดวยประชาชนเองและไดรับ
การสงเสริมเพียงเล็กนอยจากภาครัฐ การลดการแทรกแซงจากรัฐ ถือ
เปนเจตนารมณของการพ่ึงตนเอง โดยท่ีชุมชนพยายามท่ีจะสราง
สมรรถนะของทองถ่ินใหเกิดข้ึน ภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ สามารถท่ี
จะยื่นความชวยเหลือใหกับชุมชนชนบทเพียงแตเรื่องเทคโนโลยีท่ีสําคัญ 
และการเงินเทานั้น ควรจะพัฒนาการพ่ึงตนเองในระดับปจเจกบุคคล 
และชุมชนหมูบาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตใหดีข้ึน 

วีระศักดิ์ จุลดาลัย และ
คณะ 
(วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, 
๒๕๕๓) 

จากกระบวนการจัดการความรูเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง กลุมเกษตรทําไร
สับปะรด ตําบลโนนตาล สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิเคราะห และนํา
ความรูทางวิชาการมาประยุกตตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการใชปุย
คอก รวมท้ังการผสมผสานกับองคความรูเรื่องการเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพ่ือ
ผลิตปุยชีวภาพใหพอเพียงกับความตองการของเกษตรกร จนสามารถลด
การใชสารเคมีในไรสับปะรด และลดตนทุนการทําไรสับปะรดแบบปลอด
สารพิษโดยเนนการใชสมุนไพรท่ีไดจากทุนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอยูใน
ชุมชนโนนตาล มาประยุกตใชเปนน้ําสมุนไพรเพ่ือปองกันแมลงในไร
สับปะรด และไดปลูกสมุนไพรทดแทนเพ่ือสรางความตระหนัก และปลูก
จิตสํานึกใหชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

วรรณธรรม กาญจน
สุวรรณ 
(วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, 
๒๕๕๓) 

รูปแบบประโยชน ๖ ประการ ในการพัฒนาชุมชน คือ ๑) รูปแบบการนํา
ตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งมาเปนเปาหมายหรือทิศทางในการดําเนินงาน ๒) การ
นําตัวชี้วัดเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการเรียนรู และประเมินผลตนเอง ๓) 
การนําตัวชี้วัดเปนสิ่งที่ทําใหสิ่งที่เปนนามธรรมใหมองเห็นเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน ๔) การใชตัวชี้วัดมาเปนกระบวนการเพื่อสรางความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพใหกับชุมชน ๕) การใชตัวชี้ วัดเปนกระบวนการเพื่อถักทอ
ความสัมพันธของคนในชุมชนกอใหเกิดพลังการมีสวนรวมในการพัฒนา และ 
๖) การใชตัวชี้วัดเปนกระบวนการสรางแนวทางใหมในการประเมินผลงาน
พัฒนา ซึ่งรูปแบบดังกลาวเปนการประยุกตใชทั้งในระดับนโยบายและใน
ระดับชุมชน 

นภาภรณ หะวานนท และ
คนอ่ืนๆ 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๐) 

ชนีความเขมแข็งของชุมชน ในภาพรวม มี ๔ ตัว ไดแก ๑) ความสามารถ
ในการพ่ึงตนเองของชุมชน ตัวชี้วัดท่ีบงบอกความเขมแข็งไดดีท่ีสุด คือ 
ประสบการณความสําเร็จในการระดมทุนเพ่ือนํามาใชประโยชนในชุมชน 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นความรวมมือ รวมใจของคนในชุมชนท่ีจะเสียสละเพ่ือ
ชุมชน ๒) ความม่ันคง ปลอดภัยของชุมชน โดยตัวชี้วัดท่ีบงบอกความ
ม่ันคงปลอดภัยไดดีท่ีสุด คือ ความใกลชิดและความไววางใจกันของคน
ในชุมชน ๓) ความรักและหวงแหนชุมชน ตัวชี้วัดท่ีสะทอนมิตินี้ไดดีท่ีสุด 
คือ การดํารงอยูของประเพณีและพิธีกรรมในชุมชน 



๑๒๗ 
                              

ตารางท่ี ๒.๑๘ ผลการวิจัยของนักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

  
อัยรวี วีระพันธพงศ  
(รายงานการวิจัย, 
๒๕๕๗) 
 

ลักษณะการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจําแนกได ๓ ดาน คือ ๑. 
สามารถแกไขปญหาดวยตัวของชุมชนเอง ๒.ความสามารถในการตัดสินใจ
กระทําหรือไม  กระทําเก่ียวกับกิจการตางๆ ภายในชุมชน๓. ความยั่งยืนของ
การพ่ึงตนเอง ปจจัยท่ีทําใหชุมชนคลองลัดมะยมพ่ึงตนเองได คือ๑) ปจจัย
ภายใน ไดแก ผูนําชุมชน ทุนทางเทคโนโลยีทรัพยากรชุมชน การรวมกลุม
และความเชื่อม่ันในคานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และเอกลักษณของชุมชน 
๒) ปจจัยภายนอก คือ หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ สวนอุปสรรค
ในการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ กฎหมาย 

บรรยวัสถ ฝางคํา 
และนฤมล ดวงแสง 
(วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต, ๒๕๕๓) 

เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการปองกันปญหาสารเสพ
ติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนําหลักพุทธธรรม ไปประยุกตใช โดยเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ ๙๑ ผูนําชุมชนระดับอําเภอมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรม
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบาย
การปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเปนรอย
ละ ๘๙.๘ ผูนําชุมชนระดับตําบลมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและ ชุมชน โดยเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ ๙๗.๗๙ ผูนําครอบครัวระดับอําเภอ มีการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตาม
นโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๖.๘๕ 

ศิริพร ใจสุข 
(วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต, ๒๕๕๒) 

ประชาชนบานวังปองมีลักษณะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอยูในระดับมาก 
ท้ังในดานการเคารพเหตุผลมากกวาตัวบุคคล การประนีประนอม การมี
ระเบียบวินัย และความ รับผิดชอบตอสวนรวม เปนการดํารงชีวิตประจําวัน
ท่ีเนนบทบาทหนาท่ีของบุคคลในสังคมอัน เปนสิ่งสําคัญในกระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางยั่งยืนสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดเปนพลัง
ชุมชนในการทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือการพัฒนาและแกไขปญหาของ
ชุมชนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
                              

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถประมวลแนวคิดทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกับการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ท่ีผูวิจัยนํามาใชในการ
วิจัยครั้งนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙  แสดงความสอดคลองแนวคิดทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 
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๒. การมีสวนรวมของ
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เรียนรูของชุมชน 

   - - - -  -  - - - - - -  - - - ๖ 

๔.คุณธรรมจริยธรรม    - - - -     - -  - - - - - - ๘ 

๕. เศรษฐกิจ    - - - -  -   -    -   -  ๑๑ 
๖. สังคม วัฒนธรรม    - - - -  -   -    -     ๑๓ 
๗ .  ก า ร เ มื อ ง  ก า ร
ปกครอง 

- - - -   -  -   -   - - - - -  ๘ 

๘.ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม 

    - -   -   -   -   - - - ๑๒ 

 
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดประมวลแนวคิดทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกับองคประกอบของการ

บริหารจัดการชุมชนอยางยั่งยืนวิถีพุทธ โดยใชฐานคิดหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s ท่ีมี
ความสอดคลองเขากับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงตารางการประมวลแนวคิดทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกับหลักทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการ 6M’s ท่ีมีความสอดคลองกับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 
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๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ

ยั่งยืน” จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมด ซ่ึงสอดคลองกับหัวขอและวัตถุประสงค
ของการวิจัย เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดฐานคิดทางดานองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชน
พ่ึงตนเอง โดยใชหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (Management Resources) ท่ีเรียกวา 6M’s อัน
ประกอบดวย ๑) Management การบริหารจัดการ  ๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/
เครื่องจักร ๓) Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ ๔) Morality การบริหารจัดการดาน
คุณธรรม จริยธรรม ๕) Material การบริหารจัดการดานวัสดุหรือวัตถุดิบ และ ๖) Man การบริหาร
จัดการดานคน และในสวนฐานคิดทางดานหลักพุทธธรรม คือ หลักนาถกรณธรรม ๑๐ อันประกอบดวย 
๑) ศีลนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และกฎ กติกาท่ีดีของชุมชน ๒) 
พาหุสัจจนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความใฝรูและแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีดี ๓) กัลยาณมิตตตานาถ
กรณธรรม หมายถึง การมีมิตรและภาคีเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน ๔) โสวจัสสตา หมายถึง การ
รูจักพูดคุยกันงาย ยอมรับฟง และเขาใจกันดีของคนในชุมชน ๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตานาถกรณธรรม 
หมายถึง การมีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม ๖) ธรรมกาม
ตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีหลักการในการทํางานอยางถูกตองตามเหตุและผลท้ังในสวนตนและ
สวนรวม ๗) วิริยารัมภนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความมุงม่ันเพียรพยายามในการทํางานท่ีดี ๘) 
สันตุฏฐีนาถกรณธรรม คือ การมีความพอเพียง พอดี พอใจในการบริโภคและใชสอยของท่ีมีอยูอยาง
คุมคา ๙) สตินาถกรณธรรม คือ การมีสติระลึกชอบในสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูด และรูเทาทันสภาพการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคมไดดี และ ๑๐) ปญญานาถกรณธรรม คือ การมีความฉลาดรอบรูดีในดํารง
ชีพในสังคม ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาใชในการบูรณาการตามความสอดคลองกับหลักทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการ ๖M’s แตละดาน เพ่ือหารแนวการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
ดังปรากฏในแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี ๒.๖ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
 
การบริหารจัดการชุมชน

พ่ึงตนเองวิถีพุทธ 
เพ่ือความยั่งยืน 

 
 

หลักพุทธธรรมท่ีใชในการบูรณาการ
คือ หลักนาถกรณธรรม ๑๐ 

๑. ศีล มีวินัย 
๒. พาหุสัจจะ ใฝเรียนรู 
๓. กัลยาณมิตตตา มีมิตรดี 
๔. โสวจัสสตา พูดจากันงาย 
๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา มีจิตอาสา 
๖. ธรรมกามตา ใฝความถูกตอง 
๗. วิริยารัมภะ มุงมั่นพากเพียรดี 
๘. สันตุฏฐี มีความพอเพียง พอดี  
๙. สติ มีความระลึกชอบ 
๑๐. ปญญา มีความฉลาดเฉลียว 

 

บริบทชุมชน 
- ประวัติชุมชน 
- สภาพเศรษฐกิจ 
- สังคม วัฒนธรรม  
- ศาสนา 
- ทุนทางสังคม/ทุนชุมชน 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การเมือง การปกครอง 

หลัก 6M’s 
๑. Management การบริหารจัดการ  
๒. Machine การบริหารจัดการดานเคร่ืองมือ/ 
    เคร่ืองจักร  
๓. Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/ 
   งบประมาณ  
๔. Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม  
    จริยธรรม  
๕. Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ  
๖. Man การบริหารจัดการดานคน  

 

หลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 
6M’s 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ผูวิจัยได

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
๓.๒ กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเปนเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยกําหนดเขตพ้ืนท่ีวิจัยเฉพาะชุมชนตนแบบ ๔ ชุมชน ใน ๔ จังหวัดๆ ละ ๑ ชุมชน ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง คือ ๑) ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ๒) ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ๓) 
ชุมชนบานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร และ ๔) ชุมชนบานหนองกอง ตําบล
โดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดังมีวิธีการศึกษาตามรายละเอียดตอไปนี้ 

๓.๑.๑ วิธกีารศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Sources) ซ่ึงเอกสารท่ีใชใน
การศึกษาแบงเปน ๒ กลุม คือ  

ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา และอ่ืนๆ 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 
เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธของนักปราชญสําคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ วารสาร 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงเอกสารรายงานตางๆ ของเครือขาย
องคกรและชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  

๓.๑.๒ วิธีการศึกษาโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ดวยการใชแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง (Structured Interview) 
เปนการสัมภาษณท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณไวกอนลวงหนาอยางเปนข้ันตอน แบบเขมงวด
พอประมาณ และขอคําถามในการสัมภาษณมีโครงสรางแบบหลวม (Loosely structure) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณท่ีไมมีการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับคําถาม
และลําดับข้ันตอนของการสัมภาษณไวลวงหนา เปนการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic 
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Inquiry) ซ่ึงมีแนวคิดนําในการศึกษาและแนวทางการสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บขอมูลของผูให
ขอมูลหลัก ภายใตบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน เพ่ือจะเก็บขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย
เรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

๓.๑.๓ วิธีการศึกษาโดยใชวิธีการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หาลักษณะรวม (Common Character) รวมถึงขอสรุปรวม 
(Common Conclusion) จากผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหตรงกับประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และการ
สนทนากลุมเฉพาะนี้ ผูวิจัยไดใชพลวัตของกลุมเปนสิ่งกระตุนใหผูเชี่ยวชาญแตละคนไดแสดงความ
คิดเห็นและทัศนะอยางจริงใจในขณะท่ีทําการสนทนา ซ่ึงความคิดเห็นของคนหนึ่งสามารถชวยกระตุน
ใหคนอ่ืนในกลุมอยากจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงอยากแสดงทัศนะและประสบการณ
ของตนเอง ในการใชเครื่องมือนี้จะใชภายหลังท่ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเสร็จจากการสัมภาษณเชิง
ลึก ท้ังนี้ ผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
และตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลโดยใชเทคนิคสามเสา (Triangulation Techniques) ดังจะได
อธิบายรายละเอียดดังกลาวในของข้ันตอนขางหนาตอไป 

 

๓.๒ กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

กลุมผูใหขอมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูมีภารกิจเก่ียวกับงานวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” โดยบคุคลท่ีเปนผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) นั้น ผูวิจัยไดกําหนดจากบุคคลท่ีเปนตัวแทนของทุกภาคสวน ผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) ท่ีเปนตัวแทนท้ังภาคประชาชน กลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน และภาครัฐ รวมถึง
พระสงฆนักพัฒนา นักวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยพิจารณาเลือกผูให
ขอมูลหลักตามคุณสมบัติ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติเปนผูท่ีมีความรูความชํานาญในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีผูวิจัยไดระบุไว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

๓.๒.๑ ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดวยการใชแบบ
สัมภาษณท่ีมีโครงสราง (Structured Interview) ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) โดยกําหนดผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ซ่ึงไดพิจารณาเลือกผูใหขอมูลหลักหรือ
ผูทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยระบุไว จํานวน ๓๐ รูป/คน สามารถแบงออกไดเปน ๓ กลุม
หลักๆ ดังตอไปนี้ 

๑) กลุมท่ี ๑ นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา/พระสงฆนักพัฒนา คือ กลุมผูใหขอมูลหลัก
เก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือ
ความยั่งยืน ไดแก บุคคลผูมีประสบการณ และมีความสามารถในการบริหารจัดการแกไขปญหาชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาชุมชนและองคกรภาคีเครือขายตางๆ และเปนผูมีความเชี่ยวชาญในดานวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา มีผลงานในการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตรสมัยใหมเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน เปนท่ีประจักษ และมีผลงานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับประเทศ จํานวน ๒ รูป ดังนี้ 

รูปท่ี ๑ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.๙ ผูกอตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 
Institute) ผูกอตั้งและผูอํานวยการศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน (วัดปาวิมุตตยาลัย) จังหวัด
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เชียงราย เปนพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุนใหม เปนนักปฏิบัติธรรม และนัก
บรรยายธรรมท่ีผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน และหนังสือออกมาอยางสมํ่าเสมอในยุคปจจุบัน 

รูปท่ี ๒ พระสุบิน ปณีโต เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดาน
วัฒนธรรม สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนผูประกอบการเพ่ือสังคม 
ผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต มีความผูเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการองคกรเครือขายเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

๒) กลุมท่ี ๒ นักวิชาการภาครัฐดานการพัฒนาชุมชน คือ กลุมผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ
กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเก่ียวกับ
องคประกอบของการบริหารจั ดการชุ มชน พ่ึ งตน เองวิ ถี พุทธ เ พ่ือความยั่ งยื น  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน ๘ คน ดังนี้ 

คนท่ี ๓ นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 
คนท่ี ๔ นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
คนท่ี ๕ นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย 
คนท่ี ๖ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
คนท่ี ๗ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทน

นางสุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร)  
คนท่ี ๘ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร   
คนท่ี ๙ นายกานต ธงศรี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ   
คนท่ี ๑๐ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓) กลุมท่ี ๓ ภาคชุมชน ประกอบดวย ผูบริหารฝายทองถ่ิน ผูปกครองฝายทองท่ี และ

ประธานกลุม/องคกรชุมชน รวมถึงปราชญชาวบาน คือ กลุมผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับกลไกการทํางาน
ขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเก่ียวกับองคประกอบของการ
บริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน 
๒๐ คน ดังนี้ 

คนท่ี ๑๑ นายวิรันด ปดตาละคะ นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

คนท่ี ๑๒ นายเจริญ วันไธสง กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
คนท่ี ๑๓ นายสุรชัย พันธุรัตน ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอ

หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
คนท่ี ๑๔ นายคําพา แกวนะรา ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญ

ชาวบานดานการบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

คนท่ี ๑๕ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ) ประธานกลุมฌาปนกิจ
สงเคราะหหมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ 
ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
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คนท่ี ๑๖ นายไพฑูรย บาลโสง นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย 

คนท่ี ๑๗ นายมานพ ตางประโคน กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย 

คนท่ี ๑๘ นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

คนท่ี ๑๙ นางพนิดา เขียวรัมย ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทน
ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  

คนท่ี ๒๐ นายประจํา เปนตามวา นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร 

คนท่ี ๒๑ นายพันธ ซอนกลิ่น กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
คนท่ี ๒๒ นายวรเมธ กันสุมาโล ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร 
คนท่ี ๒๓ นางสวัสดิ์ ม่ันหมาย ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และ

ประธานกลุมสตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  
คนท่ี ๒๔ นางสมจิต โสระถาวร ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน 

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
คนท่ี ๒๕ นายรวม วงษศรี ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอ

กาบเชิง จังหวัดสุรินทร  
คนท่ี ๒๖ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรี

สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
คนท่ี ๒๗ นายสมานชัย ใยดวง กํานันตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
คนท่ี ๒๘ นายชาติชาย บุญผุย ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธิ์

ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
คนท่ี ๒๙ นายนิคม ศรีวงษ ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ 

ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
คนท่ี ๓๐ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ 

บานหนองกองตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  

๓.๒.๒ ผูเช่ียวชาญเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมเฉพาะ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หาลักษณะรวม (Common 
Character) และขอสรุปรวม (Common Conclusion) จากผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ และยืนยัน
ความถูกตองของงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ผูวิจัยได
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซ่ึงไดพิจารณาเลือกผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติ 
จํานวน ๑๒ รูป/คน โดยแบงเปน ๓ กลุม คือ (๑) กลุมผูเชี่ยวชาญดานวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
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จํานวน ๓ รูป (๒) กลุมผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและรัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๗ คน และ (๓) กลุม
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน จํานวน ๒ คน ดังมีรายนาม ตอไปนี้ 

๑) พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วังนอย) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญดานการประยุกตใชพุทธธรรมในดานการบริหารจัดการ  

๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญดาน
วิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๓) พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร เลขานุการคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญดานการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาชุมชน 

๔) ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยและรัฐประศาสนศาสตร 

๕) รองศาสตราจารย ดร.วิชชุดา หุนวิไล ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวิชาการตางๆ 

๖) รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตรและการพัฒนาสังคม 

๗) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวดี ทะไกรราช ผูอํานวยการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและการพัฒนา
ชุมชน 

๘) ดร.ไพศาล สุขปญญา ผูตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เปนผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนาชุมชน และเปนผูบริหารงานดานนโยบายภาครัฐเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

๙) อาจารย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ผู อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและรัฐประศาสนศาสตร 

๑๐) อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

๑๑ )  อาจารย  ดร.นิ เทศ สนั่นนารี  รองผู อํานวยการวิทยาลัยสงฆฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

๑๒) อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญดานการ
วิจัยและรัฐประศาสนศาสตร 
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๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณตามวัตถุประสงค ซ่ึงมีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
กําหนดประเภทเครื่องมือการวิจัย และข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้  

๑) การศึกษาวิเคราะหขอมูลเอกสาร (Documentary Sources) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
ประเภทเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธ
เพ่ือความยั่งยืน” ประกอบดวย 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา และอ่ืนๆ ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 
เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธของนักปราชญสําคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ วารสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงเอกสารรายงานตางๆ ของเครือขายองคกร
และชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  

๒) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย  
๓) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเปนแบบมี

โครงสราง (Structured Interview) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยพัฒนาข้ึนมาจากฐานแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีไดนําเสนอไวในการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี ๒ นํามาวิเคราะหหาประเด็น
คําถามท่ีตองการเจาะลึก และขอมูลท่ีตองการทราบจากผูใหขอมูลหลัก โดยมีวิธีการสราง พัฒนา 
และตรวจสอบเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการชุมชน
พ่ึงตนเองตามวิถีพุทธ  

ข้ันตอนท่ี ๒ สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาท่ีตองการศึกษาในแตละองคประกอบ และ 
เขียนขอคําถามปลายเปด เพ่ือเปนโครงสรางเนื้อหาของแบบสัมภาษณท่ีจะใชในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี ๓ นําแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ รูป/คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจน และนํามาปรับปรุง
แกไข ตามขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญ ๕ รูป/คน ไดแก 

(๑) อาจารย พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (วังนอย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

(๒) อาจารย พระมหาสม กลฺยาโณ, ดร. อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๓) อาจารย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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(๔) อาจารย ดร.บัว พลรัมย อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๕) อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประคาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ข้ันตอนท่ี ๔ นําแบบสัมภาษณท่ีปรับแกไขแลว ไปสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key 
informants) ท่ีคัดเลือกมาดวยวิธีการแบบเจาะจง จํานวน ๓๐ รูป/ คน เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหโดย
การวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis) แลวนําผลการวิเคราะหมาเปนขอมูล
ประกอบการวิเคราะหถึงกลไกการทํางานขององคกรทางสังคม และองคประกอบของการบริหาร
จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๔) รางและสรางคําถามในการประชุมผูเชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของงานวิจัย 

๕) รวบรวมขอมูลท้ังหมด นํามาวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการดวยหลักธรรมท่ี
เก่ียวของ 

๖) รางผลการวิจัยพรอมรูปแบบงานวิจัยท่ีคนพบ 
๗) สรุปผลการวิจัย 
 

๓.๔ การรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ผูวิจัย
เปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง มีขอมูลหลายสวนท่ีตองทําการรวบรวมขอมูลมาประกอบกันให
ครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ี
สมบูรณ และมีความนาเชื่อถือในระดับสูง ดังมีวิธีการและข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ 
ตอไปนี้ 

๓.๔.๑ การรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ผูวิจัย
ไดศึกษารวบรวมขอมูลเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยอานเนื้อหาของเอกสารอยาง
ละเอียด เพ่ือรวบรวมขอมูลเบื้องตนกอนลงพ้ืนท่ีวิจัย ซ่ึงขอมูลท่ีสําคัญในชั้นนี้ คือ  

ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา และอ่ืนๆ ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 
เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธของนักปราชญสําคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ วารสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงเอกสารรายงานตางๆ ของเครือขายองคกร
และชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  

โดยการวิจัยเชิงเอกสารในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจะบันทึกขอความท่ีปรากฏนัยสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ดังกลาวตามกรอบการ
วิจัย จากนั้นอานสอบทานนัยสําคัญของเนื้อหานั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง และสอบทานจากเนื้อหาของเอกสาร



๑๔๑ 
                              

ท่ีมีเนื้อหาของรายละเอียดใกลเคียงกัน เพ่ือสอบทานนัยสําคัญท่ีปรากฏในเอกสารเหลานั้น แลวนํา
นัยสําคัญในขอความเหลานั้นไปวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการ เพ่ือใชในการกําหนดกรอบใน
การทําการวิจัยในข้ันตอนตอไป 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มี
ข้ันตอน ประกอบดวย 

๑) ผูวิจัยจะทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโครงการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เพ่ือขออนุญาตเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ท้ัง ๓๐ รูป/คน 
ตามท่ีกําหนดไวในทําการวิจัย 

๒) การเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๓๐ รูป/คนนั้น โดยใช
วิธีสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล ใชเวลาในการสัมภาษณรูป/คนละประมาณ ๖๐ นาที 

๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณตามท่ี
กําหนดไว 

๔) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไวจนครบทุกประเด็น โดย
ขณะท่ีสัมภาษณเชิงลึกนั้น ผูวิจัยจะขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก การบันทึกเสียงและบันทึกภาพนิ่ง
ประกอบการสัมภาษณ อยางไรก็ตาม การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) ในครั้งนี้ ผูวิจัยจะใหความสําคัญโดยขออนุญาตในการจดบันทึก บันทึกเสียง และ
บันทึกภาพนิ่งในภาคสนามวิจัย คือ ตั้งแตกอนเขาภาคสนาม ระหวาง และหลังออกจากภาคสนาม 
แลวทําการจัดแฟมขอมูลเพ่ือใหพรอมในการท่ีจะวิเคราะหขอมูลตอไป 

๕) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)  

๖) นําขอมูลเชิงประจักษ เ ก่ียวกับองคประกอบตางๆ ของชุมชนตนแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มาตรวจดูความเรียบรอย ความครบถวน เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูล
ตอไป ท้ังนี้ ผูวิจัยมีความตองการจํานวนขอมูลท่ีมากเพียงพอเพ่ือทําใหการประมวลผลขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ 

๗) นํ าสารัตถะหรือโครงสรางสํ าคัญของคุณลักษณะของชุมชนตนแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ท่ีไดจากการศึกษาตามแนวทางปรากฏการณวิทยา (Phenomenology 
Research) และองคประกอบตางๆ ของชุมชนตนแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ท่ีไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหดวยวิธีการอุปมาน (Inductive) และการบูรณาการ (Integrate) ดวย
หลักธรรมท่ีเก่ียวของ และสังเคราะหเปนแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน 

๘) รางหรือโมเดลเชิงแนวคิดท่ีแสดงองคประกอบดานคุณลักษณะชุมชนตนแบบ และ
ความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือนํามา
สังเคราะหเปนรางตัวแบบ 
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๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและยืนยันขอมูล และสรุปผลของงานวิจัยท่ีสมบูรณ สวน
ประเด็นท่ีจะประชุมนั้น ผูวิจัยไดกําหนดเอาประเด็นท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
ตลอดจนการพัฒนาและหาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนวา ควร
เปนอยางไร ซ่ึงมีข้ันตอน ประกอบดวย 

๑) ผูวิจัยจะทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการประชุมผู เชี่ยวชาญ (Expertise 
Meeting) จากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือไปยังผูมีสวนเก่ียวของในการประชุม 
จํานวน ๑๒ รูป/คน ตามท่ีกําหนดไวในการทําวิจัย 

๒) เชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมการประชุม จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน ๑๒ รูป/คน 
โดยการประชุมในครั้งนี้ จะใชเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หา
ลักษณะรวม (Common Character) รวมถึงขอสรุปรวม (Common Conclusion) จากผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบ และยืนยันความถูกตองของงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธ
เพ่ือความยั่งยืน”  

๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูเขารวมการประชุม และจัดสงรายละเอียดท่ีจําเปน
เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดพิจารณากอนดําเนินการ 

๔) ดําเนินการจัดประชุมผูเชี่ยวชาญ ตามวัน เวลา และสถานท่ี ซ่ึงไดกําหนดนัดไวจนครบ
ทุกประเด็น โดยขณะท่ีจัดการประชุมนั้น ผูวิจัยจะขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก การบันทึกเสียง และ
บันทึกภาพนิ่งประกอบการประชุม 

๕) ตรวจสอบ และแกไขรูปแบบงานวิจัยตามขอมูลท่ีไดยืนยันความถูกตองแลวจากการ
สนทนากลุมเฉพาะ โดยการประชุมผูเชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) ท้ัง ๑๒ รูป/คน 

๖) จัดทําเลมดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 

 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 
ประกอบบริบท (Content Analysis) วิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Inductive Analysis) วิธีการบูร
ณาการ ( Integrate) และควบคุมคุณภาพของงานวิจัยดวยเทคนิคการวิเคราะหสามเสา 
(Triangulation Techniques) รายละเอียด ดังนี้ 

๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการจัดการกับขอมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัย โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis) ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ไดแก 
การเก็บขอมูล (Data Collection) การลดทอนขอมูล (Data Reduction) การจัดรูปและ นําเสนอ
ขอมูล (Data Display) และการสรุปและการยืนยันผล (Conclusion and Verification) ดังนี้ 

๑) การเก็บขอมูล (Data Collection) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่ง ของการวิจัย 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการรวบรวม บันทึก และวิเคราะหขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน โดยการใช
เครื่องมือหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความเท่ียงตรงและเชื่อม่ันไดตาม ตองการ การ
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เก็บขอมูลจะตองมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับข้ันตอนอ่ืนๆ ไดแก วัตถุประสงค (Objectives) 
แนวคิด (Concept) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และวิธีการท่ีจะใชใน การวิเคราะห
ขอมูล ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดใชแบบสัมภาษณ (Interview Form) เพ่ือใหไดขอมูลตาม
ประเด็นท่ีตองการ และไดเลือกใชแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง (Structured Interview Form) เพ่ือ
เปนการควบคุมกรอบและแนวทางการสัมภาษณ ในการสัมภาษณจริง ผูวิจัยไดเลือกใชการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-Depth Interview) เปนวิธีการหลักเพ่ือใหไดขอมูลใหมากท่ีสุด๑ 

๒) การลดทอนขอมูล (Data Reduction) หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การเนน การ
ทําใหอยูในรูปท่ีเขาใจงาย การยอความ และการแปลงขอมูล จากขอมูลท่ีอยูในรูปแบบขอมูลดิบให
พรอมสําหรับการนาไปใชในข้ันตอไป การลดขอมูลนี้เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดการทําวิจัย ดวย
การเขียนสรุป การใหรหัส การรางหัวขอยอยท่ีเก่ียวของ การจัดกลุม การสรางหลักในการจําแนกกลุม
ของขอมูล และการเขียนบันทึก 

๓) การจัดรูปและนําเสนอขอมูล (Data Display) หมายถึง การสรางรูปแบบขอมูลท่ี
สามารถสื่อสารกับผูอานใหเขาใจไดโดยงาย เชน การแสดงขอมูลดวยตาราง และแผนภาพ เปนตน 

๔) การสรุปและการยืนยันผล (Conclusion and Verification) หมายถึง การตีความโดย
กระบวนการอุปนัย และทําความเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกันของขอมูลท่ีไดเก็บ
รวบรวมมา เพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีผูวิจัยจะไดนําเสนอในงานการวิจัย โดยเปนขอสรุปท่ีไดรับการ
ตรวจสอบยืนยันถึงความเท่ียงตรงแลวดวยวิธีการตางๆ๒ โดยมีหลักการท่ีสําคัญ คือ ตองเปน
กระบวนการทํางานท่ีตอเนื่อง (On-Going Process) ตั้งแตเริ่มตนเก็บขอมูลจนถึงสิ้นสุดการเก็บ
ขอมูล ใชหลักพ้ืนฐานของการวิเคราะห คือ การลดทอนขอมูลเชิงประจักษท่ีไดจากภาคสนาม เพ่ือให
ไดกลุมของขอมูลท่ีมีความหมายรวมกัน วิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมจนไดแบบแผนของความ
เชื่อมโยงท่ีสามารถนําไปใชอธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาไดดีท่ีสุด  

๓.๕.๒ การควบคุมคุณภาพของงานวิจัยดวยเทคนิคสามเสา (Triangulation Technique) 
เทคนิคสามเสาเปนวิธีการสําคัญในการยืนยันขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจาก
วิธีการวัดทางกายภาพในกลุมทหารและวิศวกร ดวยการใชเครื่องหมายบอกตําแหนง (Marker) หลายๆ 
จุด ในการคนหาตําแหนงหรือวัตถุใดๆ แตในการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ไดมีการนําแนวคิดนี้มาใชในเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยแงมุมท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือเสริม
ความนาเชื่อถือของขอมูล สามารถจําแนกเปน ๔ วิธี คือ 

๑) ตางวิธี (Methods Triangulation) 
๒) ตางแหลงขอมูล (Triangulation of Sources) 
๓) ตางผูวิเคราะห (Analysis Triangulation) 
๔) ตางทฤษฎี/แนวคิด (Theory/Perspective Triangulation) 

                                                   
๑ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร, (เชียงใหม: ประชากร

ธุรกิจ, ๒๕๕๘), หนา ๑๙๕-๑๙๙. 
๒ Miles, M.B. & Huberman, A.M., Qualitative data analysis: An expand source book, 

2nd ed., (Thousand Oaks: 1994), pp. 10-11. 
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ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชเทคนิคสามเสา (Triangulation Technique) ในการควบคุม 
คุณภาพของงานวิจัยโดยใชเทคนิคตางวิธี (Methods Triangulation) ในการเปรียบเทียบขอมูล 
ประกอบดวย สารัตถะหรือโครงสรางสําคัญของคุณลักษณะชุมชนตนแบบ ท่ีไดจากการศึกษาตาม
แนวทางปรากฏการณวิทยา (Phenomenology Research) สารัตถะจากการสัมภาษณเชิงลึก และ
สารัตถะจากการสนทนากลุมเฉพาะโดยผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใชอธิบายปรากฏการณของการพัฒนา
งานวิจัยไดอยางเท่ียงตรงมากข้ึน๓ 

 

                                                   
๓ Patton, (1990), pp. 464-466, อางถึงใน ผองพรรณ ตรัยมงคลทูล และสุภาพ ฉัตราภรณ, การ 

ออกแบบการวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๒๕๙. 



 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” มี

วัตถุประสงค ๓ ขอ คือ (๑) เพ่ือศึกษากลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (๒) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการบริหาร
จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และ (๓) เพ่ือ
นําเสนอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน โดยการดําเนินการวิจัยนั้นได
คนควาขอมูลจากเอกสารในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เชน พระไตรปฎก อรรถกถา และอ่ืนๆ งาน
นิพนธของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา เอกสารหนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยดุษฎี
นิพนธท่ีเก่ียวของ รายงานวิจัย และเอกสารเก่ียวกับชุมชนพ้ืนท่ีวิจัย ตลอดถึงไดใชขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๓๐ รูป/คน 
และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยประชุมผูเชี่ยวชาญ (Expertise 
Meeting) จํานวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมท้ังเพ่ือตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ซ่ึงมีผล
การศึกษาวิจัยในประเด็น ดังตอไปนี้ 

๔.๑ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๔.๒ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๔.๓ การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน  
๔.๔ ผลการสังเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ 
๔.๕ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

๔.๑ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

จากผลการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับกลไกการทํางานขององคกรทางสังคม
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด
พ้ืนท่ีวิจัยท่ีเปนชุมชนตนแบบ คือ ไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดน
ระดับจังหวัด ซ่ึงเปนการไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน ๔ ชุมชน อันไดแก ๑) ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ๒) ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ๓) ชุมชน
บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร และ ๔) ชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้น จึงสามารถสรุปสาระสําคัญเพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยไดตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมนั้น คือ วัฒนธรรมชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการงาน
ขององคกรทางสังคม ซ่ึงสะทอนปรากฏการณตามธรรมชาติของการทํางานรวมกันหลายฝายเชื่อมโยง
ถึงกันท้ังในระบบภายในและภายนอกชุมชน กลาวคือเปนการมุงเนนในการบริหารจัดการงานดาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับบริบทชุมชน ในรูปแบบของเครือขายองคกรหลายๆ องคกรรวมมือกัน ท้ังภาค
ประชาชน องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ รวมถึงภาคีการพัฒนาตางๆ ซ่ึงมีพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมีระเบียบ ข้ันตอน และเปนระบบ อันจะนําไปสูผลอีกอยางหนึ่งตามกรรมวิธีหรือตามลําดับ
การกระทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยมีการดําเนินไปอยางตอเนื่อง จนบรรลุถึงความสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง เพ่ือใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้ โครงสรางในกระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนเขมแข็งนั้น เกิดจากกลไกการทํางานของทุกภาคสวนท่ีเปนองคกรทางสังคมไดรวมมือกัน
ขับเคลื่อน คือ ภาคประชาชน ท่ีเปนโครงสรางองคกรทางสังคมภายในชุมชนโดยตรง เชน ศูนย
สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพ.สม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
กลุมแมบานเกษตรกร เปนตน และกลุมองคกรทางเศรษฐกิจชุมชน เชน สถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมสหกรณ กองทุนชุมชน และกลุมอาชีพตางๆ อีกมากมาย ซ่ึง
เปนองคกรท่ีเก่ียวของภายในชุมชน รวมถึงองคกรทางศาสนา นอกจากนี้ ก็ยังมีองคกรท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เขามารวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน อันจะสงผลใหสามารถบริหาร
จัดการชุมชนของตนเองประสบผลสําเร็จเปนชุมชนพ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ ภายในชุมชน  

กลไกการทํางานขององคกรทางสังคม ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อันเปน
ปจจัยเง่ือนไขสําคัญท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และเปนปจจัยท่ีสงเสริมตอความสัมพันธ
และกระบวนการในการทํางานรวมกัน เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดตอไป อันประกอบดวยปจจัย
สําคัญ ๔ ดาน คือ ๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน ๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน และ 
๓) กระบวนการแผนชุมชน ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปสาระสําคัญของขอมูลแตละชุมชนได ดังนี้  

 
 



๑๔๗ 

๔.๑.๑ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดานผูนําชุมชนและทีมงาน  

จากการวิเคราะหขอมูลการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับกลไกการทํางานของ
องคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานผูนําชุมชนและทีมงานนี้ ทําใหทราบ
ถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําชุมชนนั้น จําเปนตองมีภาวะความเปนผูนําหรือมีคุณลักษณะของผูนํา
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็ง ประกอบดวย ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) มีวิสัยทัศน
กวางไกล ๒) การบริหารจัดการธุระไดดี และ ๓) มีมนุษยสัมพันธดี ดังจะนําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ 
ตอไปนี้  

๑) มีวิสัยทัศนกวางไกล 
ในแงของการปกครองหรือในเชิงบริบทของชุมชนนั้น จําตองมีผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน 

ซ่ึงก็มีท้ังผูนําท่ีเปนทางการ และผูนําท่ีไมเปนทางการ คือ ผูนําท่ีเปนทางการ ไมวาจะเปนฝายทองถ่ิน 
และฝายทองท่ี เชน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน และประธาน
กลุมองคกรชุมชนตางๆ เปนตน ซ่ึงเปนผูท่ีมีตําแหนงจากการไดรับแตงตั้งถูกตองตามกฎหมาย
บานเมือง๑ สวนผูนําท่ีไมเปนทางการ เชน ผูนํากลุม ผูนําท่ีเปนปราชญชาวบาน เปนตน๒ ซ่ึงเปนผูมี
ภาวะความเปนผูนํามีอิทธิพลในตัว และเปนผูท่ีประชาชนเคารพ นับถือ หรือแมกระท่ังผูนําท่ีเปนตน
ตระกูลของสายตระกูลตางๆ ภายในชุมชน ก็เปนผูนําเชนกัน๓ ผูนําดังกลาวนี้ อาจจะเรียกวา ผูนํา
แบบธรรมชาติก็ได อยางไรก็ตาม จะมิใชเฉพาะแตผูนําท่ีเปนทางการเทานั้น ท่ีสามารถจะเปนผูนําได
คนเดียวภายในชุมชน แตยังมีผูนําท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงเปรียบเหมือนเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือเปนท่ี
ปรึกษาของคนในชุมชน เชน ปราชญชาวบาน หรือผูนําแบบธรรมชาติ เปนตน รวมถึงผูนําทางจิต
วิญญาณดังเชนพระสงฆในชุมชนดวย แมมิไดดํารงตําแหนงเปนเหมือนผูใหญบาน หรือผูท่ีไมไดผาน
ระบบการรับเลือกตั้งมาแบบระบอบประชาธิปไตย๔ แตก็มีอิทธิพลสามารถทําใหคนอ่ืนๆ เกิดความชื่น
ชอบ เคารพ นับถือ หรือเห็นคลอยตามความคิดได๕ บางครั้งผูนําท่ีเปนทางการนั้น เชน ผูใหญบาน 
เปนตน ก็จําตองไปรับฟงขอคิดเห็น๖ หรือปรึกษาหารือกับผูนําท่ีไมเปนทางการดังกลาวนี้เชนกัน ซ่ึง
เปนบุคคลผูเปนท่ีนาเชื่อถือ นาเคารพ๗ ดังมีผูใหมูลหลักไดกลาวไววา 

 

                                                           
๑ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนางสุพัตรา 

แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 

“เพราะศรัทธาเปนตัวหลัก เราสรางตนเอง เราทําตนเองใหเปนตัวอยาง
ใหเปนท่ีนาไววางใจ เปนท่ีนาเชื่อถือ ตรงนี้เองเปนตัวหลัก”๘   

จากขอมูลดังกลาวขางตนนั้น ทําใหทราบไดวา สิ่งสําคัญเบื้องตน คือ ดานตัวผูนําท่ีมีภาวะ
ความเปนผูนํา จําตองสรางศรัทธาใหเปนท่ียอมรับของผูตาม เพ่ือนรวมงานหรือสมาชิกในชุมชน ตอง
สรางบุคลิกภาพตัวเองใหดี และตองเปนผูนําในดานการกระทํา กลาวคือปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดี
ใหกับสมาชิกในชุมชน หรือในองคกรตนเอง อยางไรก็ตาม ในท่ีนี้ ผูนําดังกลาว ไมไดหมายความถึง
เฉพาะผูนําท่ีเปนทางการเทานั้น แตยังหมายถึงผูนําท่ีไมเปนทางการดวย เพราะผูนําท่ีเปนทางการ 
อาจจะไมมีภาวะความเปนผูนําก็ได ไมใชวาการเปนผูนํานั้น ใครๆ จะเปนก็ได๙ ดังนั้น ผูนําจึงตอง
สรางบุคลิกภาพท่ีดีใหเปนท่ีนาเชื่อถือ๑๐ ตองประกอบดวยคุณลักษณะ Smart Leader คือ ตัวผูนํา
ตองเปน Smart Leader มีบุคลิกภาพท่ีดีมากอน เปนท่ียอมรับ เปนท่ีนาเคารพ๑๑ และเปนท่ี
นาเชื่อถือได คือเปนท่ีนาไววางใจนั่นเอง๑๒ กลาวโดยสรุป คือ ผูนําแบบ Smart Leader นั้น ตองเปน
ผูประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญ อยางนอย ๔ ประการนี้ ไดแก ๑) ความรู (ฉลาด) ๒) วิธีคิด 
(วิสัยทัศน) ๓) บุคลิกภาพ และ ๔) วิธีการจัดการชุมชน๑๓ ซ่ึงคุณลักษณะท้ัง ๔ ประการดังกลาวนี้ จะ
ทําใหผูนําเปนผูท่ีบุคคลอ่ืนๆ ยินยอมคลอยตาม และไววางใจในความเปนผูนํา๑๔ ดังผูใหขอมูลหลักได
กลาวไววา  

“ผมใหความสําคัญกับตัวผูนํา แตผูนํานี่ ก็คือผูนําโดยธรรมชาติ คนท่ีเปน
ท่ียอมรับจากคนในหมูบานอยูในตอนนั้น ถาเม่ือไหรท่ีเขาไปเลือกตั้งอะไร เขาไปใน
หมูบานปบก็ตาม ก็ถาผูนําคนนี้วา ไมเอา คนคลอยตามคอนขางจะเยอะมาก แตถา
เม่ือไหรท่ีเขาไปปบ ผูนําบอกวา เอา คนท่ีคลอยตามจะเยอะมากเชนกัน คือตองอยูท่ี
ตัวผูนํา เปนเง่ือนไขแรกท่ีผมมอง”๑๕  

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนนั้น จะแสดงใหเห็นวา ผูนําท่ีมีภาวะความเปนผูนํา นับวาเปน

เง่ือนไขของชุมชนท่ีสําคัญท่ีสุดอันดับแรก ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีจะทําใหคนอ่ืนๆ ชื่นชอบและคลอยตาม
ความคิด อันสงผลใหผูนําสามารถบริหารจัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็งได และทําใหชุมชนดําเนิน
กิจกรรมชุมชนหรือโครงการชุมชนตางๆ กาวไปขางหนาไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  

                                                           
๘ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๒ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 

สอดคลองกับแนวคิดของ มิทเชล และลารสัน (Mitchell and Larson) ไดสรุปถึงลักษณะของภาวะ
ผูนําท่ีเปนปจจัยสําคัญเก่ียวของกับกลไกการทํางานขององคกรทางสังคม อันมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กันในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จําตองอาศัยคุณสมบัติสําคัญของภาวะผูนํา ๓ ลักษณะ 
คือ๑๖  

๑) ภาวะผูนําในลักษณะท่ีเปนกระบวนการ (process) ซ่ึงเปนกระบวนการใชอิทธิพลของ
ผูนําตอผูตาม และเพ่ือนรวมงาน หรือสมาชิกในหนวยงาน องคกร เพ่ือใหผูตาม และเพ่ือนรวมงาน 
หรือสมาชิกไดปฏิบัติงานตามท่ีผูนําตองการ โดยมีจุดมุงหมายขององคกรหนวยงาน รวมถึงชุมชนเปน
เปาหมาย ดังนั้น ผูนําท่ีไดตําแหนงโดยการแตงตั้ง อาทิเชน อธิการบดี หัวหนางาน หรือผูจัดการ 
อาจจะเปนผูท่ีไมมีภาวะความเปนผูนําเลยก็ได และในทางกลับกัน ผูท่ีมีภาวะความเปนผูนําอาจจะเปนผู
ไมมีตําแหนงท่ีเปนทางการก็ได แตเปนบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลจนสามารถทําใหบุคคลอ่ืนๆ ชื่นชอบ เห็น
คลอยตามความคิด และรวมมือ รวมใจ ปฏิบัติงานใหดวยความกระตือรือรน อยางเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ  

๒) ภาวะผูนําในลักษณะท่ีมีระดับความชอบธรรม (degree of legitimacy) ซ่ึงภาวะผูนํา
ในลักษณะนี้เกิดข้ึนได ตอเม่ือผูตาม เพ่ือนรวมงานหรือสมาชิกในหนวยงาน องคกรยินยอมใหผูนําใช
อิทธิพลตอตัวเขาดวยความเต็มใจ เพราะมีความชื่นชม และใหการยอมรับในตัวของผูนําในระดับสูง 

๓) ภาวะผูนําในลักษณะเปนความสําเร็จของเปาหมาย (goal attainment) ซ่ึงภาวะผูนํา
จะถูกกลาวอางถึงเม่ือจุดมุงหมายของหนวยงาน องคกรประสบผลสําเร็จอยางราบรื่น ฉะนั้น หากผูนํา
ไมมีความสามารถท่ีจะนําผูตาม และเพ่ือนรวมงาน หรือสมาชิกทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายของ
หนวยงาน องคกร รวมถึงชุมชนได แสดงวาผูนําไมมีภาวะความเปนผูนํา หรือจะเรียกไดวา เปนผูนําท่ี
ไมมีความสามารถในการนํา 

เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาดูจากแนวคิดดังกลาวขางตนนั้นแลว จะเห็นไดวา ในพ้ืนท่ีท้ัง ๔ 
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางดังกลาวนี้ สวนใหญ ผูนําชุมชนจะมีภาวะความเปนผูนําสูง
เพราะเปนท่ีนาเชื่อถือ เปนท่ีนาเคารพของประชาชนในชุมชนเปนเบื้องตน หรือเปนเหมือนบันไดข้ัน
แรกทําใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองใหเกิดความเขมแข็งได ดังนั้น ถาผูนําชุมชนท่ีมีภาวะความ
เปนผูนําสูง จึงสามารถดําเนินการกิจกรรมชุมชนทุกอยางใหสําเร็จไดอยางสะดวกราบรื่น๑๗ ท้ังนี้ โดย
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองภายใตวิธีการท่ีจะทําใหชุมชนมีการบริหารจัดการดวย
ตนเองไดนั้น ในเบื้องตน ในชุมชนจําเปนตองมีผูนําท่ีเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล๑๘ และตองให
ความสําคัญเปนอยางยิ่งเก่ียวกับเรื่องนโยบายการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน๑๙ รวมถึงมี

                                                           
๑๖ Terence, R. Mitchell and James, R. Larson, Jr., People in organizations: An 

introduction to organizational behavior (3rd ed.), (Singapore: McGraw-Hill, 1973): 435-436. 
๑๗ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน

๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 

แนวคิด มีทัศนคติ หรืออุดมการณในการปฏิบัติงานรวมกันกับทุกฝายแบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน๒๐ 
เรียกไดวา เปนงานท่ีผูนําตองมีบทบาท หนาท่ี และเปนภารกิจสําคัญท่ีสุดของโครงการชุมชนและการ
พัฒนาชุมชนท่ีผูนําจะตองทําหนาท่ีในเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนของตนเองใหเกิดความ
เขมแข็ง หรือสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน๒๑ โดยมีการสนับสนุนนโยบายเก่ียวกับการเสริมสรางให
ชุมชนเขมแข็ง และมุงเนนถึงประโยชนสุขของประชาชนในชุมชน เพ่ือใหเกิดความอยูดี กินดี๒๒ 
อยางไรก็ตาม ในคําวา “ชุมชนเขมแข็ง” นั้น สามารถวัดไดจากการท่ีคนภายในชุมชนเกิดความ
เขมแข็ง กลาวคือวัดจากตัวผูนําชุมชน และตัวสมาชิกในชุมชนท่ีเขมแข็งในแงของวิธีคิดท่ีจะพ่ึงตนเอง
ได ไมใชวิธีคิดท่ีจะคอยรับแตการสนับสนุนจากผูอ่ืน หรือหนวยงานตางๆ จากภายนอกอยางเดียว๒๓ 
และในฐานะบุคคลท่ีเปนผูนํา ก็ตองมีแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบระยะยาว๒๔ ท่ีเก่ียวกับเรื่องดาน
การบริหาร การปกครอง อาทิเชน เรื่องการตั้งเวรยามภายในชุมชน พรอมมีเครื่องมืออุปกรณสําหรับ
ปองกันภัยตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุกเม่ือ เชน มีการตั้งปอมยาม และติดตั้งกลองวงจรปดในจุดตางๆ  
เปนตน๒๕ เพ่ือรักษาความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนท้ังชีวิตและทรัพยสินของทุกคนภายในชุมชน๒๖ โดยมี
การขอความรวมมือกันกับทางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีนั้น เพ่ือใหเขามามีสวนรวมและ
ชวยตรวจตราสอดสองดูแลความสงบภายในชุมชนหรือหมูบานของตนเอง๒๗ ในสวนนี้ นับวาเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางท้ังภาครัฐและภาคประชาชน๒๘ และจําเปนตองมีการติดตอประสานงานกับ
เจาหนาท่ีของภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ อยางสมํ่าเสมอดวย๒๙  

 
 
 

                                                           
๒๐ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 

ชุมชนท่ีเขมแข็งไดนั้น จะมีลักษณะพิเศษเปนอัตลักษณของชุมชน ซ่ึงเปนสวนประกอบ
สําคัญของชุมชน โดยเฉพาะผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง มีภาวะความเปนผูนําท่ีมีความคิดในการจะ
พัฒนาชุมชนหรือหมูบานของตนเองใหเขมแข็งใหเจริญกาวหนา๓๐ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณปจจุบัน๓๑ เพราะฉะนั้น ชุมชนเขมแข็ง ก็คือชุมชนท่ีจะตองพ่ึงตนเอง เปนชุมชนท่ีคิดท่ีจะ
พ่ึงตนเองเปนหลัก และสิ่งสําคัญอันดับแรกท่ีควรคํานึงถึง ก็คือพิจารณาท่ีตัวคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูนําท่ีมีความสามารถจะชักนําพาพาชุมชนไปสูเปาหมายสําเร็จได แตในทางกลับกัน ถาตัวผูนําชุมชน
ไมมีความสามารถในการเปนผูนําท่ีพึงประสงค คือ ขาดวิสัยทัศน หรือขาดอุดมการณในการเปนผูนํา 
และขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ก็จะไมสามารถพัฒนาหรือบริหารจัดการ
ชุมชนใหประสบผลสําเร็จได เพราะปกติชุมชนท่ีออนแอ ก็คือชุมชนท่ีไมหวังพ่ึงตนเอง เปนชุมชนท่ีมี
แตจะขอการสนับสนุนอยางเดียว๓๒ ยังมีความรูสึกโหยหาในการท่ีจะใหองคกรภายนอก เชน ภาครัฐ 
เปนตน เขาไปสนับสนุนอยูตลอดเวลา๓๓ ไมยอมท่ีจะขวนขวายคนหาวิธีการในการบริการจัดการ
ชุมชนตนเองใหเขมแข็ง๓๔ ซ่ึงเกิดจากตัวผูนําท่ีขาดภาวะความเปนผูนําในดานวิสัยทัศนหรือขาดวิธีคิด
ท่ีจะพัฒนาชุมชนตนเองใหเขมแข็งนั่นเอง๓๕ และไมเกิดการระเบิดจากขางใน คือ มิไดเริ่มตนท่ีตัว
ชุมชนเองกอน ดังผูใหขอมูลหลักไดแสดงทัศนะไววา  

 
“ความหมายของคําวา ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนตองพ่ึงตนเอง เริ่มแรก

จากตัวขางใน หมายถึง ตองเริ่มจากตัวเองกอน เพราะอะไรท่ีเกินความสามารถ นี่
คอยวากัน แตไมใชพอเราเขาไปปุบ จะขอนั่น จะขอนี่ จะขอนูนนะ มิติอยางนี้ ควร
นาจะหมดไปในสังคมปจจุบัน ยิ่งถาเปนหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวแลวนี่ เพราะหลักปรัชญาของในหลวง ก็คือเปนหลักของการพ่ึงตนเอง
เปนสําคัญ”๓๖ 

 
จากขอมูลผูใหสัมภาษณดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวา ชุมชนเขมแข็งนั้น หมายถึง การท่ี

ชุมชนสามารถจะพ่ึงตนเองไดกอนในระดับท่ีเหมาะสมกับบริบทชุมชนท่ีตนดํารงอยูท้ังในดานสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การพัฒนาชุมชนในบริบท
                                                           

๓๐ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบานทับ
สวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๑ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๒ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ นายประจํา เปนตามวา, นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร

, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 

ใหมท่ีภาครัฐเขาไปชวยในการทํางานภายในชุมชน เพราะภาครัฐตองการใหชุมชนพ่ึงตนเอง๓๗ การ
บริหารจัดการการชุมชนในปจจุบันควรเปนการริเริ่มความคิดท่ีจะชวยเหลือตนเองกอนเปนอันดับ
แรก๓๘ โดยเฉพาะในฐานะผูนําชุมชนตองเปนผูมีภาวะผูนําในการกระทําใหผูตามหรือสมาชิกในชุมชน
เกิดการรวมทํางานดวยความเต็มใจ โดยพยายามปลูกฝงใหประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรูและ
จัดการตนเองจนเต็มความสามารถเทาท่ีตนเองจะทําได และเปนการปฏิบัติตนเองสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ไดพระราชทานไวใหแกพสกนิกรชาวไทยเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตใหรูจัก
ความพออยู พอกิน ซ่ึงแกนแทหรือหัวใจหลักนั่นก็คือการมุงเนนสอนใหคนรูจักการพ่ึงตนเองเปน
สําคัญเปนเบื้องตน๓๙ แตถาไมสามารถท่ีจะดําเนินกิจกรรมท่ีทําอยูใหประสบผลสําเร็จได ก็ตองอาศัย
ภาครัฐหรือองคกรภาคีเครือขายภายนอกมาสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน๔๐ ซ่ึงเขากับ
หลักการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนสูภาคปฏิบัติ โดยมีกระบวนการท่ีสําคัญ ๓ ประเภท๔๑ คือ  

๑) กิจกรรมประเภทท่ีชุมชนทําเอง  
๒) กิจกรรมประเภทท่ีชุมชนทํารวมกับองคกรภายนอก  
๓) กิจกรรมประเภทท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก  
เพราะชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได หรือชุมชนท่ีเขมแข็งได ก็คือชุมชนท่ีมีท้ังผูนําชุมชน ทีมงาน

และผูตาม หรือสมาชิกในชุมชน และเพ่ือนรวมงานท่ีรูจักตนเองดีวา ใครจะตองทําอะไร ท่ีไหน ทําไม
ตองทํา และทําอยางไร หรือเขากับหลัก ๔W ๑H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) 
ทําไม (Why) และอยางไร (How)๔๒ ถาสวนไหนท่ีตนเองทําได ก็ทําไป ถาสวนไหนท่ีทําไมได ก็ตองรู
วา จะตองขอความรวมมือจากใคร จากท่ีไหน และหาวิธีทําอยางไร สิ่งเหลานี้ ก็คือชุมชนท่ีเขมแข็ง 
เปนชุมชนท่ีรูวิธีคิด สามารถบริหารจัดการตามความตองการของตนเองได๔๓ แตอยางไรก็ตาม ชุมชน
ท่ีเขมแข็งแลว ไมไดหมายความวา ชุมชนจะตองทําเองทุกเรื่อง๔๔ เพราะชุมชนอยากจะมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ 
ซ่ึงถาคิดวา ตนเองทําสิ่งใดได ก็ทําสิ่งนั้นไป แตถาคิดวา ทําไมได ก็หาคนมารวมทํา และถาคิดวา มีคน
มาทํารวมแลว ก็ยังทําไมไหว จะตองหาคนมาชวยทําให และตองรูดวยวา หนวยงานท่ีจะตองทําใหนั้น 
เปนใคร อยางนี้เปนตน๔๕ เพราะฉะนั้น ผูนําชุมชนควรมีวิสัยทัศน (Vision) คือ รูจักมองการณไกลไว
ในอนาคตเก่ียวกับเรื่องตางๆ อาทิเชน มีการวางตัวบุคคลไวสืบทอดตําแหนงตางๆ ในชุมชน อาจจะ

                                                           
๓๗ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบลโดด 

อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙.  
๔๑ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนางสุพัตรา 

แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙.  
๔๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 

คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมหรือสมควรจะสงเสริม พัฒนา อบรม และสั่งสอนใหเปนผูนําชุมชนได๔๖ 
เพราะชุมชนจะเขมแข็งไดนั้น จําเปนตองมีการวางตัวผูนําชุมชนท่ีมีความรูในดานตางๆ พรอมท่ีจะ
เปนผูสืบทอดตําแหนงหรือภารกิจหนาท่ีอันจะตองทําภายในชุมชนของตนเองตอไป อันจะสงผลให
ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ เชน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปกครอง เปน
ตน๔๗ กลาวโดยสรุป คือ ผูนําชุมชนท่ีมีภาวะผูนําดานวิสัยทัศนท่ีดีเลิศนั้น ตองมีความสามารถ
คาดการณและมองเห็นโอกาสไดอยางชัดเจนในการทํางานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย๔๘ 
ในขณะท่ีคนอ่ืนมองไมเห็นโอกาสนั้น๔๙ และมีความสามารถในการพิจารณาไตรตรองแยกแยะเหตุผล
ของปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดี ซ่ึงนําไปสูการแกไขปญหาภายในหนวยงาน องคกร รวมถึง
ชุมชนของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณตางๆ๕๐ 

๒) การบริหารจัดการธุระไดดี  
ผูนําชุมชนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการธุระและการงานท่ีรับผิดชอบไดดี 

เปนคุณลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหผูนําชุมชนสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการครอง
ตน คน งาน และกลุมองคกรตางๆ ในชุมชนใหประสบความสําเร็จไดดวย๕๑ ก็จัดวาเปนเรื่องท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ ผูนําถือวามีความสําคัญมาก เวลาจะปฏิบัติหรือทํางานอะไร ตองทําใหดีให
รอบคอบ ตองมีความรูความเขาใจหลักตางๆ ในการทํางาน๕๒ และมีประสบการณในหลายๆ ดาน 
ไดไปศึกษาเรียนรูมาจากแหลงเรียนรูตางๆ แลวนํามาแนะนําสมาชิกหรือประชาชนในชุมชน เพ่ือ
นําไปสูภาคการปฏิบัติในชุมชนของตนเองตอไป โดยผานกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน๕๓ เพราะชุมชน
มีความเขมแข็งไมแตกตางกัน แตข้ึนอยูท่ีผูนําชุมชนมีความรู ความสามารถในการท่ีจะบริหารจัดการ
ชุมชนตนเองไดอยางไร ดังนั้น หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนท้ังภาครัฐ และภาคองคกรภาคีพัฒนาจาก
ภายนอก จึงตองเลือกเปาหมายพ้ืนท่ีในการท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับชุมชน เชน กรณีชุมชนท่ีเขมแข็ง ก็

                                                           
๔๖ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๗ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม, ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ 

และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, 
๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๘ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๐ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๑ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๒ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๓ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล
โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 

คือเปาหมายหนึ่งของภาครัฐท่ีเลือกไปปฏิบัติงาน๕๔ และการท่ีจะกําหนดวัดชุมชนใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานวา เปนชุมชนเขมแข็งนั้น ในปจจุบันแมจะมีตัวท่ีชี้วัดชุมชนดังกลาวไดหลายตัว แตในระยะ
หลังๆ มานี้ ก็จะใชตัวชี้วัดวัดชุมชนอยู ๓ ตัวหลักๆ คือ ๑) วัดท่ีตัวคน คือ มีท้ังผูนําและผูตาม หรือ
สมาชิกในชุมชน ๒) คือ วัดท่ีรูปแบบบริหารจัดการของชุมชน และ ๓) วัดท่ีการบริหารจัดการทุน
ชุมชน๕๕ อยางไรก็ตาม ผูนําตองมีความเขาใจในบริบทชุมชนของตนเองเปนท่ีตั้ง สามารถทําให
ประชาชนในชุมชนเกิดการยอมรับ เชื่อถือ และไววางใจ สามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถชวยเหลือแกไขปญหาอุปสรรคของกันและกันไดทุกกลุมองคกร ทํา
ใหรูจักความเสียสละในการปฏิบัติงาน ท่ีจะสงผลทําใหชุมชนเขมแข็งได เพราะความสําเร็จในกิจกรรม
ชุมชนทุกอยางนั้น ไมใชวาจะทําคนเดียวก็ได แตตองทําเปนเครือขาย โดยมีความตั้งใจ ความมุงม่ัน 
ความรวมมือ รวมใจกันจากทุกภาคสวน๕๖  

เนื่องจากการบริหารจัดการชุมชน จําเปนตองทํางานรวมกันหลายๆ ฝาย จึงจะประสบ
ผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวรวมกัน๕๗ ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง หรือ
แถบอีสานใตนี้ สวนใหญจะมีวิถีชีวิตและการทํางานรวมกันท่ีสัมพันธเชื่อมโยงเปนภาคีเครือขายกัน
ตามหลัก “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียน หรือราชการ๕๘ โดยตัวชุมชนเองนั้นจะสามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมชุมชนหรือโครงการชุมชนแตละอยางใหดําเนินการเปนไปจนบรรลุเปาหมายได จะตองใชหรือ
อาศัยทรัพยากรมนุษย หรือทุนมนุษย๕๙ คือ ประชาชนภายในชุมชนท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ๖๐ แตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษา หรือใหปฏิบัติงานตามความถนัดของแตละคน ยกตัวอยางอดีตผูนํา
ชุมชน อาทิเชน กํานัน ผูใหญบาน ครู อาจารย และขาราชการตางๆ ท่ีเกษียณอายุราชการแลว๖๑ ก็
สามารถเชิญบุคคลเหลานี้ใหมาชวยเปนท่ีปรึกษา เปนผูทรงคุณวุฒิของชุมชน และเชิญเขารวมประชุม

                                                           
๕๔ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๙ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๖๐ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม, ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ 

และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, 
๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๖๑ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 

ในท่ีประชุมดวย เพ่ือปรึกษาหารือในเวลาท่ีชุมชนเกิดปญหาและอุปสรรคตางๆ ภายในชุมชน๖๒ ดังนั้น 
บุคคลเหลานี้ จึงเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องตางๆ คอยใหคําแนะนําหรือ
เสนอแนวทางขอคิดเห็นในท่ีประชุม เพ่ือชวยหาทางแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ทําใหการบริหาร
จัดการชุมชนประสบผลสําเร็จไดดี๖๓ นอกจากนี้ ก็ยังมีผูสูงอายุคนอ่ืนท่ัวๆ ไปอีกมากมายภายในชุมชน 
เชน ปราชญชุมชน หรือปราชญชาวบาน เปนตน๖๔ แมจะเปนผูนําท่ีไมเปนทางการ แตก็เปนผูมี
ความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญในแตละสาขาเฉพาะทาง๖๕ ไดมีการเลือกใชบุคคลเหลานี้ใหถูกกับ
งานท่ีตนเองถนัด โดยคํานึงถึงความสามารถเฉพาะตัววา คนไหนถนัด หรือเชี่ยวชาญในเรื่องดานไหน 
ก็จะใหทําในเรื่องดานนั้น๖๖ ยกตัวอยางเชน กลุมแมบานทอผา ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องการทอผามัดหม่ี 
กลุมจักสาน ก็จะเชี่ยวชาญในการจักสาน เปนตน๖๗ บุคคลเหลานี้ เรียกไดวา เปนปราชญชุมชน
โดยตรง ดังผูใหขอมูลหลักไดกลาวไววา  

“ยังมีคนอ่ืนๆ อีกเยอะคะ ภายในชุมชน หมายถึง คนเฒา คนแก หรือ
บุคคลผูเปนท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน อยางท่ีเรียกกันวา ปราชญชาวบาน หรือ
คนเฒา คนแกท่ีเกงในดานตางๆ ในชุมชนเรา ถาพูดถึงผูนําแบบนี้ มีเยอะนะในชุมชน
นี้ เพราะชุมชนเรามีฐานเรียนรูหลายฐานนะ ก็จะเชิญทานเหลานี้ใหไปเปนผูดูแลฐาน
เหลานั้น๖๘ 

จากขอมูลผูใหสัมภาษณดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวา ผูนําชุมชนนั้น เชน กํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน รวมถึงคณะกรรมการ ผูบริหารกลุมองคกรชุมชนตางๆ เปนตน นอกจากท่ีตนเอง
ตองมีบทบาท หนาท่ี และภารกิจความรับผิดชอบในการทํางานตามตําแหนงท่ีตนเองไดรับการ
เลือกตั้งมาจากประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนแลว๖๙ ยังจําเปนตองมีการกระจายอํานาจในดานการ
ปกครอง หรือการบริหารจัดการชุมชนใหกับผูนําชุมชนคนอ่ืนๆ และประชาชนไดรวมทํางานชุมชน
                                                           

๖๒ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

๖๓ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๖๔ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๖๕ สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และประธานกลุมสตรีทอผาไหม
ประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน, ๒๕๕๙. 

๖๖ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บานหนอง
กอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๖๗ สัมภาษณ นางสวัสดิ์ มั่นหมาย, ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และประธาน
กลุมสตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน, ๒๕๕๙. 

๖๘ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๖๙ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ตัวแทนปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๖ 

ดวย พรอมเสนอแนวคิดในเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน๗๐ คือ 
สามารถมอบหมายหนาท่ีตางๆ มีการแตงตั้ง หรือเลือกใชบุคคลในชุมชนท่ีมีความรู ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการทํางานดวย๗๑ เพ่ือชวยใหการบริหาร
จัดการชุมชนไดดําเนินไปไดสูจุดมุงหมายไดสําเร็จ โดยมีการบริหารจัดการชุมชนท่ีเนนการมีสวนรวม
ของทุกองคาพยพภายในชุมชน และมีการบริหารจัดการทุนชุมชน โดยเฉพาะทุนทางตัวบุคคลภายใน
ชุมชนนั่นเอง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง๗๒ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญมี
อิทธิพลสงผลทําใหประชาชนในชุมชนเกิดไววางใจ ชื่นชอบ เคารพ นับถือในตัวผูนําชุมชน เพราะมี
การเสียสละจริงๆ ไมหวงอํานาจ และก็ปฏิบัติตัวใหเปนตัวอยาง๗๓ ท้ังนี้ ก็เปนการบงบอกใหเห็นถึง
ภาวะความเปนผูนําในลักษณะของผูท่ีสามารถประสานใหประชาชนในชุมชนไมเกิดความแตกแยก
กัน๗๔ เพราะวาบางครั้งอาจจะมีความขัดแยงกันในเรื่องของผลประประโยชนและสิทธิท่ีสมาชิกใน
ชุมชนจะพึงไดรับ๗๕ โดยใชวิธีจูงใจหรือเกลี้ยกลอมบุคคลท่ีมีปญหาหรือวาบุคคลท่ีจะสรางความ
แตกแยกในชุมชน รวมถึงกลุมองคกรชุมชนใหมีความรูรัก สามัคคีปรองดองกัน๗๖ เม่ือเปนเชนนั้น ก็
สามารถทําใหการบริหารจัดการในสวนอ่ืนๆ ไดงายข้ึน๗๗ เชน กรณีเกิดปญหาเรื่องของกลุมองคกร
ชุมชนก็เหมือนกัน กลาวคือเม่ือเกิดปญหาข้ึนภายในกลุมองคกรชุมชน เชน เรื่องรายได เรื่องหนี้สิน
ของประชาชน หรือสมาชิกในกลุมองคกร เปนตน ก็มีการเชิญผูนําทุกกลุมองคกร รวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวของกับปญหานั้นมาเขารวมประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือชวยกันคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน
แลวนํามาพิจารณารวมกันวา ปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุอะไร แลวจะรวมกันหาวิธีการจัดการแกไข
ปญหาใหกับชุมชนกันไดอยางไร๗๘ สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักท่ีไดกลาวไววา  

                                                           
๗๐ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๑ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๒ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๔ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๕ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๗๖ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๗๗ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๗๘ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 

“พวกเราจะทํายังไงกันดี ถึงจะแกไขปญหาใหชุมชนได ในเม่ือชุมชนเกิด
ปญหาข้ึนมาแลว ไมวาจะเปนเรื่องท่ีมีการใชหนี้ใชสินบาง มีการพักหนี้บาง แตพอมีผู
ไมใชหนี้ใชสินหนอย ก็เลยมีปญหา ฉะนั้น พวกเรานาจะหาวิธีในการทําใหชาวบานได
เกิดความรู ความเขาใจกับเรื่องตรงนี้กันใหได”๗๙  

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนนั้น ทําใหทราบไดวา การแกไขปญหาของชุมชน บางครั้งตอง

อาศัยกระบวนการกลุมของทุกฝาย คือ ท้ังผูนําชุมชนและสมาชิกท่ีเก่ียวของตองใหความรวมมือกันใน
การจัดการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว โดยเฉพาะตัวผูนํานั้นตองรูจักใชภาวะความเปนผูนําในลักษณะ
กระบวนการกลุมหรือหลักการมีสวนรวมมาเปนเครื่องมือการแกไขปญหาใหกับชุมชน ก็คือตางคนตาง
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน๘๐ โดยมุงถึงการใชความรวมมือจากทุกฝาย การสรางแรงจูงใจ ประสิทธิภาพ 
การตัดสินใจ การแกไขความขัดแยง การสงเสริมความรูใหกับประชาชนในชุมชน รวมถึงความพรอม
ของชุมชน และกลุมองคกรชุมชน ท่ีสามารถจะปรับตัวใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ตางๆ และในยุคปจจุบันนี้ ก็มีการใหชุมชนมีสวนรวมภาคีเครือขายรวมมือกับองคกรภายนอก เชน 
เครือขายประชารัฐ เปนตน๘๑ เปนการทํางานรวมกันแบบองครวม เพ่ือมาชวยสงเสริมใหความรู ให
การอบรมแกประชาชนหรือสมาชิกในชุมชน หรืออาจจะสงสมาชิกเหลานั้นใหไปเสริมความรูและ
อบรมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรมของกลุมองคกรชุมชน เชน กลุมสถาบันการเงิน กลุม
สหกรณหมูบาน และกลุมสัจจะออมทรัพยชุมชน เปนตน ก็จําเปนตองอาศัยหนวยงาน เชน ธกส. เปน
ตน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเขาใจบริบทของการดําเนินงานไดดี ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหทุกคนไดมีความรูความเขาใจ
ในกิจกรรมท่ีตนเองไดเขารวมเปนสมาชิกดวยนั่นเอง๘๒ เรียกไดวา เปนการแกไขปญหารวมกันไดทุก
ฝาย เพราะชุมชนจะเขมแข็งได ก็ตองอาศัยผลประโยชนจากกลุมองคกรชุมชนตางๆ ภายในชุมชน 
เพ่ือนําผลประโยชนในสวนนั้นมาบริหารจัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็งได๘๓ ถากลุมองคกรชุมชน
ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชน กลุมองคกรชุมชนตางๆ ก็กอตั้งข้ึนไมได เชน กลุมออม
ทรัพย เปนตน ถาไมมีสมาชิกใหความสนใจ ไมนําเงินมาฝากและออมไว กลุมองคกรดังกลาว ก็ไม
สามารถท่ีจะบริหารจัดการกลุมองคกรชุมชนท่ีตั้งข้ึนใหเขมแข็งและดํารงอยูไดนาน๘๔ เพราะฉะนั้น 
การท่ีผูนํามีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการชุมชนใหเรียบรอยไดอยางมีประสิทธิภาพและ

                                                           
๗๙ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๒ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๓ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙.  
๘๔ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 

ประสิทธิผลในเรื่องของการจัดการไดท้ังตน คน งาน และองคกรตางๆ ภายในชุมชน จึงเปน
คุณลักษณะท่ีสําคัญอยางยิ่งของผูนําชุมชนในยุคปจจุบันนี้๘๕ ดังผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งไดกลาว
เปนกรณีตัวอยางไวอยางนาสนใจวา  

 
“บางทีนะ พอมีภาคองคกรภายนอกเขาไปชวยเหลือชุมชนหรือหมูบานท่ี

ประสบภัย สมมติยกตัวอยางเชน กรณีชุมชนประสบภัยทางธรรมชาติ เปนตน ก็จะมี
การสงถุงยังชีพเขาไปชวยเหลือสัก ๕ ถุง บางบานพังเลยนะ แคถุงยังชีพนี่นะ เรื่อง
เล็กๆ นี่นะ ทําใหเปนเรื่องใหญ เพราะเขาไมมีความรูความเขาใจท่ีจะจัดการให
เรียบรอยได แตขณะท่ีบางบาน แมพบปญหากระท่ังเปนเรื่องใหญโตก็ตาม แตเขาก็
มองวา เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ เทานั้น เขาก็โอเคนะ สามารถจัดการไดเรียบรอยนะ
ครับ”๘๖ 

 
จากขอมูลดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นตัวชี้วัดถึงความรูความสามารถของผูนําไดวา ผูนํา

จําเปนมีความรูความสามารถในการท่ีบริหารจัดการองคกรของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดตามสถานการณตางๆ เพราะบางครั้งสิ่งของท่ีมีอยูนั้นมีพียงจํานวนท่ีจํากัด ถาจะแบง
ใหไดรับครบทุกคน ก็คงไมสามารถจัดการและสนองตามความตองการของประชาชนในชุมชนไดครบ
แนนอน๘๗ ถาผูนําบางคนหรือบางชุมชนไมมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน บางครั้ง 
เม่ือประสบเหตุการณเพียงเรื่องเล็กๆ นอยๆ ก็อาจทําเรื่องนั้นใหกลายเปนเรื่องใหญได๘๘ จนสราง
ความเสียหายใหเกิดข้ึนกระทบตอคนอ่ืน และสังคมสวนรวมเปนวงกวางไป๘๙ แตในขณะท่ีผูนําบางคน
หรือบางชุมชน มีความรูความสามารถท่ีจะจัดการกับสถานการณท่ีตนประสบไดอยางเรียบรอย๙๐ 
เพราะฉะนั้น จึงตองอาศัยความรูความสามารถของผูนําชุมชนเปนสําคัญ เพ่ือชวยจัดการแกไขปญหา
ท่ีกําลังประสบอยูใหสําเร็จใหเหมาะสมแตละสถานการณนั้นๆ๙๑  

นอกจากมีผูนําชุมชนท่ีดีในแตละประเภทภายในชุมชนแลว การท่ีจะทําใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็งไดอีกชองทางหนึ่ง ยังตองอาศัยบุคคลผูเปนผูนํา ท่ีถือวาสําคัญอยางยิ่งสําหรับการนําพาให
ประชาชนประสบกับความสงบสุขท้ังทางกาย และทางจิตใจ เชน ผูนําท่ีเปนพระสงฆ เปนตน หรือ

                                                           
๘๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๖ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๗ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๘ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๘๙ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๐ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙.  
๙๑ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๙ 

อาจจะเรียกวา ผูนําทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบานกับวัดใหได
เกิดการเก้ือกูลกัน๙๒ ดังนั้น ผูนําประเภทนี้ จึงถือวาเปนผูนําทางศาสนาท่ีคอยใหความรู ใหการสั่งสอน
ตามหลักคําสอนทางศาสนาเพ่ือชวยขัดเกลาพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจใหกับประชาชนในชุมชน สืบ
เนื่องจากวาวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนแถบภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนี้ สวนใหญจะ
นับถือพระพุทธศาสนา๙๓ และชุมชนดังกลาวนี้ ก็จะมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสอดคลองกับทาง
พระพุทธศาสนา ไมแตกตางจากชุมชนในสวนภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย๙๔ คือ ประชาชนมักจะ
เขาวัดบําเพ็ญบุญ ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะท่ีเปนพุทธศาสนิกชน เพ่ือทําใหตนเองใหเปนคนดีของ
สังคม ประเทศชาติ และวัดหรือศาสนาก็เปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับทุกคนไดดวย ดังมีผูใหขอมูล
หลักไดแสดงทัศนะเก่ียวกับองคกรทางศาสนาไววา   

“การท่ีเรามีวัดอยูรวมดวย เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก คือเราจะมีผูนําท่ีเปน
พระสงฆอยูในชุมชน ก็เลยทําใหชาวบานไดมีโอกาสเขาวัดเขาวาทําบุญทําทานกัน 
รวมถึงทําใหเราไดปรึกษาหารือเรื่องตางๆ กับพระสงฆทานดวย เพราะคนสวนใหญ
ในชุมชนทางแถบภาคอีสานเรานี้ จะนับถือพุทธมาก มันเปนวิถีชีวิตของชาวพุทธแถบ
อีสานบานเรานะคะ และวัดก็ถือวาเปนท่ีประชุม เปนแหลงรวมใจ และชวยหลอ
หลอมใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือรวมแรงรวมใจกันไดอยางดี”๙๕ 

จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ จะเห็นไดวา องคกรหรือสถาบันหลักทางศาสนาเปนอีก
องคกรหนึ่งท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกันมานานระหวางบานหรือชุมชน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตาม
หลัก “บวร” รวมถึงโรงเรียนดวย แตปจจุบันมักเปลี่ยนจากคําวา “โรงเรียน” มาเรียกกันแบบรวมๆ 
วา “ราชการ”๙๖ เพราะมีภาครัฐในสวนราชการตางๆ เขามามีสวนเก่ียวของในการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินมากกวาแตกอน๙๗ เพราะฉะนั้น การท่ีจะเสริมสรางชุมชนใหชุมชนเขมแข็งได และใหสามารถ
พ่ึงตนเองได ปจจุบันนี้ บางครั้ง จําเปนตองมีการทํางานรวมกันหลายฝายในลักษณะแบบมีสวนรวม
นั้น โดยเฉพาะผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมตางๆ ในชุมชน ตองเปนผูมีภาวะผูนําในดานการกระทํา มี
ความรูความสามารถจากการไดแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ และจากการวิเคราะห สังเคราะห 

                                                           
๙๒ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๓ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๙๔ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๕ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๖ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๗ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๖๐ 

รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม๙๘ และสามารถท่ีจะแยกแยะปญหาตางๆ ไดตามเหตุและผล วินิจฉัย
ตัดสินใจไดวา สิงไหนดี และสิ่งไหนไมดี จนแยกความแตกตางระหวางความถูกตองกับความไมถูกตอง
ไดอยางชัดเจน จึงจะชวยเหลือกันในการจัดการแกไขปญหาตางๆ ของชุมชนใหสําเร็จไดดี๙๙ กลาวคือ
การสรางชุมชน รวมถึงสังคมสวนรวมใหเกิดความสงบสุข๑๐๐ ท้ังนี้ ผูนําชุมชนนั้น ควรเดินนํา เดินไป
ขางหนา ควรมีความทะเยอทะยาน ไมควรหยุดทํางานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับดาน
ศีลธรรม จริยธรรม จําเปนตองใชการกระตุนเตือน และมีการประชาสัมพันธบอยๆ ใหประชาชนใน
ชุมชนไดตระหนักรูถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการพัฒนา อบรม ฝกฝน และขัดเกลาพฤติกรรม
ท้ังของตนเอง และประชาชนในชุมชนใหดีท้ังทางกาย วาจา และใจ รวมถึงเพ่ือความกาวหนาของกลุม
องคกรตางๆ ภายในชุมชน ในประเด็นนี้ มีความสอดคลองกับทัศนะของผูใหขอมูลหลักอีกทานหนึ่ง 
ซ่ึงเปนผูมีผลงานดานผูนําชุมชนระดับรางวัลประเภทบุคคลดีเดน คือ “รางวัลผูใหญบานแหนบ
ทองคํา” ไดกลาวใหแนวทางการเปนตัวอยางท่ีดีในภาวะความเปนผูนําไววา  

 
“โดยสวนตัวผมนะ ผมนึกถึงหลักสําคัญอยูวา ๑) เราตองเปนผูนําท่ีดี 

และ ๒) เราก็ตองเปนผูตามท่ีดีดวย และวัดนี่แหละเปนสถานท่ีสําคัญสําหรับตัวเราท่ี
เปนฝายชาวบาน เหมือนอยางผมอยูหมูบานนี่ ผมตองเปนผูนําเขานะ แตถาไปท่ีวัด 
ผมก็ตองเปลี่ยนมาเปนผูตามเจาอาวาสวัด และเม่ือเจาอาวาสทานกลาวสอนแนะนํา
อะไร ผมตองฟงทานครับ เพราะตอนอยูวัดทานเปนผูนําเรา นี่คือหลักหนึ่งท่ีผมใชอยู
ทุกวันนี้ ผมชอบหลักตัวนี้ นี่ดีมากๆ เลยครับ เราสามารถเปนตัวอยางท่ีดีใหกับ
ชาวบานในชุมชนได๑๐๑ 

 
จากขอมูลดังกลาวนี้ ทําใหทราบไดวา ผูนําชุมชนนั้น นอกจากจะเปนผูนําใหคนอ่ืนแลว 

ยังตองรูจักเปนผูตามคนอ่ืนดวย คือ ตองรูจักปรับตัวหรือวางตัวใหเขากับกาลเทศะ และสถานการณ
นั้นๆ โดยเปนผูประพฤติปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีกอน ในเรื่องการปฏิบัติงานตางๆ เก่ียวกับ
กิจกรรมสวนรวมภายในชุมชน อาทิเชน กิจกรรมการพัฒนาหมูบาน การดูแลในเรื่องสุขทุกขของ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงการเขาวัดปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระศาสนา เชน วันศีล วันพระ เปน

                                                           
๙๘ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน

ทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๙๙ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๐๐ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน
หนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๐๑ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจระเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 

ตน๑๐๒ กิจกรรมดังกลาวนี้ ลวนทําใหตัวผูนําชุมชนเองนั้นไดสรางบุคลิกภาพของตนเองใหดี ใหเปนผูท่ี
นาเชื่อถือ เปนท่ีไววางใจสําหรับผูตามหรือสมาชิกในชุมชน๑๐๓ รวมท้ังไดมีโอกาสเขาพบปะ สนทนา 
พูดคุย ปรึกษาหารือ และขอคําแนะนําคําสั่งสอนกับพระสงฆ๑๐๔ ซ่ึงเปนผูนําทางจิตวิญญาณ ท่ีมีภูมิ
ธรรม ภูมิความรูเก่ียวกับหลักคําสอนทางศาสนา และเปนผูท่ีทุกคนในชุมชนตางเคารพนับถือ๑๐๕ ดังมี
ผูใหขอมูลหลักไดกลาวไววา  

 
“เพราะมีพระอยูดวยก็อุนใจ ทานจะคอยสอนแนะนําใหเรารูวา จะทํา

อะไรก็แลวแต จะตองนึกถึงบาปบุญคุณโทษ เชน เรื่องการมีสัจจะ ซ่ือตรงตอกัน หรือ
วามีการพูดการจาท่ีดีตอกัน ในทุกเรื่องท่ีกําลังทํา และใหนึกถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากอนผลประโยชนสวนตน ยกตัวอยางผูนําชุมชนหลายๆ ทาน เชน พอ
เขียน และทานรอง อยางนี้เปนตน นี่ก็จะเปนคนท่ีปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางไดดีมาก 
ทานมีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอทุกคน ฉะนั้น ถาคณะกรรมการหรือ
ผูนําในกลุมตางๆ ทุกคนตางก็มีการปฏิบัติตนดีใหเปนตัวอยางกับชาวบาน ถือวาเปน
ผูนําชุมชนท่ีจะชวยสรางใหชุมชนเขมแข็งได”๑๐๖  

จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ แสดงใหเห็นวา บางครั้ง เม่ือมีการประชุมเรื่องสําคัญมากๆ 
เกิดข้ึนภายในชุมชน ก็เชิญพระสงฆมาเขารวมประชุม รวมวินิจฉัยตัดสินใจ กับกลุมผูนําชุมชนตางๆ 
เชน คณะกรรมการหมูบาน คณะผูบริหาร และผูนํากลุมตางๆ เปนตน ซ่ึงเปนการสรางขวัญกําลังใจให
ทุกคน ทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีระหวางการประชุมรวมกันทุกฝาย และเปนการสรางใหเกิดสมัคร
สมานสัมพันธภาพท่ีดีตอกันและกัน๑๐๗ 

๓) มีมนุษยสัมพันธดี 
ภาวะความเปนผูนําชุมชนในยุคปจจุบันนี้ ผูนําชุมชนท่ีดีนั้น นอกจากมีวิสัยทัศนกวางไกล 

กลาวคือสามารถจะคาดคะเนหรือคาดเดาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและในอนาคตไดอยาง
ชัดเจน เพ่ือหาวิธีการปองกันไวไดอยางทันทวงที มีความรับผิดชอบ มีความมุงม่ันใฝใจกระตือรือรนตอ
การทํางาน มีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยูอยางสมํ่าเสมอ และมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการธุระตางๆ ไดดี ซ่ึงเก่ียวกับกิจกรรมชุมชนหรือโครงการในชุมชน ผูนํายังตองอาศัยภาวะความ

                                                           
๑๐๒ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
๑๐๓ สัมภาษณ นายประจํา เปนตามวา, นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๔ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๕ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๖ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๗ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 

เปนผูนําในลักษณะท่ีสําคัญอ่ืนๆ อีก อาทิเชน การมีมนุษยสัมพันธสูง หรือมีบุคลิกภาพท่ีดีตอผูตาม 
หรือสมาชิกในชุมชน รวมถึงเพ่ือนรวมงานกัน คือ มีความออนนอมถอมตน มีความสุภาพ มีวาทศิลป
ในการพูดจา สนทนา ปราศรัยไดดี เปนตน๑๐๘ และท่ีสําคัญก็คือภาวะผูนําท่ีมีมนุษยสัมพันธสูง
ดังกลาวนี้ ยอมมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนท้ังในดานความคิด และการกระทํา เพราะเปนผูสามารถสราง
แรงจูงใจ ประสานงานติดตอ หรือเลือกใชบุคคลตางๆ ใหถูกกับลักษณะของงานไดดี และสามารถทํา
ใหผูตามหรือสมาชิกในชุมชน และเพ่ือนรวมงาน มีความเต็มใจ เกิดการยอมรับ และใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ ภายในกลุม องคกร หนวยงาน และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนทําใหบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว๑๐๙ แมแตผูนําชุมชนดวยกันเองทุกคน 
รวมถึงชาวบานก็ตาม ตางก็ไวใจศรัทธาอยูท่ีการปฏิบัติตัวของคณะกรรมการของคนท่ีอยูในกลุมนั้น 
แลวก็จะเชื่อมโยงกันในเรื่องอ่ืนๆ เพราะการสรางความสัมพันธท่ีดี มีความเอ้ืออาทร เก้ือกูลตอกันนั้น 
เรียกไดวา เปนการปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีใหแกประชาชนในชุมชนและเด็กรุนหลัง และเปนพลัง
ขับเคลื่อนชุมชนอยางหนึ่งในการชวยใหการทํางานพัฒนาชุมชนกาวไปสูความเขมแข็งไดเร็ว๑๑๐ 
ในฐานะเปนผูนํา จึงตองสรางบุคลิกภาพท่ีดี คือมีความม่ันใจในตนเอง มีความมุงม่ันในการทํางาน มี
ความจริงจัง มีความรับผิดชอบ ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค และรูจักเสียสละท้ังแรงกายและแรงใจ๑๑๑ 
เชน กรณีมีกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับบาน วัด และโรงเรียน หรือทางราชการ เปนตน โดยสามารถท่ีจะ
เปนตัวหลักในการดําเนินงานหรือกิจกรรมชุมชนไดทุกเรื่อง๑๑๒ และสามารถสรางมนุษยสัมพันธท่ีดี
และติดตอประสานงานชักชวนนําพาผูนํากลุมตางๆ หรือสมาชิกในชุมชน รวมถึงเพ่ือนรวมงาน เชน 
ผูชวยผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน เปนตน ใหชวยกันทํางานตางๆ ท้ังจัดเตรียมสถานท่ี และ
ประชาสัมพันธ๑๑๓ ถือวาเปนการฝกหัดทําทุกอยางเพ่ือใหประชาชนในชุมชนเกิดความไววางใจตอตัว
ผูนําชุมชนวา ทําไดจริงอยางท่ีพูด๑๑๔ ไมละท้ิงหนาท่ี๑๑๕ หรือไมทอดธุระในกิจกรรมชุมชนตางๆ ท่ีตน

                                                           
๑๐๘ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
๑๐๙ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๐ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๑ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๒ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๓ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจระเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๔ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๑๕ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๓ 

รับผิดชอบอยู๑๑๖ และสามารถจะเปนผูรับภารกิจ พรอมปฏิบัติหนาท่ีไดตามบทบาทของภาวะความ
เปนผูนําชุมชน๑๑๗  

ปจจัยสภาพแวดลอมเก่ียวกับบุคลิกภาพของผูนํา ก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญอีกประการท่ีจะทํา
ใหผูนําชุมชนมีอิทธิพลในดานความคิดและการกระทําตอผูตามหรือสมาชิกในชุมชน สามารถ
เสริมสรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็งได เพราะสวนใหญจะมีโครงสรางเปนลักษณะอยางนี้ คือ บุคคล
ท่ีเปนผูนํานั้น เบื้องตนนั้นก็เก่ียวของกับสายโลหิตอันเปนปจจัยสภาพแวดลอม๑๑๘ ตัวอยางเชน ลูกมี
พอเปนผูนํา พฤติกรรมหรือภาวะความเปนผูนําของผูเปนพอนั้น ก็จะเปนสิ่งหลอหลอมตัวผูเปนลูกให
มีบุคลิกภาพ มีอัธยาศัย หรืออุปนิสัย จิตใจ ท่ีคลายกับพอตนเองตามไปดวย๑๑๙ สืบเนื่องจากการท่ีลูก
ไดเห็นผูเปนพอทําสิ่งอะไร เขาก็จะคอยๆ ซึมซับรับเอาสิ่งนั้นเขามาใสตนเอง เรื่อยๆ เปรียบเสมือนคน
ท่ีอยูใกลชิดกับพระสงฆ หรือผูมีศีล มีธรรม เขาก็จะมีศีล มีธรรมตามไปดวย๑๒๐ หรือคนท่ีอยูคลุกคลี
กับบัณฑิต ก็จะเปนบัณฑิตตามไปดวย อยางนี้เปนตน ดังนั้น บุคลิกภาพของผูนํา จึงเปนปจจัยสําคัญ
อีกอยางหนึ่งท่ีอาจจะถูกถายทอดตอกันมาตั้งแตสายโลหิตเปนเบื้องตนอยางนี้ดวย๑๒๑ ดังผูใหขอมูล
หลักไดแสดงทัศนะไววา 

“ลักษณะภาวะผูนํานะครับ เริ่มแรกก็ถายทอดมาจากสายโลหิตกอน 
เพราะวาสิ่งแวดลอมมันหลอเลี้ยงคน มันกอสรางคนนะ เพราะลูกผูใหญบาน เห็นพอ
ทําอะไร ก็ซึมซับเอามา เหมือนอยูกับพระก็มีธรรมะ อยูกับบัณฑิต ก็จะเปนคนฉลาด
ไป อีกอยางหนึ่ง เหมือนท่ีคนโบราณชอบสอนเราบอยๆ วา คบคนพาล พาลพาไปหา
ผิด คบบัณฑิต บัณฑิตก็จะพาไปหาผล เพราะฉะนั้น สิ่งเหลานี้ ก็จะอาจถูกถายทอด
ใหซึมซับเขามาเรื่อยๆ”๑๒๒ 

จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ แสดงใหทราบเหตุผลไดวา บุคลิกภาพของบุคคลแตละบุคคล 
ไมวาจะเปนคนดีหรือคนชั่วนั้น สวนหนึ่งยอมข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวคนนั่นเอง เปนสิ่ง
หลอหลอมใหปรับเปลี่ยนไปตาม ดังนั้น ผูนําจึงตองเปนผูมีภาวะผูนําท้ังในดานมนุษยสัมพันธสูง 

                                                           
๑๑๖ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๗ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๘ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๙ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๒๐ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๑ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๒๒ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 

บุคลิกภาพดี และมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนท้ังในลักษณะดานความคิดและการกระทํานี้เอง๑๒๓ จัดวา
สามารถเปนแรงจูงใจชักนําสมาชิกในชุมชน และเพ่ือนรวมงานใหทํางานรวมกันไดอยางเต็มใจ๑๒๔  
หรือสามารถเลือกใชบุคคลท่ีเหมาะสมแกการเปนผูนํากลุมตางๆ ใหมาปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือหรือแบง
เบาภาระในการดูแลปกครองแทนตนเองไดในทางดานการปกครองประชาชนภายในชุมชน๑๒๕ 

สืบเนื่องจากพบวา สวนใหญชุมชนแถบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนี้ มี
ลักษณะพิเศษเปนอัตลักษณเฉพาะตัวของหมูบานหรือชุมชนชนบท๑๒๖ ท่ีมีผูนําชุมชนยุคกอนๆ ผูเปน
ปราชญมีปญญาความรูความสามารถ และมีวิสัยทัศนฉลาดมองการณไกลไวตั้งแตอดีตยุคแรกเริ่มการ
กอตั้งใหเปนหมูบานหรือเปนชุมชน ไดแบงขอบเขตพ้ืนท่ีใหมีลักษณะเปนแผนผังหมูบานหรือชุมชนไว
อยางเปนสัดสวนเรียบรอย หรือเปน “คุมบาน”๑๒๗ และการแบงขอบเขตพ้ืนท่ีและจัดทําแผนผัง
หมูบาน หรือชุมชนใหเปนคุมๆ ดังกลาวนี้ ทําใหสะดวกตอการปกครองหรือการบริหารจัดการ
ชุมชน๑๒๘ ท้ังนี้ ในยุคปจจุบัน มีการคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเปนผูนําชุมชน เชน 
คณะกรรมการหมูบาน และหัวหนาคุม เปนตน๑๒๙ ถือวาเปนการบริหารจัดการชุมชนแบบกระจาย
อํานาจทางการปกครองภายในชุมชนตนเอง๑๓๐ โดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๘ ตรี แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหาร
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาท่ี และการประชุมคณะกรรมการหมูบาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑๑๓๑ 

 

                                                           
๑๒๓ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๔ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๕ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๖ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๒๗ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๘ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๙ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙.                                              
๑๓๐ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๑ “ธรรมนูญหมูบานสันติสุข ๙ ดี คัมภีรสรางอนาคตท่ีดีใหลูกหลาน” หรือ “ธรรมนูญหมูบาน/

ชุมชนเมือง ๙ ดี” บานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย”, ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗, 
หนา ๑, (หนังสือเอกสารอัดสําเนา). 



๑๖๕ 

จากทัศนะของผูใหขอมูลหลักหลายทานดังกลาวไวแลวขางตนนั้น มีเนื้อสาระสําคัญ
สอดคลองกับเอกสารฉบับ “ธรรมนูญหมูบานสันติสุข ๙ ดี คัมภีรสรางอนาคตท่ีดีใหลูกหลาน” ใน
หมวดท่ี ๑ บทท่ัวไป ขอ ๓ วาดวยในธรรมนูญหมูบานนี้ ซ่ึงไดระบุถึงบทบาท และหนาท่ีของผูนํา
ชุมชน รวมถึงกฎ ระเบียบ แบบแผนตางๆ ทางสังคมไวอยางชัดเจน๑๓๒ วา  

“คณะกรรมการหมูบาน” หมายความวา คณะกรรมการหมูบานตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนา
และปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการ
หมูบาน การปฏิบัติหนาท่ี และการประชุมคณะกรรมการหมูบาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

“หมูบาน” หมายความวา หมูบานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. 
๒๕๒๒ และใหรวมถึงชุมชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยองคกรปกครองทองถ่ิน   

“หัวหนาคุม” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจากราษฎรในคุมนั้น เพ่ือทําหนาท่ี
เปนตัวแทนและประสานการทํางานรวมกับคณะกรรมการหมูบาน มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป นับ
แตวันท่ีไดรับเลือก โดยผานการโหวตเสียงหรือเลือกตั้งจากประชาชนในคุมนั้น  

“คุมบาน” หมายความวา บานเรือนท่ีตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน เปนกลุมยอยภายใน
หมูบาน โดยอาจแบงตามสภาพภูมิประเทศ ประวัติความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณี หรือระบบ
เครือขายญาติ๑๓๓ 

จะเห็นไดวา ผูนําชุมชนตองเปนผูมีวิสัยทัศนมองการณไกล มีความรูในการจัดการธุระไดดี 
และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนและประสานการทํางานรวมกับคณะบุคคลท่ี
เก่ียวของ ทีมงาน หรือเพ่ือนรวมงาน โดยอาศัยบทบัญญัติ กฎหมาย และกติกาชุมชนตางๆ เชน 
“ธรรมนูญหมูบานสันติสุข ๙ ดี คัมภีรสรางอนาคตท่ีดีใหลูกหลาน” เปนตน ซ่ึงเปนเครื่องมือสําหรับ
การบังคับใชในการปกครองระดับหมูบานหรือชุมชน และเปนการจัดระเบียบสังคม๑๓๔ รวมถึงเปนการ
สรางแนวทางการแกไขปญหาทางสังคมระดับหมูบานหรือชุมชน เพ่ือการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และไมขัดตอกฎหมาย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนใน
หมูบานหรือชุมชน๑๓๕  และเปนการธํารงรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยของสังคม การทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา รวมถึงการยึดถือระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข๑๓๖ ดังนั้น 

                                                           
๑๓๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒.  
๑๓๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒. 
๑๓๔ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๕ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๖ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๖ 

จึงทําใหผูนําสามารถบริหารจัดการชุมชนใหมีความสงบเรียบรอยดีและใหประสบความสําเร็จไดงาย
ข้ึน๑๓๗ 

แตอยางไรก็ตาม เพ่ือใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการปกครอง ในยุคกระแสโลกาภิวัตนเชนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ ผูนําชุมชน
สมัยใหม จําเปนตองเปนผูมีท้ังประวัติภูมิหลังท่ีดี๑๓๘ มีประสบการณในการทํางาน๑๓๙ มีความคุนเคย
สนิทสนมและมีอัธยาศัยท่ีดีกับคนท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีชุมชน๑๔๐ มีสุขภาพทางกายแข็งแรง๑๔๑ 
มีจิตใจท่ีเขมแข็งปลอดโปรงโลงสบายดี อดทนตอปญหาอุปสรรคได๑๔๒ มีบารมี และสติปญญา
ปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด๑๔๓ มีความม่ันคงหรือมีวุฒิภาวะทางอารมณท่ีดี๑๔๔ มีความรอบรูเรื่อง
ขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศตางๆ ท่ีทันสมัยภายในชุมชน๑๔๕ มีความเสียสละ มุงม่ัน ใฝใจในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท และหนาท่ีตามท่ีตนเองรับผิดชอบ๑๔๖ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมชุมชนทุก
อยางกับสมาชิกในชุมชน๑๔๗ และเพ่ือนรวมงานทุกฝาย รวมถึงองคกรภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกันทุก
ภาคสวน๑๔๘ ปจจัยดังกลาวนี้ ลวนแตเปนสิ่งท่ีทําใหสะดวกตอการดําเนินกิจกรรมทุกอยางใหประสบ
ผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดหรือวางแผนรวมกันไว๑๔๙ เพราะฉะนั้น ในประเด็นนี้ จึงมีความ

                                                           
๑๓๗ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๘ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๙ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๐ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๑ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๒ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ

เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๓ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๔๔ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๕ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๖ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๗ สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร, ๑๑ กันยายน, ๒๕๕๙. 
๑๔๘ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๔๙ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๖๗ 

สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งท่ีมีประสบการณหลายดานในทางสังคม ได
กลาวไวอยางนาสนใจวา   

“ผมไดเปรียบท่ีไดเปนตํารวจอยูท่ีนี่มากอน เปนคนท่ีผูใหญคนเฒาคนแก
ท่ีรูจักกันมาก ตางก็นับถือกันและกันมากอน ครูบาอาจารยท่ีนี่ก็เปนนองๆ นุงๆ ใน
โรงเรียนทุกโรงเรียนเขตนี้ และเวลาทําอะไรก็ไดกํานัน ผูใหญบานท่ีนับถือกันมากอน
ดวย มาชวยเหลือรวมมือกัน และอีกอยางนะครับ ผมเองแตกอนก็อยูนี่ เกิดท่ีนี่แหละ 
แตเปนคนหนุมก็อยากไปเรื่อยๆ พอมาตอนหลังๆ ผมมีความตองการท่ีจะสรางบาน 
สรางเมือง สรางคนใหมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น จึงตองมีความสัมพันธหรือมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับทุกคน จึงจะทํางานทุกอยางไดสําเร็จ”๑๕๐  

จากขอมูลดังกลาวมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นไดวา ผูนําชุมชนควรเปนผูมีความสามารถ
ประสานในเรื่องตางๆ ไดเกง และสามารถครองไดท้ังตน คน งาน และองคกรท่ีอยูภายใตความ
รับผิดชอบท่ีตนเองดูแลปกครองอยู๑๕๑

 โดยไมแบงแยกแบงฝาย หรือไมเลือกปฏิบัติ๑๕๒ สอดคลองกับ
แนวคิดของ สนธยา พลศรี ซ่ึงไดกลาวถึงลักษณะความเขมแข็งของชุมชนท่ีสําคัญประการหนึ่ง อันเกิด
จากการท่ีผูนํามีภาวะความเปนผูนําชุมชน (Community Leadership) ในลักษณะของผูมีอิทธิพลใน
ดานความคิดและการกระทําตอสมาชิกในชุมชน เพ่ือนรวมงาน รวมถึงองคกรชุมชน ท่ีสงผลใหสมาชิก
ในชุมชน เปนตน ภายในชุมชน พรอมท่ีจะเสียสละเวลาและยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือใหการทํา
กิจกรรมชุมชนประสบความสําเร็จ กลาวคือเปนผูสามารถประสานความคิดของสมาชิก ใหโอกาส
สมาชิกไดแสดงความเห็น ไมผูกขาดความคิด หรือไมเปนเจาของชุมชนเพียงผูเดียว พรอมท่ีจะเรียนรู
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับผูอ่ืน ผนึกตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบแนน และรวมทํา
ประโยชนเพ่ือชุมชน ดังนั้น ผูนําท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง จึงเปนผูท่ีเชื่อมประสานแนวความคิดตางๆ 
ของสมาชิกในชุมชน และองคกรชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม๑๕๓ ปจจัยเหลานี้ เปนตัวท่ี
จะสรางความสัมพันธในการทํางานรวมกันได๑๕๔ อาทิเชน ผูนํากลุม หรือผูนําท่ีเปนปราชญชาวบาน 
เปนท่ีเคารพนับถือของประชาชนในชุมชน หรือแมแตผูนําท่ีเปนตนสายของตระกูล ซ่ึงเปนผูมีภาวะ
ความเปนนําสูงในดานของการประสานเชื่อมสัมพันธไมตรี๑๕๕ ยกตัวอยางเชน กรณีเรื่องการทะเลาะ
วิวาทกัน เพราะสาเหตุท่ีเกิดจากการขัดผลประโยชนภายในชุมชนหรือองคกร จําเปนตองอาศัยผูนํา

                                                           
๑๕๐ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๑ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๒ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๓ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน 

สโตร, ๒๕๔๗), หนา ๕๔. 
๑๕๔ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
๑๕๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๘ 

ดังกลาว๑๕๖ ซ่ึงตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี วางตัวเปนกลาง เปนท่ีเคารพ ยอมรับ นับถือ และเปนท่ี
ไววางใจของทุกฝาย๑๕๗ รวมถึงการมีวาทศิลปในการเจรจาไกลเกลี่ยประสานสัมพันธใหคูกรณีท่ี
ขัดแยงกันเกิดการยุติยอมความตอกันและกันได๑๕๘  

จากคุณลักษณะของผูนําชุมชนท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไวแลวท้ังหมดขางตนนั้น สามารถสรุป
ไดวา ผูนําชุมชนและตองมีทีมงานผูเก่ียวของ จําเปนตองมีคุณลักษณะท้ังในดานวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
ดานการจัดการธุระไดดี หรือมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนใหประสบความสําเร็จ
ไดตามเปาหมาย และดานมนุษยสัมพันธสูง เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถติดตอประสานงานใช
บุคคลตางๆ ใหเขามารวมมือทํางานกันไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม ผูนําชุมชนสมัยใหมในฐานะ
จําเปนตองเปนผูนําชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและใหเทาทันตอสังคมยุค
ใหม หรือท่ีเรียกวา ยุคไอที หรือยุคขอมูลขาวสารและสารสนเทศ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วท้ังในดานเทคโนโลยีและการสื่อสารตางๆ ดังท่ีพระธรรมโกศาจารย 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) ซ่ึงเปนนักปราชญผูรูยุคใหมในทางพระพุทธศาสนาอีกทานหนึ่งของ
เมืองไทย ท่ีไดระบุถึงคุณลักษณะสําคัญของผูนําหรือนักบริหารตามวิถีพุทธ ท่ีปรากฏในทุติยปาปณิก
สูตร หรือจะเรียกวา หลักปาปณิกธรรม ๓ ประการ ท่ีผูนําชุมชนควรนําหลักดังกลาวมาประยุกตใช
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของตนเองใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับบริบททางสังคมท่ีเจริญและพัฒนาข้ึน 
มีวา ผูนําจะใจความเปนผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น จําตองมีคุณลักษณะ ๓ 
ประการท่ีสําคัญ๑๕๙ ประกอบดวย  

๑) จักขุมา หมายถึง ผูนําท่ีมีปญญาสามารถมองการณไกล ถาเปนนักบริหารท่ัวไปตอง
สามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Conceptual 
Skill คือ ความชํานาญในการใชความคิด 

๒) วิธูโร หมายถึง ผูนําท่ีจัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คุณลักษณะท่ีสองนี้ 
ตรงกับคําวา Technical Skill คือ ความชํานาญดานเทคนิควิธีการตางๆ 

๓) นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี หรือมี
เครดิตดี ถานักบริหารท่ีดี ตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะท่ีสามนี้ สําคัญมาก ดังคําวา “นกไมมีขน คน
ไมมีเพ่ือน ข้ึนสูท่ีสูงไมได” ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skill คือ ความชํานาญดานมนุษย
สัมพันธ 

                                                           
๑๕๖ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๗ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๘ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๙ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพพิเศษ, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๘-๓๙. 



๑๖๙ 

นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) ๑๖๐ ยังไดกลาวสรุปไว
อีกวา คุณลักษณะท้ังสามประการดังกลาวมานี้ จะมีความสําคัญมากนอยตางกัน ลวนข้ึนอยูกับระดับ
ของนักบริหาร ถาเปนนักบริหารระดับสูงท่ีตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจํานวนมาก 
คุณลักษณะขอท่ี ๑ และขอท่ี ๓ สําคัญมาก สวนขอท่ี ๒ มีความสําคัญนอย เพราะเขาสามารถใช
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานใหทํางานแทนตนเองได 

จากขอมูลดังกลาวมาท้ังหมดขางตนนั้น พอสรุปไดวา ผูนําชุมชนและทีมงานลวนจําตอง
อาศัยปจจัยสําคัญ คือภาวะความเปนผูนําหรือคุณลักษณะของผูนําในการบริหารจัดการชุมชนให
เขมแข็ง ดังท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมดขางตน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) มีวิสัยทัศนกวางไกล ๒) การ
บริหารจัดการธุระไดดี และ ๓) มีมนุษยสัมพันธดี เพราะคุณลักษณะสามารถท่ีจะทําใหตัวผูนําชุมชน
เองมีศักยภาพในการเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดกับชุมชน หรือใหเปนชุมชนพ่ึงตนเองไดในมิติ
ตางๆ ภายในชุมชน ดังตารางท่ี ๔.๑ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานผูนําชุมชนและทีมงาน 
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ คนท่ี 
มีวิสัยทัศนกวางไกล 
 

๑๖ 
๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๐, 
๒๔, ๒๖, ๒๘ และ ๒๙  

การบริหารจัดการธุระไดดี  ๒๔ 
๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖, ๒๘, 
๒๙, และ ๓๐ 

มีมนุษยสัมพันธดี ๒๐ 
๓, ๔, ๕, ๖,๗ ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๒๑, ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๘, ๒๙, และ ๓๐ 

 
๔.๑.๒ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  
จากการวิเคราะหขอมูลการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับกลไกการทํางานของ

องคกรทางสังคมท่ีนํามาใชในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชนนี้ เปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง โดยเนนกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนใหรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาตางๆ ภายในชุมชน ประกอบดวยหลักการมี
สวนรวม ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา ๒) การมีสวนรวมในเชิงเงินทุนหรือ
งบประมาณ ๓) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ และ ๔) การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ ดังจะ
นําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ ตอไปนี้ 
 

                                                           
๑๖๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙. 



๑๗๐ 

๑) การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา  
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง ๔ ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางนั้น ตางก็มีลักษณะการรวมกลุมในรูปแบบของประชาคม หรือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และมี
ระบบโครงสรางความสัมพันธของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนตามบริบทของแตละชุมชน ทําให
สามารถใชกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือใหไปสู
ความเขมแข็งไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๖๑ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ เปนการสรางความ
สมัครสมานสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชนใหผนึกตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบแนน โดย
มุงเนนการทําประโยชนรวมกันเพ่ือการเสริมสรางชุมชนของตนเองใหเกิดความเขมแข็ง หรือเปน
ปจจัยพ้ืนฐานสําคัญของการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยชุมชน เพ่ือชุมชน๑๖๒ ลวนตองผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในหลากหลายกระบวนการ เริ่มแรกนั้น ก็คือชุมชนจําตองมี
กระบวนการมีสวนรวมในเชิงการกระทํา๑๖๓ ซ่ึงถือวาเปนความสําคัญและเปนแกนหลักเบื้องตนของ
การตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการชุมชน คน และ
ทุนของชุมชน อันเปนการแสดงออกถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการทุนชุมชน และในการ
จัดการชีวิตของตนเอง๑๖๔  

นับตั้งแตประเทศไทยไดเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก ในชวงป พ.ศ. 
๒๕๐๔ เปนตนมาจนถึงยุคปจจุบันนี้ ซ่ึงอยูในระยะสุดทายของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และกําลังเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เนื่องจากชวงระยะแรกของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกๆ 
นั้น เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติสูพ้ืนท่ีใน
ชุมชนชนบททองถ่ินนั้น สวนใหญก็ไดใชแนวคิดของผูเชี่ยวชาญจากทางตางประเทศเพ่ือใหมาชี้แนะ
แนวทางในการพัฒนาประเทศไทยโดยตลอดมา๑๖๕ ท้ังนี้ ในสมัยนั้น การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ี
สังกัดหนวยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน ก็จําเปนตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปเพ่ือตอบสนองตอ
นโยบายของหนวยงานท่ีตนเองเขาสังกัดอยูมากกวาท่ีจะตอบสนองความตองการของประชาชน ซ่ึง
เปนการแกไขปญหาตางๆ ของประชาชนในชุมชนไมตรงจุดตามความตองการ๑๖๖ และมิไดมุงเนนถึง
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอยางท่ีควรจะเปนไป๑๖๗  

                                                           
๑๖๑ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๒ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๓ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๔ เสรี พงศพิศ, แนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพพลังปญญา, ๒๕๕๒), หนา ๑๕๒-๑๕๓. 
๑๖๕ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๖ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๖๗ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๑ 

หรืออาจจะเรียกวา เปนการปดก้ันโอกาสใหประชาชนเขามาเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวก็
ได๑๖๘ เพราะสาเหตุดังกลาวนี้ จึงทําใหประชาชนสวนใหญตามชนบททองถ่ินในสมัยนั้น ขาดโอกาส
หรือไมมีสิทธิ์ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ หรือขาดการมีสวนรวมในเชิงการ
กระทํากิจกรรมชุมชนในฐานะท่ีตนเองจะพึงเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยสิ้นเชิง๑๖๙ 
นอกจากนี้ ยังทําใหประชาชนขาดความม่ันใจในตนเอง ไมกลาคิด ไมกลาทํากิจกรรมชุมชนใดๆ๑๗๐ 
และทําใหประชาชนขาดความรูสึกวา ตนเองมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน และสามารถ
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของตนเองจากความลําบากใหกลับดีข้ึนไดดวยกําลังกายและ
กําลังสติปญญาความรูท่ีมีตนเองอยู๑๗๑  

แตตอมาภายหลัง ภาครัฐบาลหลายๆ รัฐบาล ไดทบทวนปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการ
พัฒนาท่ีผานมาก็พบวา ยังมีความไมสมดุลตอบริบทของชุมชนภายในประเทศ ฉะนั้น จึงได
ปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในรูปแบบใหมท่ีสามารถเอ้ือประโยชนสูงสุด
ตอสวนรวมทุกภาคสวนท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)๑๗๒ กลาวคือเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๘ เปนตนมาจนถึงฉบับท่ี ๑๒ ซ่ึงกําลังเขาสูระยะแรกของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
ปจจุบันนี้ ก็ยังมีการมุงเนนท่ีตัว “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา นั่นก็หมายถึงการมุงเนนใหภาค
ประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเปนหลักดวย๑๗๓ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ดังกลาวนี้ ไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ
หลักๆ ไว ๔ ประการ คือ ๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม ๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
และ ๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข๑๗๔ เพราะฉะนั้น ใน
ปจจุบันนี้ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนนั้น เรียกไดวา เปนปจจัยสําคัญท่ีทุกภาคสวนใหความ
สนใจอยางยิ่ง โดยมิไดมุงเนนเฉพาะใหอํานาจแกภาคสวนใดสวนหนึ่งในการทํางานเก่ียวกับกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนเพียงฝายเดียว เหมือนอยางเชนในอดีตท่ีผานมา๑๗๕ แตจะมุงเนนใหเกิดการมีสวน
รวมในกิจกรรมการพัฒนาแบบองครวม โดยมีองคาพยพหรือองคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของกันอยู
หลายภาคสวนดวยกัน โดยเฉพาะองคประกอบสําคัญ คือตัวคนหรือประชาชนนั่นเอง จะขาดจาก
                                                           

๑๖๘ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๖๙ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๗๐ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๑๗๑ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๗๒ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๓ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๔ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๕ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๗๒ 

กระบวนการมีสวนรวมดังกลาวนี้มิไดเลย เชน การสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดยการมีสวนรวม
ตามหลัก “บวร” มีองคประกอบ คือ บาน วัด และโรงเรียน หรือในปจจุบัน ก็อาจเรียกวา ราชการ
นั่นเอง ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาอยางชานาน๑๗๖ 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐเพียงฝายเดียวเชนดังแตอดีตท่ี
ผานมา ใหเปนการพัฒนาชุมชนโดยประชาชนในชุมชน ซ่ึงมีบทบาท หนาท่ี และภารกิจหลักภายใน
ชุมชน หรือใหเปนการพัฒนาชุมชนแบบองครวม โดยมีการรวมมือกันทุกภาคสวนในองคกรทางสังคม 
อาทิเชน มีการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางใหมาเปนสวนภูมิภาคแทน เพ่ือใหชุมชน
ทองถ่ิน และองคกรทางสังคมในสวนภูมิภาคตางๆ ไดมีลักษณะเปนเอกเทศและมีอิสรภาพ๑๗๗ เพ่ือทํา
ใหชุมชนสามารถมีอํานาจทางการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการชุมชนของตนเองไดมากข้ึน 
รวมถึงมีอํานาจตอรองในการจัดสรรทรัพยากรใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน โดยใหประชาชนสามารถมี
สวนรวมในการตรวจสอบได และมีสวนรวมกําหนดความตองการของตนเองได๑๗๘ ถือวาเปนการให
อิสรภาพในการพัฒนาใหกับประชาชน มุงใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของ
ตนเองไดนั่นเอง โดยไมครอบงําท้ังดานความคิดและการกระทํากิจกรรมชุมชนตางๆ ของ
ประชาชน๑๗๙ กลาวคือสรางความเชื่อม่ันในความเปนมนุษยท่ีสมควรอยูบนรากฐานของการไมถูก
ครอบงํา และการใหอิสรภาพท้ังในดานความคิดและการกระทําหรือการแสดงออก โดยไมมีอคติ ไมนํา
ความคิด และความเชื่อของคนหรือประชาชนในชุมชนมาวัดหรือตีคุณคา รวมถึงการชักจูงครอบงําให
ความคิดเปลี่ยนแปลงไป๑๘๐ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสรางความเชื่อตอศักยภาพ ฐานความรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และประวัติศาสตร๑๘๑ รวมถึงสังคม วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ท่ีสามารถ
จะนํามาใชเปนฐานพลังอันสําคัญในการจัดการแกไขปญหาตางๆ ใหกับชุมชนดวยตนเองได๑๘๒ 

จะเห็นไดวา ความสําคัญข้ึนอยูท่ีตัวภายในชุมชน เพราะกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชนนั้น ยอมมีระบบความสัมพันธทางสังคมท่ีเชื่อมโยงถึงความเทาเทียมกันหรือความ
เสมอภาคกันท้ังในดานบทบาท หนาท่ี และภารกิจ ระหวางประชาชนและผูเก่ียวของกันทุกฝาย

                                                           
๑๗๖ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๗๗ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๘ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๙ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๐ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๑ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๘๒ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 

ภายในชุมชนนั้น นับวาเปนเรื่องสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมทีเดียว๑๘๓ หรืออาจจะเรียกวา เปน
หัวใจของการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ซ่ึงรณรงคใหทุกคนทุกฝายไดตระหนักถึงหลักการ
สําคัญของกระบวนการมีสวนรวม มุงเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดคิดเอง ทําเอง กําหนดเอง 
เพราะการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนดังกลาวนี้ เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดบทบาทของการ
ทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ บริบท และกอใหเกิดความเปนท่ีพอใจรวมกัน หรืออะไรก็ตามท่ี
สามารถจะนําพาชุมชนไปสูความเขมแข็งได แตตรงกันขาม หากวาชุมชนกลับจะรอใหคนอ่ืนหรือเขา
ไปคิดให ทําให และกําหนดใหกอนอยางเดียว โดยมิไดริเริ่มทําเองกอน ชุมชนก็คงไมมีทางจะประสบ
ความสําเร็จไดอยางแนนอน เพราะฉะนั้น การท่ีชุมชนจะเขมแข็งและบรรลุผลสําเร็จไดนั้น จึงตอง
ริเริ่มคิดและริเริ่มทํารวมกันเองภายในชุมชนกอน๑๘๔ ดังมีผูใหขอมูลหลักไดแสดงทัศนะไววา 

 
“กระบวนการมีสวนรวมกับพ่ีนองประชาชนนั้น ถาพ่ีนองประชาชนสวนใหญ ท่ี

เราฝายภาครัฐในฐานะพัฒนาชุมชนไดเคยตั้งใจไวท่ีต่ําสุดเพียง ๑๐% นี้ เริ่มแรกเลย 
อะไรก็ไมหือ อะไรก็ไมอือ ยังไงก็ไมได ยังไงก็ไมเอา คือ ถาเขาไมตองการ เขาไม
อยากจะทํา ไมมีอะไรมากระตุนเขา หรือเขาไมมีแรงจูงใจ ไมมีอะไรใหทําแลว เขาก็
จะอยูแคนั้น”๑๘๕ 

 
จากทัศนะของผูใหขอมูลหลักดังกลาวขางตนนี้ แสดงใหเห็นไดวา กระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนในชุมชนนั้น จําตองอาศัยระบบโครงสรางความสัมพันธทางสังคมของหมูบานหรือ
ของชุมชนนั่นเอง มาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนหรือเนนการทํางาน
รวมกันจากความรวมมือกันทุกฝายภายในชุมชนกอนเปนอันดับแรก ซ่ึงโดยปกติองคาพยพหรือระบบ
โครงสรางและหนาท่ีทางสังคมของหมูบานหรือชุมชนนั้น ท่ีทุกฝายในระบบนั้นจะตองมีบทบาท และ
หนาท่ีหลักตอกระบวนการมีสวนรวมในเชิงการกระทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชน จะประกอบดวย 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และผูนํากลุมองคกรชุมชนตางๆ นอกจากบุคคล
ดังกลาวแลว ก็ยังมีประชาชนท่ีเปนสมาชิกในชุมชนนั้นท่ีจะขาดจากกระบวนการนี้ไมได ถือวาเปน
สวนสําคัญอยางยิ่ง จําเปนตองใหเขามามีสวนรวมตอบทบาท หนาท่ี และภารกิจในการทํางานรวมกัน
กับผูนําชุมชนทุกระดับดวย๑๘๖ เพราะวาระบบโครงสรางและหนาท่ีดังกลาวนี้ จะตองมีการรวมมือกัน
ท้ังผูนําและผูตาม ท่ีตางฝายตางก็เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในทุกเรื่องทุกกิจกรรม

                                                           
๑๘๓ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๘๔ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๘๖ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๔ 

ภายในชุมชนนั้นๆ๑๘๗ ดังนั้น เม่ือมีผูนําแลว จึงตองชักนําประชาชนใหเขามารวมมือ หรือใหเขามามี
สวนรวมในการเปนกลไกหลักของการบริหารจัดการชุมชน หรือรวมทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ 
เพ่ือเสริมสรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง๑๘๘ การขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จึง
บรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย จากคําดังกลาวนี้ สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งไดกลาวไวให
เปนขอคิดอยางนาสนใจวา 

 
“การมีสวนรวมในทุกฝายนั้น เปนความสําคัญอยางมาก ถาผูนําเคลื่อน ชาวบานก็

เคลื่อนตาม เรียกวา ทุกคนเคลื่อนก็ไปพรอมกันได แตบางทีบางอยาง ตัวอยางเชน 
ผูนําเคลื่อน ชาวบานกลับไมเคลื่อนก็มีบาง ดังนั้น สถานการณหรือแรงจูงใจ จึงข้ึนอยู
ท่ีสมาชิกหรือชาวบานดวยนะครับ”๑๘๙  

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ ทําใหทราบไดวา ถาไมมีผูนําเปนผูริเริ่มพาคิด พาทํากอน ก็

อาจจะไมเกิดแรงจูงใจ เพ่ือกระตุนใหผูตามหรือประชาชนในชุมชนเกิดความตองการเขามามีสวนรวม
ในการกระทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชน เพราะบางครั้ง ฝายผูนําชุมชนอาจมีความพรอมท่ีจะทุมเท
อุทิศท้ังแรงกายและแรงใจในการทํางาน แตฝายผูตามหรือสมาชิกในชุมชนกลับยังไมพรอมท้ังแรงกาย
และแรงใจในการท่ีจะทํางานรวมกับผูนําชุมชนดวยเชนนี้ก็มี๑๙๐ ซ่ึงอาจจะสงผลใหชุมชนเกิดความ
ชักชา และทําใหการบริหารจัดการชุมชนใหประสบกับปญหาตางๆ หรือไมสามารถท่ีจะขับเคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนใหไปสูความสําเร็จไดตามจุดมุงหมาย๑๙๑ ในขณะท่ีชุมชนใดก็ตาม ท่ีสามารถ
ดําเนินกิจกรรมชุมชนใหประสบผลสําเร็จไดงาย เพราะสวนใหญเกิดจากท่ีสมาชิกในชุมชนนั้นมีความ
พรอมท้ังแรงกายและแรงใจในการท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเองอยางเต็มท่ี๑๙๒ เพราะฉะนั้น 
ความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนนี้ จึงข้ึนอยูกับสมาชิกในชุมชนนั่นเอง ท่ีจะตอง
เขามารวมคิดรวมทํากิจกรรมตางๆ ในทุกข้ันตอนดวย๑๙๓ หรืออาจจะกลาวไดวา ทุกฝายในชุมชนนั้น 
                                                           

๑๘๗ สัมภาษณ นายประจํา เปนตามวา, นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
๑๘๘ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๙ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๐ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๙๑ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๒ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๓ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 

พรอมรวมกันเสียสละอุทิศท้ังแรงกายและแรงใจกันในการดําเนินกิจกรรมชุมชนอยางเต็มสติ และเต็ม
กําลังความสามารถนั่นเอง อันสงผลใหชุมชนบรรลุเปาหมายของการบริหารจัดการเปนผลสําเร็จได นี้
ก็คือกระบวนการมีสวนรวมในเชิงการกระทํา๑๙๔  

๒) การมีสวนรวมในเชิงเงินทุนหรืองบประมาณ  
นอกจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในประเด็นดังกลาวขางตนนั้น คือ แม

สมาชิกในชุมชนสวนใหญไดมีการเสียสละท้ังแรงกายและแรงใจในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง แตบางครั้ง ก็ยังติดขัดหรือประสบกับปญหาในเรื่องดานเงินทุนหรืองบประมาณท่ีจะ
นํามาใชในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกําหนดไว เพ่ือประโยชนสวนรวมของชุมชน๑๙๕ 
ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมในเชิงเงินทุนหรืองบประมาณเขามาสนับสนุนในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งในยุคปจจุบันสําหรับการบริหารจัดการของ
หมูบานหรือชุมชนท่ีเกิดการรวมตัวกันเปนกลุม เปนองคกรชุมชนแลว โดยสมาชิกทุกฝายในชุมชน
อาจจะมีการรวมกันเสียสละกําลังทรัพยสวนตัวเพ่ือเปนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมชุมชน๑๙๖ 
ท้ังนี้ ชุมชนท่ีมุงพัฒนาตนเองใหเกิดความเขมแข็งนั้น อาจมีการระดมทรัพยากรตางๆ กันเองภายใน
ชุมชน เชน คน เงินทุน วัสดุ อุปกรณ เปนตน โดยเฉพาะมีการเสียสละกําลังทรัพยหรือรวบรวมเงินทุน
กันเองภายในชุมชน เพ่ือจะนําไปเปนทุนหรืองบประมาณกองกลางในสวนของการดําเนินงานกิจกรรม
การพัฒนาหมูบานหรือชุมชน๑๙๗  

ชุมชนท่ีเขมแข็งไดนั้น จะมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันและมีลักษณะท่ีพิเศษกวาชุมชนท่ัวไป
อ่ืนๆ คือ ประชาชนในชุมชนจะเกิดการรวมตัวกันกอตั้งเปนกลุมองคกรชุมชนหรือกลุมกิจกรรมตางๆ 
อยางหลากหลาย๑๙๘ ดังนั้น กระบวนการมีสวนรวมในเชิงเงินทุนหรืองบประมาณ จึงเปนความสําคัญ
ท่ีกอใหเกิดกระบวนการพัฒนาและการเรียนรูรวมกัน เชน หลักการจัดการองคกร และหลักการ
บริหารดานการเงิน เปนตน เพ่ือยกระดับเปนกองทุนชุมชน และนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน๑๙๙  
โดยเฉพาะชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ “อยูเย็น เปนสุข” ท่ีสามารถบริหารจัดการชุมชน
ของตนเองใหประสบความสําเร็จและใหมีความเขมแข็งไดในหลากหลายมิติ ข้ึนอยูกับความพรอมของ

                                                           
๑๙๔ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๕ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๖ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๗ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๘ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๙๙ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๗๖ 

การดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนภายใตแผนชุมชนท่ีทํารวมกัน โดยภาคประชาชน เพ่ือ
ประชาชน๒๐๐ ดังผูใหขอมูลหลักไดกลาวไววา  

  
“เม่ือคนในชุมชนพรอมท่ีกาย พรอมท่ีใจกอน แลวมีเงินทุนมาเสริมอีก คือข้ึนอยูท่ี

ตัวคนพรอม ใจพรอม รวมถึงมีทุนสนับสนุน เพราะคนเรารวมกัน พรอมกันเปนกลุม 
และเขารวมปรึกษาหารือ คนหาปญหา และแกไขรวมกัน ฉะนั้น ตัวนี้นี่เอง จึงทําให
เราทํางานไดงายและสําเร็จผลได”๒๐๑ 

 
จากคําดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของชุมชน ยึดคนสวนมากในชุมชนท่ีมี

ความเห็นพองรวมกัน โดยพรอมท่ีจะดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนไปดวยกัน พรอมท่ีจะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกัน รวมถึงพรอมท้ังงบประมาณในการดําเนินงานดวย ซ่ึงจําเปนตองอาศัยกลไก
การทํางานแบบมีสวนรวมท้ังในรูปแบบกลุมองคกรทางสังคมหลายฝายรวมมือกัน อาทิเชน 
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพ.
สม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุมแมบานเกษตรกร ฯลฯ๒๐๒ นอกจากนี้ ก็ยังมีรูปแบบกลุม
องคกรทางเศรษฐกิจชุมชน อาทิเชน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมอาชีพทอผา
ไหม กลุมอาชีพเกษตรอินทรีย กลุมอาชีพโฮมสเตย โรงสีขาวชุมชน ฯลฯ๒๐๓ 

ท้ังนี้ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักหลายทานในพ้ืนท่ีท้ัง ๔ 
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนั้น ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดไวเปนชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมายในการ
ศึกษาวิจัย จํานวน ๔ ชุมชน ไดแก ๑) ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ๒) ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ๓) ชุมชน
บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร และ ๔) ชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีบริบทสอดคลองกันในดานการมีสวนรวมของประชาชนใน
เชิงเงินทุนหรืองบประมาณ โดยพบวา ชุมชนดังกลาวนี้ ท่ีสามารถรวมกันพัฒนาชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งไดอยางหลากหลายมิตินั้น เพราะท่ีผานมาตั้งแตเริ่มมีการพัฒนาชุมชนของตนเอง สวนหนึ่งก็
ไดเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในเชิงเงินทุนหรืองบประมาณ๒๐๔ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ
เบื้องตน คือ ไดมีการกําหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการทํางานรวมกันไวอยางชัดเจนในเชิงกลุม

                                                           
๒๐๐ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๐๑ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๒ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๓ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๔ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๗ 

ออมทรัพย หรือกลุมสหกรณหมูบานหรือชุมชน๒๐๕ มีการใชกระบวนการทํางานของกลุมออมทรัพย
เพ่ือเปนสื่อและเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสภาองคกรชุมชน๒๐๖ โดยมีเปาหมายมุงสูการพัฒนา
ยกระดับกลุมออมทรัพยเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูงานสวัสดิการชุมชน ท่ีสมาชิกในกลุมไดเขามามี
สวนรวม และสามารถเขาถึงระบบกลุมองคกรอ่ืนๆ ไดงายข้ึน๒๐๗ ตลอดจนเชื่อมโยงแหลงทุนตางๆ ใน
กลุมองคกรภายในชุมชนใหเขาถึงกันกับสถาบันการเงินของชุมชน และกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
เปนตน ซ่ึงถือวาเปนศูนยกลางทางดานการเงินของชุมชนท่ีคอยประสานเชื่อมโยงทุกกลุมองคกรยอยๆ 
อ่ืนอีก ซ่ึงเปนกลุมท่ีไมเปนทางการหรือท่ียังไมไดจดทะเบียน๒๐๘ โดยเปนลักษณะในดานการสนับสนุน
ในเชิงใหกูยืมเงินทุนกันเองเพ่ือไปดําเนินกิจกรรมของกลุม เปนการทําใหมีความสัมพันธกันไดครบ
วงจรภายในชุมชน๒๐๙  

๓) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ  
สืบเนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ท้ัง ๒ ประเด็นดังกลาว

ขางตน คือ ท้ังในเชิงการกระทําและเชิงเงินทุนหรืองบประมาณท่ีทําใหชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรม
ชุมชนตางๆ ใหบรรลุเปาหมายไดประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตอยางไร
ก็ตาม ยังมีอีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญไมนอย ก็คือกระบวนการมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปไดอยางมีระบบ ระเบียบ แบบแผน และไมเกิดความสับสน โดยการกระจายภารกิจ
และความรับผิดชอบใหแกสมาชิกในชุมชนใหสามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานได๒๑๐ เพราะการ
สรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็งไดนั้น ลวนเกิดจากความคิดหรือเกิดการระเบิดจากขางในตั้งแต
เริ่มแรกของคนในชุมชนท่ีมีความมุงม่ันและความตั้งใจรวมกันในการจัดการแกไขปญหาใหกับชุมชน
ของตนเอง โดยไมหวังรอการชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก๒๑๑ ดังนั้น เหตุผลดังกลาว จึงทําให
ชุมชนเกิดการดิ้นรน และคนหาวิธีเพ่ือชวยเหลือชุมชนของตนเองใหรอดจากปญหาวิกฤตตางๆ 
อาจจะเปนการปรึกษาหารือและขอคําแนะนําจากผูอาวุโส หรือท่ีเปนปราชญชาวบานผูเปนท่ีเคารพ

                                                           
๒๐๕ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๖ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๗ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๘ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๐๙ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๑๐ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๑๑ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๘ 

และนับถือของทุกคนภายในชุมชนนั้น๒๑๒ เพราะทานเหลานั้นสามารถกระตุนใหท้ังผูนําชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนทุกฝายดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ ใหไปสูเปาหมายท่ีวางไวรวมกัน ดังผูให
ขอมูลหลักทานหนึ่งไดกลาวไววา  

“ถาชุมชนหยุดความคิดในการรอคอยแตปจจัยขางนอก หรือรอองคกรภายนอก
เขามาใหการชวยเหลือสนับสนุน ชุมชนก็คงกาวไปขางหนาไมไดแน มันตองเกิดจาก
การชวยเหลือหรือการจัดการตนเองของชุมชนกอน และแบงหนาท่ีรับผิดชอบทํางาน
กัน”๒๑๓  

 

จากประเด็นดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นไดวา การขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนเปนไปได
คอนขางจะสําเร็จไดสูง เพราะการท่ีประชาชนหรือทุกฝายในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการระดมท้ัง
กําลังทางกาย กําลังทางความคิด รวมถึงการแบงความรับผิดชอบของการทํางานใหแกกันและกัน โดย
การทํางานเชิงบูรณาการแบบองครวม หรือการทํางานรวมกันตามหลัก “บวร” ๒๑๔ อาทิเชน ถา
โรงเรียนจัดงานวันสําคัญตางๆ ก็จะเชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือวาสมาชิกในชุมชนไปเขารวม
กิจกรรมอยูท่ีโรงเรียน แตถาทางวัดจัดกิจกรรม เชน เวลาทําบุญเก่ียวทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ของหมูบานหรือชุมชน ก็ประสานแบงหนาท่ีใหรับผิดชอบรวมกันท้ังโรงเรียน และหมูบาน๒๑๕ ซ่ึง
วิธีการทํางานลักษณะนี้ เปนการเชื่อมโยงทุกกลุมใหถึงกัน อันจะสงผลใหสามารถดําเนินกิจกรรมทุก
อยางประสบผลสําเร็จไดงาย เชน กรณีมีการประชุมเก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และกลุม
กิจกรรมชุมชน ไดแก กลุมออมทรัพย และกลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชน เปนตน ก็ตองใหสมาชิกทุก
คนในชุมชนรับรูเรื่องตางๆ รวมกัน๒๑๖ ดังนั้น จึงอาจจะมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกบุคคล
ผูเก่ียวของ เชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน รวมถึงคณะกรรมการหมูบาน หรือคณะกรรมการของ
กลุมองคกรชุมชน เปนตน คนใดคนหนึ่งมาชวยดําเนินการในหนาท่ีสวนนี้๒๑๗ โดยการใชสื่อ
ประชาสัมพันธ หรือประกาศเสียงตามหอกระจายขาว เพ่ือแจงใหทุกคนมารวมกันในสถานท่ีประชุม
แหงเดียวกัน และใหรับทราบขอมูลขาวสารรวมกัน หรือแมจะไมไดยินท่ัวถึงกัน แตคนท่ีรับทราบแลว

                                                           
๒๑๒ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๓ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๔ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๕ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๖ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๗ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๙ 

ก็สามารถจะบอกคนอ่ืนตอๆ กันได๒๑๘ เพราะในชุมชนหนึ่งๆ นั้นยอมประกอบดวยความหลากหลาย
และแตกตางกันท้ังดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงดานฐานะ สถานะทางสังคม และเพศวัย 
เปนตน ของแตละพ้ืนท่ีชุมชนนั้นๆ๒๑๙ จําเปนตองสรางโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมอยางเทาเทียม
กันเพ่ือให ทุกคนได เขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางศักยภาพท้ังดานความคิด ความรู 
ความสามารถ และรวมมีบทบาทรับผิดชอบในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง๒๒๐ ซ่ึงจะทําใหกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชนท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นไมเกิดการกระจุกตัวอยูท่ีกลุมใดกลุมหนึ่ง และสามารถสงผล
กระจายไปสูประชาชนหรือสมาชิกทุกสวนภายในชุมชนไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม๒๒๑ 

 

๔) การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ   
กระบวนการมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ เรียกไดวา เปนเปาหมายสุดของการมีสวน

รวมของประชาชน โดยใหประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจใน
กิจกรรมชุมชนตางๆ ซ่ึงเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับประชาชนหรือสมาชิกทุกคนในชุมชน
ดวย๒๒๒ และแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนใหประสบผลสําเร็จไดดีนั้น จําเปนตองมีการคิดคนหา
เทคนิคหรือวิธีการท่ีจะทําใหเกิดพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน เพ่ือให
เกิดการบริหารจัดการชุมชนอยางมีสวนรวม๒๒๓ โดยการท่ีประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนไดเขามามี
สวนเก่ียวของ (Involvement) ในการตัดสินใจรวมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ รวมถึงการ
แกไขปญหาของชุมชนในทุกระดับทุกข้ันตอน๒๒๔ ท้ังนี้ ในระดับชุมชนหรือองคกรทางสังคมนั้น 
โดยเฉพาะภาคประชาชน ทุกภาคสวนท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หรือเปนผูมีสวน
เก่ียวของทุกๆ ฝาย จําเปนตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ๒๒๕ ดังนั้น การมีสวน
รวมในการตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมชุมชนตางๆ แตละครั้ง จึงตองมีการประชุมในรูปแบบประชาคม 
โดยมีการรวมมือกันหลายภาคสวน เชน ประชาชนในชุมชน และกลุมองคกรชุมชนตางๆ รวมถึง
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของ๒๒๖ เพ่ือเขามามีสวนรวมในการรับรูขาวสาร 

                                                           
๒๑๘ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๙ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๐ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๑ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ

เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๒ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๓ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๒๔ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๕ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๖ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 

ปรึกษาหารือ ประชุมรับฟงความคิดเห็น๒๒๗ และมีสวนรวมในการตัดสินใจในการแกไขปญหาของ
ชุมชนรวมกัน๒๒๘ ดังมีผูใหขอมูลหลักไดกลาวไววา 

 

“ผลประโยชนสวนรวมสําคัญๆ ท่ีเปนของชุมชนบางเรื่อง ตองใหชาวบานสวน
ใหญหลายๆ ฝาย หรือตัวแทนชาวบานไดเขามารวมตัดสินใจลงมติดวย จึงจะถูก แต
ถาชาวบานหรือสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ไมมีสวนรวมเขามาแสดงความคิดเห็น และรวม
ตัดสินใจในการออกเสียงลงมติดวย คงเกิดปญหาแน”๒๒๙ 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนนั้น แสดงใหเห็นไดวา การประชาคมแสดงความคิดเห็นตอ
เรื่องสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสวนรวมของชุมชน ยอมใชกระบวนการมีสวนรวมของหลาย
ฝายในการตัดสินใจ และก็ถือเสียงสวนใหญเปนหลักในการประชุมตัดสินใจรวมกัน ถือวาเปนการสราง
ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคนในชุมชนใหผนึกตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบ
แนน๒๓๐ โดยมุงเนนการรวมกันทําประโยชนในการเสริมสรางใหชุมชนตนเองเกิดความเขมแข็ง โดย
ชุมชน เพ่ือชุมชน๒๓๑ เพราะกิจกรรมชุมชนหรือโครงการใหญๆ บางอยาง ท่ีอาจจะเกิดผลกระทบกับ
ชุมชน ฉะนั้น ประชาชนจะมีบทบาทและมีสวนรวมในการตัดสินใจไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยู
กับองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเปนผูแทนประชาชนในพ้ืนท่ีดวย๒๓๒ โดยมีการดําเนินการให
ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ไดมีสวนรวมเสนอใหมี
การเลือกตัวแทนของประชาชนในชุมชนใหสามารถมีสิทธิ์ เปนตัวแทนหรือเปนกรรมการใน
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ๒๓๓ เรียกไดวา เปนการท่ีประชาชนหรือสมาชิกในชุมชน
และองคกรภายนอก สามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความเขาใจและตัดสินใจรวมกัน และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนไดตรงตามวัตถุประสงค รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
ในการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม๒๓๔ อันจะนําไปสูการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ 

                                                           
๒๒๗ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๒๘ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙.  
๒๒๙ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน  หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๓๐ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๓๑ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๓๒ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๒๓๓ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๓๔ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๑ 

(System) เปนทีมเวิรก (Teamwork) และมีความหรือเปนเครือขาย (Network)๒๓๕ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนนั้น สามารถเปนผูกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนของตนเองและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติไดดวยตนเอง๒๓๖ และสงผลใหเกิดการบริหารจัดการ
ชุมชนในดานตางๆ ประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๒๓๗ 

อยางไรก็ตาม จากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนตั้งแตการมีสวนรวมใน
เชิงการกระทํา เชิงเงินทุนหรืองบประมาณ เชิงความรับผิดชอบ ตลอดจนเชิงการตัดสินใจดังกลาวมา
ท้ังหมดขางตนนั้น จําเปนตองอาศัยความคิด (Spectrum) ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ๒๓๘ คือ การระดม
ใชวิธีคิดอยางหลากหลายรวมกันในการแกไขปญหาและเตรียมพรอมรับมือจากผลกระทบท่ีคิดวาจะ
เกิดข้ึนภายในชุมชน ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงและผสมผสานท้ังศาสตรและศิลปเพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการชุมชนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในแตละบริบทของชุมชนตามระดับของ
กระบวนการมีสวนรวม๒๓๙ ดังตอไปนี้ 

ระดับท่ี ๑ คือ ระดับของการรับรูขอมูลขาวสาร หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของอาจจะไดรับรูขอมูลขาวสารและรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการจาก
แหลงตางๆ เชน จากทางภาครัฐ และภาคเอกชน เปนตน๒๔๐ โดยเพียงแคการรับรูขอมูลวา มีกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งท่ีจะเขามาดําเนินการในชุมชน เปนตน๒๔๑ เปนการรับรู
ขอมูลขาวสารกอนท่ีจะมีการตัดสินใจรวมการดําเนินการ นี้ก็คือการมีสวนรวมในระดับของการรับรู
เพียงผิวเผิน๒๔๒ 

ระดับท่ี ๒ คือ ระดับของการปรึกษาหารือระหวางการมีสวนเก่ียวของ หมายถึง การเขา
มามีสวนรวมในการท่ีมีสวนเก่ียวของกันทุกฝาย (Involvement) ระหวางประชาชนหรือสมาชิกใน
ชุมชนกับหนวยงานภายนอกท่ีจะเขามาดําเนินกิจกรรมหรือโครงการภายในชุมชน๒๔๓ ท้ังนี้ เม่ือ
ประชาชนท่ีมีสวนเก่ียวของนั้น ไดรับรูขอมูลขาวสารวา หนวยงานภายนอกท่ีจะเขามาดําเนินการ

                                                           
๒๓๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๓๖ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๓๗ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๘ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๙ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๔๐ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๑ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๔๒ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๓ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๒ 

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือวาโครงการใดโครงการหนึ่ง๒๔๔ และประชาชนผูมีสวนเก่ียวของจะไดรับ
ผลกระทบอะไรบางจากการดําเนินงานนั้น แลวจะตองทําอยางไร ฉะนั้น จึงเกิดการปรึกษาหารือกัน
ระหวางประชาชนกับหนวยงานภายนอกกอนท่ีจะเขาประชุมรับฟงความคิดเห็น๒๔๕ และตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารเพ่ิมเติม และทําความเขาใจในกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะดําเนินการนั้นใหมากข้ึน นี้ก็
คือการมีสวนรวมในระดับของการปรึกษาหารือระหวางการมีสวนเก่ียวของ๒๔๖   

ระดับท่ี ๓ คือ ระดับของการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น หมายถึง การท่ีผูมีสวน
เก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ระหวางประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนและฝายท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน ทุกฝายตางก็ไดหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน
กอนแลวจึงกําหนดวัตถุประสงครวมกันในการจัดเวทีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นกอนการ
ตัดสินใจจะดําเนินการ๒๔๗ ซ่ึงอาจจะมีท้ังผูมีอํานาจหรือผูมีสวนเก่ียวของ โดยมีการประยุกตใช
หลักการมีสวนรวมในรูปแบบของการใชเวทีชุมชน ตลอดจนใชเวทีสาธารณะในการประชุมรวมกันทุก
ฝาย เพ่ือทําความเขาใจและแสวงหาเหตุผลเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้น๒๔๘ เชน การ
ประชุมประชาคมในระดับชุมชน๒๔๙ การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ๒๕๐ และการ
ประชาพิจารณ นี้ก็คือการมีสวนรวมในระดับของการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น๒๕๑ 

ระดับท่ี ๔ คือ ระดับของความรวมมือ หมายถึง การมีสวนรวมในระดับของความรวมมือ 
เพราะนอกจากผานการมีสวนรวมในระดับตางๆ แลว คือการท่ีไดรับรูขอมูลขาวสาร การปรึกษาหารือ
ระหวางการมีสวนเก่ียวของ และมีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ถัดจากนั้นก็เขาสูระดับการ
รวมมือในทํางานรวมกัน๒๕๒ โดยใหประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในเรื่องของการ
ทํางานรวมกัน๒๕๓ แตอยางไรก็ตาม ในเรื่องของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ รวมถึงการวางแผนชุมชน 
ชุมชนจําเปนตองรวมกันคิดเอง รวมวางแผนกันเองทุกอยาง เชน ชุมชนอยากจะเห็นอะไร และ

                                                           
๒๔๔ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๔๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๔๖ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๗ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๘ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๙ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๐ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๕๑ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๒ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๓ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๘๓ 

อยากจะใหชุมชนเปนอยางไร เปนตน๒๕๔ เม่ือวางแผนเสร็จเรียบรอยแลว สิ่งไหนท่ีสามารถจะทําได ก็
ตองทําเองกอนในลักษณะแบบนี้ ถือวาเปนการปลอยใหประชาชนในชุมชนไดแสดงพลังความสามารถ
ของตัวเองออกมาอยางเต็มท่ี๒๕๕ เพราะกิจกรรมบางอยางไมตองรอใหหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
เขามาคิดให เชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปนตน ไมใชวาจะรอเพียงคนอ่ืนมาทําให๒๕๖ แต
ถาทําไมไดจริงๆ จึงขอความรวมมือจากองคกรภายนอกใหเขามาชวยเหลือ นี้ก็คือการมีสวนรวมใน
ระดับของความรวมมือ๒๕๗ 

ระดับท่ี ๕ คือ ระดับของการใชอํานาจในการตัดสินใจ (Empower) หมายถึง การมีสวน
รวมของการใชอํานาจเพ่ือชวยในการตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด เปนระดับท่ีถือวาเปนเปาหมาย
สูงสุดของกระบวนการมีสวนรวม เพราะกิจกรรมบางเรื่องก็อาจจะตองใชอํานาจในการดําเนินการตาม
ความเหมาะสม โดยอาจใชขอบทบัญญัติ กฎหมาย ระบบ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมดังกลาวท่ีกําลังดําเนินการ๒๕๘ อาจจะเรียกไดวา การมีสวนรวมในระดับนี้  บางครั้ง 
จําเปนตองใชกลไกทางกฎหมายหรืออํานาจในการตัดสินใจรวมกันการดําเนินการ๒๕๙ และมักใชใน
กรณีท่ีทุกฝายไมสามารถจะดําเนินการทางอ่ืนไดอีแลว นอกจากอาศัยมาตรการทางกฎหมายเปนหลัก
เขามาชวยใหการดําเนินการเปนไปโดยความเปนธรรมของทุกฝาย๒๖๐ และอาจจะใชตัวแทนของ
ประชาชนเปนกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือเขารวมประชุมและเรียกรองสิทธิจากการไมไดรับความ
เปนธรรมใหกับประชาชนในชุมชนและผูเก่ียวของทุกฝาย๒๖๑ โดยขอความรวมมือจากทุกฝายและ
ปรึกษาหารือในการตัดสินใจรวมกันวา ระเบียบวาไวอยางนี้ ทําไดไหม ถาทําไมไหว ก็คือไมไหว ถาทํา
ไหว ก็นํามาทํารวมกัน นี้ก็คือการมีสวนรวมในระดับของการใชอํานาจในการตัดสินใจ๒๖๒ แตอยางไรก็
ตาม กิจกรรมชุมชนบางเรื่อง จําเปนตองปลอยใหประชาชนในชุมชนรวมคิดกันเอง สวนทางฝาย
เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของ ก็เปนเพียงผูคอยใหคําแนะนําดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และทางวิชาการเปนตน เพ่ิมเติมเทานั้น เหมือนเปนพ่ีเลี้ยงคอยดูอยูหางๆ๒๖๓   

                                                           
๒๕๔ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๕๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๖ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประ

โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๗ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๕๘ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๙ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๐ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๖๑ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๒ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๓ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๔ 

จากขอมูลดังกลาวมาท้ังหมดขางตนนั้น พอสรุปไดวา กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน จําเปนตองใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการทํางาน ภายใตการประยุกตใช
หลักการมีสวนรวม ๔ ประการ คือ ๑) การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา ๒) การมีสวนรวมในเชิงเงินทุน
หรืองบประมาณ ๓) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ และ ๔) การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ 
รวมถึงมีการดําเนินการตามกระบวนการมีสวนรวมท้ัง ๕ ระดับดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ให
เหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน แตอยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของประชาชนในแตละระดับนั้น 
ระดับท่ี ๕ จัดเปนระดับท่ียากท่ีสุด หรือจะเรียกวา เปนเปาหมายสูงสุดของงานกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน หรือสวนงานราชการก็วาได แตก็เปนความคาดหวังไววา ตองการใชการมีสวนรวมในระดับ ๔ 
กับระดับ ๕ คือ ระดับความรวมมือ กับระดับการมีสวนรวมในการใชอํานาจในการตัดสินใจ 
(Empower) ท้ังนี้ การเขามามีสวนรวมของประชาชนแตละคนนั้น อาจจะไมเทากัน เชน การมีสวน
รวมในระดับของผูนําชุมชน อาจจะตองเขามามีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในระดับของ
ประชาชน ก็ตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อนตามแผนท่ีมีขอกติกาท่ีวางไว รวมถึงการมีสวนรวมใน
ระดับกลุมองคกรแตละกลุมก็เชนกัน จําเปนตองบริหารจัดการกลุมของตนเองใหเปนไปตาม
กระบวนการมีสวนรวมท่ีไดกําหนดขอกติกาของกลุมองคกร และวางแผนรวมกันไว เปนตน ดังตาราง
ท่ี ๔.๒ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชน 
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ คนท่ี 
การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา  
 

๒๑ 
๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๕, ๒๖, ๒๗, และ ๓๐  

การมีสวนรวมในเชิงเงินทุนหรือ
งบประมาณ  

๙ ๔, ๖, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๘, ๒๖, และ ๒๗ 

ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใน เ ชิ ง ค ว า ม
รับผิดชอบ  

๙ ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๑๙, ๒๑, ๒๗, และ ๒๘ 

การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ   ๒๐ 
๓,๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, 
๑๗, ๒๑, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๘, และ ๒๙ 

 
๔.๑.๓ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคม ในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดานกระบวนการวางแผนชุมชน  
จากการวิเคราะหขอมูลการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับกลไกการทํางานของ

องคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานกระบวนการวางแผนชุมชนนี้ ทําให
ทราบถึงการท่ีประชาชนในชุมชนรวมกันจัดทําระบบขอมูลชุมชนข้ึนมาโดยชุมชน เพ่ือชุมชน 
จําเปนตองดําเนินการตามบริบทของของแตละชุมชน ดังจะนําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ ตอไปนี้ 



๑๘๕ 

 เนื่องจากชุมชนพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางดังกลาว ท่ี
ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีภาคสนาม พบวา ชุมชนดังกลาว ลวนเปนชุมชนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีและเปนชุมชน
ตนแบบ (Best Practice) ในดานการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ
กลาวถึงบริบทโดยภาพรวม ชุมชนมีการบูรณาการกระบวนการจัดทําแผนชุมชน โดยมุงเนนถึงความ
รวมมือกันขององคกรทางสังคมในรูปแบบภาคีเครือขายทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ท้ังสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และกลุมองคกร
ตางๆ ภายในชุมชน ซ่ึงเปนภาคีการพัฒนารวมกัน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชนไดรูจัก
ตนเอง๒๖๔ โดยผานเครื่องมือและขอมูลตางๆ เชน บัญชีครัวเรือน ขอมูล จปฐ. กชช.๒ค. ขอมูล
โครงสรางพ้ืนฐานและกายภาพ และขอมูลทุนชุมชนอ่ืนๆ เปนตน พรอมท้ังจัดทําแผนเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนไดอยาง
เหมาะสม๒๖๕ เพราะฉะนั้น กระบวนการจัดทําแผนชุมชน จึงตองอาศัยกลไกการทํางานขององคกร
ทางสังคม เพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยคณะทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็สอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย ท่ีไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท๒๖๖ แตอยางไรก็ตาม การสงเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทดังกลาวนี้ จําเปนตองเนน
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area-based Approach) และใหความสําคัญกับบริบทชุมชน และภูมิสังคมของ
พ้ืนท่ีชุมชนนั้นๆ โดยการบูรณาการการทํางานรวมกันในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทราบถึงปญหาตางๆ และความ
ตองการท่ีแทจริงของประชาชนหรือสมาชิกในชุมชน๒๖๗ ท้ังนี้ ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ 
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนั้น สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางท่ัวไป
เพ่ือหารายไดมาใชจายภายในครอบครัว จนบางครั้งทําใหหลายครอบครัวอาจไมมีเวลามาเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน๒๖๘ และท่ีสําคัญ กระบวนการแผนชุมชน ถือวามีความจําเปนกับชุมชนใน
ทองถ่ินเปนอยางยิ่ง สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนใหสามารถปรับตัวเองไดเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในยุคกระแสโลกาภิวัตนเชนนี้ เพราะในปจจุบัน หลายชุมชนไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมไปตามกระแสนิยมสมัยใหม หรือตามกระแสบริโภคนิยม และวัตถุ
นิยมมากข้ึนภายในชุมชนตนเอง จนทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย และคนในชุมชนนั้นท้ังผูนํา

                                                           
๒๖๔ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๕ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๖๖ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๗ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๖๘ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๘๖ 

และสมาชิกในชุมชน ขาดเปาหมายหรือกระบวนการจัดทําแผนชุมชนในการใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการชุมชนของตนเองใหเขมแข็ง๒๖๙ 

กระบวนการจัดทําแผนชุมชนนั้น เปนการท่ีประชาชนในชุมชนรวมกันจัดทําระบบขอมูล
ชุมชนข้ึนมา โดยชุมชน เพ่ือชุมชน กลาวคือเปนการเกิดจากกระบวนการคิดรวมกันของประชาชน
ภายในชุมชนนั้นจะตองเปนผูริเริ่มเองกอนเปนหลัก โดยเฉพาะตัวผูนําตองเปนผูมีความคิดริเริ่มกอน
ในการจัดทําแผนชุมชนและชักนําประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนของตนเองเขามามีสวนรวมดวย 
เพ่ือท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหเขมแข็ง ถามองวา การบริหารจัดการชุมชนจะประสบความสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด และตอบสนองตรงตามท่ีชุมชนหรือองคกร
ทางสังคมตองการนั้นได ก็ยอมข้ึนอยูกับกระบวนการจัดทําแผนของชุมชนเองท่ีผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชนทุกระดับ๒๗๐ และมีการกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจนเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือการบริหารจัดการชุมชนใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาตางๆ ตั้งแตระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล ชุมชนหมูบาน อันจะทําใหชุมชนเกิดการ
พัฒนาสูความเขมแข็งไดสําเร็จ๒๗๑ ดังมีผูใหขอมูลหลักไดแสดงทัศนะไววา  

 
“หมูบานหรือชุมชนนั้น จะตองมีเปาหมายใหชัดเจนวา เม่ือพ่ีนองประชาชน

ตองการความสุข และผูนําก็สามารถท่ีจะพาไปสูเปาหมายได จากตรงนี้เองเหมือน
พวกเขาเกิดจากกกระบวนการคิดรวมกัน คือการวางแผนคิด หรือแผนชุมชนรวมกัน 
จึงเกิดผลสําเร็จได”๒๗๒ 

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ ทําใหทราบไดวา ท้ังผูนําและสมาชิกทุกคนในชุมชน รวมถึง

ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย จําเปนตองมองถึงเปาหมายของชุมชนใหชัดเจน เพ่ืองายตอการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนใหไปสูการพัฒนาชุมชนแบบเปนองคาพยพหรือเปนแบบองครวม โดย
หามมองแบบแยกสวนในการพัฒนา อันจะทําใหประสบผลสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ภายในชุมชน และตอบสนองตรงตอความตองการของประชาชน๒๗๓ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้ ก็ไมได
แตกตางจากกระบวนการจัดทําแผนบริหารจัดการองคกรท่ัวไปอ่ืนๆ มากนัก เพียงแตอาจจะมีราย
ประเด็นอ่ืนตางๆ ในบริบทของแตละชุมชนเทานั้นเอง ท่ีตองดําเนินการใหเหมาะสมและใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน๒๗๔ ดังนั้น สิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนในแตละ
ชุมชน จึงจําเปนตองมีแนวทางท่ีสําคัญหรือเปาหมายในการบริหารจัดการชุมชนท่ีชัดเจน คือ มี

                                                           
๒๖๙ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๐ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๗๑ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๒ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๗๓ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๔ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๗ 

วิสัยทัศน (Vision) มีพันธกิจ (Mission) และมีเปาหมายหรือเปาประสงค (Goal) โดยใหสอดคลองกัน
กับแผนชุมชนทุกประการ และกําหนดไวใหชัดเจนวา ปนี้ชุมชนจะตองทําอะไร กับกิจกรรมหรือ
โครงการไหน และจะดําเนินการใหเปนไปไดอยางไร๒๗๕ 

ท้ังนี้ กระบวนการจัดทําแผนชุมชน จําเปนตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีสําคัญๆ 
หลายข้ันตอนดวยกัน เริ่มแรกตั้งแตการคนหาเลือกเฟนแกนนําชุมชนทุกระดับภายในชุมชน ท่ีมี
ความรู ความสามารถ รวมถึงคนท่ีรูจักความเสียสละ มีจิตอาสา หรือมีจิตสาธารณะ เพ่ือสรางทีมงาน
หรือคณะทํางานในการท่ีจะริเริ่มการจัดทําแผนชุมชนหรือแผนแมบทชุมชน๒๗๖ โดยมุงจุดประกาย
ความคิดกระตุนใหประชาชนในชุมชนทุกคนหันกลับมาสนใจในเรื่องใกลตัวเก่ียวกับชุมชนของตนเอง
มากข้ึน และตองผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกคนในชุมชนใหไดเขามา
ปรึกษาหารือขอตกลงรวมกัน๒๗๗ เพ่ือกําหนดประเด็นในการศึกษาและเก็บขอมูลตางๆ เก่ียวกับบริบท
ของชุมชนของตนเองในดานตางๆ เชน ศึกษาประวัติชุมชน และศึกษาท้ังปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค หรือขอจํากัดภายในชุมชน เปนตน ซ่ึงจะทําใหได
ขอมูลท่ีถูกตอง และชัดเจนสําหรับการนํามาจัดทําแผนชุมชนไดอยางสมบูรณ๒๗๘ สงผลใหประชาชน
ทุกคนในชุมชนเกิดความรูสึกรวมเปนเจาของชุมชนดวยกัน และทําใหเกิดความรักชุมชนถ่ินบานเกิด
ของตนเองมากยิ่งข้ึน๒๗๙ รวมถึงเกิดความพอใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการลงมือทํางานชุมชน เชน 
สํารวจชุมชน และรวบรวมขอมูล แลวนํามาชวยกันวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีเก็บมาได๒๘๐ เพ่ือ
ดําเนินการจัดการแกไขปญหาของชุมชนใหตรงจุดและปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้าซอนข้ึนอีกในอนาคต 
โดยอาจแบงหนาท่ี และความรับผิดชอบตามความถนัดแตละดานของแตละคน๒๘๑ ซ่ึงกลาวไดวา เปน
การรวมกันคนหาปญหาและเรียนรูเพ่ือใหเขาใจและรูจักชุมชนของตนเอง อันจะกอใหเกิดการจัดทํา
แผนชุมชนท่ีเปนกระบวนการเรียนรูของประชาชนโดยตรง๒๘๒ และเปนการสงผลไปสูการกําหนด

                                                           
๒๗๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๗๖ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๗ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๗๘ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๙ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๐ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๑ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๒ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๘ 

ทิศทางหรือแนวทางการยกรางแผนชุมชนข้ึน ทําใหกลายเปนแผนงานท่ีสามารถนํามาบริหารจัดการ
กันเองในระดับชุมชนไดอยางเหมาะสม๒๘๓  

แตอยางไรก็ตาม เม่ือเกิดการยกรางแผนชุมชนข้ึนเปนรูปธรรมแลว จะตองอาศัย
กระบวนการท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ จําเปนตองมีการรวมกันในการจัดประชุมประชาพิจารณแผน
ชุมชน หรืออาจจะเรียกวา แผนแมบทชุมชน ก็ได๒๘๔ โดยมีการเลือกตัวแทนของแตละกลุมกิจกรรมให
เขามารวมกันพิจารณาและตัดสินใจ เพ่ือจะไดจัดลําดับความสําคัญท้ังกอนและหลังของแตละประเด็น
แตละเรื่องวา มีความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของแผนชุมชน รวมถึงมีความ
สอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ มากนอยเพียงใดดวย๒๘๕ โดยการมอบหมาย
แบงหนาท่ีใหตัวแทนแตละกลุมกิจกรรมหรือระดับหัวหนาคุมในชุมชนนําไปบริหารจัดการดวยตนเอง 
ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะทําใหสามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนดังกลาวไปสูภาคการปฏิบัติไดประสบ
ผลสําเร็จ๒๘๖ ท้ังนี้ คณะทํางานหรือผูมีสวนเก่ียวของนั้น ตองมีการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนรวมกัน
อยูอยางสมํ่าเสมอ เพราะการแปลงแผนสูการปฏิบัติหรือการทํางานนั้น บางครั้งอาจจะประสบกับ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ก็มี ฉะนั้น จึงจําเปนตองผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนหรือ
สมาชิกในชุมชน ภายใตการยึดประชาชนในชุมชนเปนศูนยกลางหรือเปนแกนหลัก และใชพ้ืนท่ีชุมชน
เปนตัวตั้ง๒๘๗ อาทิเชน การจัดเวทีชุมชนในการประชุมประชาคม เพ่ือปรึกษาหารือกันในทุกข้ันตอน 
ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผล รวมตรวจสอบ๒๘๘ และในท่ีสุดก็รวมกันประเมินผล 
หรือสรุปบทเรียนจากแผนการทํางานรวมกันดวยตนเอง เพ่ือจะไดนําผลสรุปท่ีไดแลวนั้นไปกําหนด
อนาคตและทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองและชุมชนอ่ืนๆ ตอไป โดยไมตองรอใหภาคสวนจาก
ภายนอกมาคิด และทําใหแกชุมชนของตนเอง๒๘๙ ดังมีผูใหขอมูลหลักไดแสดงทัศนะไววา  

“เวลาทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชน เจาหนาท่ีดานงานพัฒนาชุมชน จะนิยมผูก
คําพูดไวใชเลยวา คําตอบอยูท่ีชาวบาน เพราะวาคําตอบไมไดอยูท่ีเจาหนาท่ี คําตอบ
มันอยูท่ีชาวบานวา ชาวบานเขาจะเอา หรือไมเอาเพราะวาเราเชื่อคําวา คําตอบอยูท่ี
ชาวบาน แลวก็ใชคําวา ระเบิดจากขางใน ก็คือตองเริ่มมาจากท่ีชาวบานนั่นแหละ

                                                           
๒๘๓ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๔ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๘๖ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๗ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๘๘ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๙ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 

กอน ถาชาวบานเขาคิดอยากจะทําอะไร ก็ใหเขาคิดเองและทําเองไปกอน ไมใชไปยัด
เยียดใหชาวบานตองทําอยางนั้นอยางนี้ตามเราทุกอยาง ทําแบบนี้ไมไดเด็ดขาด”๒๙๐ 

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ แสดงใหเห็นไดวา การบริหารจัดการชุมชนบนพ้ืนฐานกลไก

การทํางานขององคกรทางสังคมตามกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนนั้น เปนหัวใจหลัก
ประการหนึ่งของงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชน นั่นก็คือการทํางานกับชุมชน ทุกภาคสวนจาก
ภายนอกจะตองมีความเขาใจชุมชนใหมากท่ีสุด ภายใตการยึดบริบทของแตละชุมชนนั้นๆ เปนสําคัญ 
เพราะหนวยงาน องคกร ภาคีการพัฒนาตางๆ หรือใครก็ตาม จากภายนอกชุมชน อาจจะบอกวา การ
ทําอยางนั้น เปนสิ่งดีท่ีสุด หรือใหประชาชนทําตามอยางนั้น อยางนี้ แตกลับตรงกันขาม ผลลัพธท่ี
ออกมา อาจจะไมใชสิ่งท่ีดีท่ีสุด หรือตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชนก็ได๒๙๑ เพราะฉะนั้น 
คําตอบท่ีแทจริง และถูกตองนั้น จึงข้ึนอยูกับประชาชนภายในชุมชนเทานั้นวา มีความตองการให
ชุมชนของตนเองเปนเชนไร หรือสมดังวลีท่ีวา “คําตอบอยูท่ีชาวบาน” นั่นเอง ฉะนั้น จึงจําเปนตองให
ประชาชนคิดเอง ทําเอง ตามความตองการของตนเอง นี้คือกระบวนการวางแผนชุมชนท่ีชุมชนตอง
รวมกันดําเนินการกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตนเองทุกข้ันตอนเพ่ือเสริมสรางใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็งได โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเองเปนหลัก  

จากขอมูลดังกลาวมาท้ังหมดขางตนนั้น พอสรุปไดวา กระบวนการวางแผนชุมชนนั้น
สามารถทําใหชุมชนทราบถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงตางๆ และพัฒนาการภายในชุมชนของตนเองได
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และทําใหสามารถคาดการณสิ่งตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ท้ัง
เตรียมพรอมในการจัดการแกไขปญหาตางๆ ของระบบชุมชนไดดวยตนเอง หรือตรงตอความตองการ
ของประชาชน กลาวคือตัวชุมชนเองเทานั้น จึงจะมีความเขาใจบริบทชุมชนมากกวาภาคสวนภายนอก 
และสามารถบริหารจัดการชุมชนใหประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายในดานสําคัญตางๆ เชน ดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการเมือง การปกครอง เปนตน ซ่ึงเปน
การจัดการทุนชุมชนใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดและคุมคา อันจะนําชุมชนไปสูความเขมแข็งและ
ความผาสุกภายในชุมชน ดังตารางท่ี ๔.๓ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานกระบวนการวางแผนชุมชน 
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ คนท่ี 

กระบวนการวางแผนชุมชน ๑๖ 
๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘, 
๑๙, ๒๘, และ ๓๐  

 

                                                           
๒๙๐ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๑ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๐ 

๔.๑.๔ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดานผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท้ัง ๔ ชุมชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนี้ จากการศึกษาวิจัย พบวา ลวนเกิดข้ึนหรืออาศัยปจจัยท่ีมีสวนสําคัญ
ประเด็นใหญๆ ดังกลาวมาแลวขางตน ๓ ดาน คือ ๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน ๒) กระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในชุมชน และ ๓) กระบวนการวางแผนชุมชน ท่ีชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนตอระบบความสัมพันธและกระบวนการในการทํางานรวมกันของ
ชุมชนใหไปสูความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม ดังจะนําเสนอสาระสําคัญเปนกรณีศึกษาแตละชุมชน 
ตอไปนี้ 

๑) ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ีวิจัย พบวา ชุมชน

บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามประวัติเลามาวา มีกลุมชน
อยู ๒ กลุม โดยมีนักลาสัตวปา ชื่อวา “พรานออม” เขามาลาสัตวและพบพ้ืนท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ 
เต็มไปดวยตนไมนานาชนิด มีสัตวปาชุกชุม มีแหลงน้ํา และมีพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะกับการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพเปนหลักแหลง ฉะนั้น จึงกลับไปชักชวนผูคนเขามาอยูอาศัยในบริเวณนี้ 
ซ่ึงชนกลุมแรกอพยพมาจากบานหนองหวา ตําบลนาโพธิ์ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย โดยการนํา
ของ นายเจก ดาวไธสง พรอมเครือญาติ กลุมท่ีสอง อพยพมาจากบานเม็กดํา  ตําบลปะหลาน อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการนําของนายจันทร วรจันทร พรอมดวยเครือญาติ และ
เพ่ือนบาน ชนกลุมท่ีสองนี้ไดใชเกวียนเปนพาหนะเดินทางมาตั้งทับพักผอนอยูบริเวณหนองน้ําแหง
หนึ่ง ท่ีมีลักษณะเปนแองกระทะ ลอมรอบไปดวยตนไมและปาหวาย ท้ังเปนภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ
เหมาะแกการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว และเรียกชื่อหนองน้ํานี้วา “หนองสระหวาย” ในปจจุบันอยูทางทิศ
เหนือของชุมชนบานทับสวาย และอยูหางจากตัวชุมชนประมาณ ๓๐๐ เมตร หนองน้ํานี้ มีสัตวปาลง
มากินน้ําเปนจํานวนมาก บริเวณหนองน้ํา มีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยพืชพันธุนานาชนิด ดินก็
เหมาะแกการเพาะปลูก ทําใหมีการจับจองพ้ืนท่ีกันโดยการถากถางบริเวณปาเปนท่ีอยูอาศัย มีการตั้ง
หลักแหลงเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดเปนชุมชนบานทับสวายข้ึนมา  และมีครัวเรือนเพ่ิม
มากข้ึนโดยลําดับ จนกลายเปนชุมชนใหญ ดังนั้น จึงไดจัดตั้งเปนหมูบานอยางเปนทางการในวันท่ี ๑๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ซ่ึงตรงกับ แรม ๑๔ คํ่า เดือนสี่ ปฉลู และตั้งชื่อหมูบานวา “ทับสวาย” หมูท่ี 
๑๒ ตําบลง้ิว อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดังจะเห็นไดในกรณีศึกษาจากคําพูดของผูใหขอมูล
หลักตอไปนี้ 

 
“บานทับสวายพัฒนา หางจากอําเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร หางจากเมืองโคราช 

ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ ๒,๕๐๐ ไร ลักษณะพ้ืนท่ี เปนท่ีลุม ท่ีดอน 
ใชในการเกษตรก็ได ใชทํานาก็ได ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา มีปาสาธารณะ รอบ
หมูบาน และมีหนองน้ํารอบหมูบาน  



๑๙๑ 

คนในชุมชนเม่ือ พ.ศ.๒๔๖๘ เดิมคนในชุมชนอพยพมาจาก อําเภอพุทธไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย โดยมีครอบครัว ๙ ครอบครัว ไดพากันลาสัตวและมาพบวา แถวนี้เปน
พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ จึงไดมาตั้งทับอยู ตอมาจึงเรียกวา บานทับสวาย ชุมชนมีความ
เอ้ือเฟอตอกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันมาตลอด จึงเกิดวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ ทํา
ใหมีองคกรตางๆ เกิดข้ึน เชน กลุมฌาปนกิจสงเคราะหสําหรับผูเสียชีวิต เปนเวลามา 
๔๐ กวาป และกลุมองคกรอ่ืนเกิดข้ึนมากมาย กําเนิดกอตัวดวยความสามัคคี 
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน”๒๙๒ 

 
ท้ังนี้ ชุมชนบานทับสวายนี้ ไดมีวิวัฒนาการดานผูนําชุมชนท่ีเปนทางการ โดยผูใหญบาน

ท่ีปกครองหมูบาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
คนท่ี ๑ นายบึ่ง แถวไธสง 
คนท่ี ๒ นายจันทา ดาวไธสง 
คนท่ี ๓ นายบุดดี นักพรานบุญ 
คนท่ี ๔ นายพา โพธิ์กลาง 
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๓ หมูบานไดแยกออกมาข้ึนตรงกับตําบลหวยแถลง อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา และตอมาอีกในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็ไดมีการแยกหมูบานออกเปน ๒ หมู 
คือ หมูท่ี ๑ บานทับสวาย และหมูท่ี ๒ บานทับสวายพัฒนา ซ่ึงข้ึนตรงกับตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผูใหญบาน ท่ีปกครองหมูบานตอจากอดีตผูนําชุมชนคนกอนๆ มา
จนถึงปจจุบัน ดังมีรายนามตอไปนี้ 

คนท่ี ๕ นายยอด พ่ึงกุล (อดีตกํานัน) 
คนท่ี ๖ นายจันที กนธินี (อดีตกํานัน) 
คนท่ี ๗ นายประกอบ ปจยะเก (อดีตกํานัน) 
คนท่ี ๘ นายสุรชัย พันธุรัตน (ผูใหญบานคนปจจุบัน) 
เพ่ือเปนการรับรองประวัติความเปนมาของชุมชนบานทับสวาย ดังจะเห็นไดใน

กรณีศึกษาจากคําพูดของผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงเปนปราชญชาวบานทับสวายและเปนท่ีเคารพ นับถือของ
ประชาชนในชุมชนตอไปนี้ 

 
 “บานทับสวายหมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสมีมา มี 

๒ หมูบาน ลักษณะหมูบาน วัด โรงเรียน รวมกัน ทิศตะวันตกติดกับบานทัพสวาย
พัฒนา หมู ๒ มีทางหลวงชนบท เสนทาง ทับสวาย-ไผนกเขา ทิศใต ติดกับทางหลวง 
๒๒๖และบานสุขสันต หมู ๘ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งหมูบานอยางเปนทางการ ๑๒ มีนาคม ๒๓๖๘ โดยมีผูเริ่มกอตั้งหมูบาน ชุมชน ๒ 
กลุมดวยนะครับ คือ กลุม ๑ อพยพมาจากอําเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย และกลุม

                                                           
๒๙๒ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๒ 

ท่ี ๒ อพยพมาจากอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก ครัวเรือน และประชากร เพ่ิมข้ึนตามลําดับ จนเปนชุมชนใหม
ในปจจุบัน การจัดตั้งกลุมองคกรในชุมชน เริ่มแรกมีกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน 
กอตั้งประมาณป พ.ศ.๒๕๒๑ กลุมปลูกงาพันธุดี กอตั้งป พ.ศ.๒๕๒๔ กลุมออมทรัพย 
กอตั้งป พ.ศ. ๒๕๓๔ มีกลุมทํานา กลุมแมบานมัดหม่ี และมีกลุมอ่ืนๆ อีกหลายกลุม
องคกร กอตั้งมาจนถึงปจจุบัน”๒๙๓  

 
จะเห็นไดวา การกอเกิดและพัฒนาการของชุมชนบานทับสวายนี้ ไดเริ่มมีการกอตั้งและ

พัฒนาชุมชนมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๘ จนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลานานถึง ๙๐ ปมาแลว และในปจจุบัน
นี้  ชุมชนบานทับสวาย มีนายสุรชัย พันธุรัตน  ผู ใหญบาน เปนผูนําชุมชนในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาเริ่มจากการพัฒนาชุมชนของตนเองในรูปแบบของชุมชนเกษตรกรรม โดยใชระบบ
เครือญาติในการพัฒนาชุมชน มีการแลกเปลี่ยนคาขายระหวางภายในชุมชนกับตางถ่ิน นอกจากนี้ ท่ี
สําคัญ ก็คือยังมีการพัฒนากลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชนโดยใชกระบวนการของคนในชุมชน อาทิ
เชน กลุมกองทุนในชุมชน (กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต) กอตั้งเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
กลุมเกษตรกรทํานา กอตั้งเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกลุมแมบานพัฒนาอาชีพ กอตั้ง
เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกลุมองคกรท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดังกลาวนี้ ไดใชหลักการ
บริหารจัดการท่ีนาสนใจในรูปแบบท่ีสอดคลองกับบริบทชุมชนของตนเอง ดังจะเห็นไดในกรณีศึกษา
จากคําพูดของผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงเปนผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ท่ีไดใหขอมูลรายละเอียดตางๆ
ไว๒๙๔ ตอไปนี้ 

๑. มีการประชุมกลุมเพ่ือสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง 
๒. กลุมมีการทําแผนและกําหนดวิสัยทัศนในการทํางาน 
๓. ปฏิบัติตามแผนงานของกลุมและพัฒนาจุดออนของกลุม 
๔. มีการสรางเครือขายและรับสมาชิกเพ่ิม 
ชุมชนไดอาศัยปจจัยท้ังภายในและภายนอกชุมชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม

การพัฒนาชุมชน ดังไดกําหนดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนไวดังนี้วา 
 
“ศึกษาดูงาน  ประสานความคิด 
ยึดติดอุดมการณ  ทํางานดวยความรอบรู 
ฟนฟูศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี” 
 
 

                                                           
๒๙๓ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๙๔ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๓ 

มีการกําหนดคําขวัญของชุมชนรวมกัน คือ 
“ชุมชนทับสวาย หลากหลายประเพณี พ้ืนท่ีปลูกงา 
ผาไหมมัดหม่ี ดนตรีพ้ืนบาน บุญคูนลาน กุมขาวใหญ  
ศูนยรวมใจหลวงปูแกว เลิศแลวแหลงเงินทุน” 
 
วิสัยทัศนของชุมชนไว คือ 
“แหลงผลิตสินคาเกษตร ผาไหมทอมือ ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลาวโดยภาพรวม ดังจะเห็นไดในกรณีศึกษาจากการให
สัมภาษณของผูใหขอมูลหลักท้ังหลายผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ีดังกลาว ตอไปนี้ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัด

นครราชสีมา ท่ีไดกลาวไววา  
 

“ฝายภาครัฐนี้เองก็จะทํางาน เนื้อเรื่องของยึดบริบทของนโยบายนะครับ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายท่ีวานี่ ผมหมายรวมถึงแผนชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แลวก็นโยบายของกระทรวง ทบวง กรม อยางผมเองอยูกระทรวงมหาดไทย 
กรมการพัฒนาชุมชน ก็จะยึดหลักนโยบายแลว ก็มาจังหวัด มีนโยบายจังหวัด แต
อยางไรก็ตาม ในบริบทตรงนี้ ก็จะไมท้ิงประชาชนของพ้ืนท่ีในการทํางานแตละชุมชน 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนยอมไมเหมือนกัน แลวก็แนวทางแกไขปญหา ยอมไมเหมือนกัน นะ
ครับ ฉะนั้น การท่ีจะใหชุมชนตรงนี้เขมแข็งได เราก็จะเริ่มจากการพัฒนากลุมบุคคล 
เปาหมาย โดยการเตรียมคน การเตรียมคน ก็คืออยางเชน เจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงเปน
เจาหนาท่ีทางสํานักงานพัฒนาชุมชนเราไปชวยดูแลแนะนําในสิ่งท่ีชุมชนไมเขาใจและ
ดําเนินการไมได 

จากการท่ีไดเขามาทํางานฝายบริหารตําแหนงพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมานี้ ซ่ึง
ไดเคยลงพ้ืนท่ีตรวจดูชุมชนหมูบานตางๆ ในเขตรับผิดชอบ ก็ทําใหผมไดทราบวา แต
เดิมนั้นชุมชนบานทับสวายนี่ ก็เปนหมูบานชุมชนท่ีมีการพัฒนามาแตเดิมมากอนแลว 
ก็เนื่องจากวาบานนี้จะมีกลุมออมทรัพยท่ีเขมแข็งนะครับ ซ่ึงกลุมออมทรัพยนี่ ก็คือ
การกอเกิดมาไดจากนโยบายของโครงการพัฒนาชุมชนท่ีภาครัฐไดสงเสริมอยูแลว 
เชน มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินงาน
ของชุมชน และตัวชุมชนเองก็เอาการเอางานดวย จึงเกิดความสําเร็จไดในปจจุบัน
นี้”๒๙๕ 

 

                                                           
๒๙๕ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๔ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายวิรันด ปดตาละคะ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย ไดกลาวไววา 

 
 “หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลตอการดําเนินงานใหสําเร็จไดครับ เพราะสถาบัน

และกลุมท่ีเราทํางานรวมกัน ทําใหมีชื่อเสียง พอมีมากๆ หนอย ก็เปนกลุมออมทรัพย
เพ่ือการผลิตครับ เปนลูกสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนอีกที ถือวาเปนจุดแข็งเลย 
และก็มีกลุมอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน กลุมฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน ท่ีมีอาจารย
ประเทือง พาโคกทม เปนปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดวย และ
ดูแลเปนประธานกลุมอยูในปจจุบันนี้ครับ”๒๙๖ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายสุรชัย พันธุรัตน ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับ

สวาย ไดกลาวไววา 
 

“คนในชุมชนนี้นะ ก็เก่ียวกับกลุมองคกรท้ังหมดนะ ตามท่ีมีในทําเนียบของกลุม
ออมทรัพย เขาเรียกสมาชิกวิสามัญ นอกจากบุคคลเปนกลุมองคกรท่ีเขาไปสมัครเปน
สมาชิก สงตัวแทนของกลุมเขาไปเปนสมาชิกของกลุมออมทรัพย มันมีอยูในปจจุบันนี้ 
เขาเขากันหลายสิบกลุมยอย ท้ังกลุมเปนทางการและกลุมไมเปนทางการ มีอยูตลอด 
ท่ีพูดมานี่ คือทุกกลุมมีการบริหารจัดการอยู เม่ือมีพัฒนากรยายไปอําเภอ เหลืออีก
ไมก่ีกลุม ท่ีนอกจากเขตชุมชน คือ ตอนนั้นทําตามนโยบายของทุกคนท่ีเก่ียวของ แต
ตอนนี้เขายายก็เลยไมเปดรับสมัครอีก เอาแตในเขตชุมชนของตัวเอง ทีนี้เฉพาะกลุม
นะ แลวท่ีเหลืออยูก็ทําตอเนื่องอยู เพราะวาอยางกลุมฌาปนกิจศพ ตอนแรกก็เฉพาะ
หมูบานเปนของชุมชนตั้งข้ึนเอง ทีนี้ พอมีความเขมแข็ง บานอ่ืนก็มาเขาดวย บานอ่ืน
ในเขตอําเภอหวยแถลง หลักๆ ก็จะเปนกลุมออมทรัพยเปนหลัก อยูดวยตนเองพ่ึงพา
ตนเองได ม่ันใจได อยูไดแลว และคนในชุมชนสวนใหญ มีความพอเพียง เพราะคนใน
ชุมชนเราไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางดําเนินชีวิต แมลักษณะอาจจะไม
ตรงแบบท้ังหมดนะ มีเปรียบเทียบได อยางเชนสมมติวา บานอ่ืนเขา ตําบลอ่ืนเขา
อยากไดอะไร เขาก็กูยืมซ้ือครับ แตบานนี้ก็จะอยูปกติทํามาหากินทําไร พอทําไดก็ทํา 
ถาจําเปนจริงๆ ท่ีจะกูยืม ก็มาท่ีกูยืมได ท่ีกลุมออมทรัพยเลย ก็ทําใหเกิดการ
หมุนเวียนเงินทุนในชุมชนเรา โดยปกติการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนี้ สวนใหญก็มี
อาชีพทํานาทําไรกัน เลี้ยงเปด เลี้ยงไกเองดวย ไวกินบาง ท่ีเหลือก็จะนําขายไปเพ่ือ
หารายไดเสริมใหกับครอบครัว”๒๙๗ 

                                                           
๒๙๖ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๗ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๕ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายประเทือง พาโคกทม ประธานกลุมฌาปนกิจ
สงเคราะหหมูบานทับสวาย และเปนปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ บานทับ
สวาย ไดกลาวไววา 

 
 “เม่ือพูดถึงเรื่องการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของบานทับสวายนี้ 

ชาวบานท่ีนี่ สวนใหญเขามีการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและรูวา ควรลดรายจาย 
ตองทําอยางไร ปลูกผักสวนครัว แลวกินไดเลยนะ การเพ่ิมรายได จะตองทําอยางไร 
นั่นคือเขามีแนวความคิดแบบนี่แหละ โดยมีจุดเรียนรูในชมชนหลายจุดท่ีสามารถให
คนภายนอกหรือหนวยงานองคกรภายนอกมาศึกษาดูงานได และศึกษาอยางสบาย ก็
คือเขาก็ไดใชแนวความคิดเพ่ือท่ีจะไปขยายผล โดยไมตองกังวลเรื่องคาใชจายในการ
เขามาศึกษาดูงาน มีเทาไหรก็มาได ถาขาดเหลือท่ีชุมชนนี้เขาเพ่ิมเติมเอง เขาหาของ
เขาเองนะครับ ท่ีนี่รับแขกบอยๆ เพราะวาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
ปกตินครราชสีมานี่ ถาจะมาดูงาน ตองมาลงนี่ดวย เพราะเขาจะสนใจตัวผูนําชุมชน
และทีมงานซ่ึงเปนท่ีเคารพมีน้ําใจ และ ๒-๓ ปมานี้ มีคนมาดูงานในชุมชนเรา 
ประมาณ ๒๐๐ คน สามารถพักคาง หรือมากินมานอนท่ีนี่ไดเลย ๓ วัน ๒ คืน”๒๙๘ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายเจริญ วันไธสง กํานันตําบลทับสวาย ไดกลาว

ไววา 
 

 “ชุมชนนี้ มีการดําเนินงานของชุมชนบานทับสวายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจะมีผูนําชุมชนเปนแกนหลัก เชน ผูใหญบานเปนผูนําขาวสารประชาสัมพันธ 
และพาพัฒนา มีการประชาคม ประชุมชาวบาน สวนเรื่อง มีกลุมมีองคกร ทุกวันก็
ดําเนินการอยู เชน กลุมฌาปนกิจ กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ ดําเนินการไดดีมา
ตลอด ชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี กลุมองคกร ท่ีเปนทางการ เชน กลุมออม
ทรัพยจดทะเบียนจากการพัฒนาชุมชน กลุมไมเปนทางการ คือ การชวยเหลือโดย
เปนวัฒนธรรมในทางดานจิตใจ เม่ือมีการทํางานรวมกัน เชน การพัฒนาหมูบาน การ
ขอความรวมมือในสวนตางๆ สวนมากก็จะเปนกลุมคนเดียวกันท่ีรับผิดชอบ สวนท่ี
เปนทางการ สามารถทําไดทุกอยาง มีคณะกรรมการบริหารชุมชน โดยมีผูใหญบาน
เปนผูนํา และกลุมองคกรตางๆ เปนคณะทํางานรวมดวย”๒๙๙ 

 

                                                           
๒๙๘ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๙๙ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๖ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายคําพา แกวนะรา ประธานกลุมออมทรัพย
บานทับสวาย และเปนปราชญชาวบานดานการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ไดกลาวไววา 

 
 “ครัวเรือนหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ตองอาศัยกลุมองคกรเปนตัวขับเคลื่อนชุมชน 

โดยการเชื่อมโยงกันแตละกลุม กลุมการทํานา เปนนิติบุคคลโดยกรมสงเสริมสหกรณ
ตรวจบัญชี หนวยงานภาครัฐ เปนสวนหนึ่งท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานนโยบาย
แนวทางและดานเอกสารงบประมาณ ใหชุมชนท่ีมีองคกรกลุมตางๆ ท่ีรองรับการ
ทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตน ในการท่ีจะบูรณาการในการทํางานตางๆ ของชุมชน
รวมกันอยางเต็มท่ี โดยไมท้ิงหลักการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคในหลวงเราดวย จนปจจุบันทําใหชุมชนบานทับสวายเขมแข็งข้ึน
และสามารถพ่ึงตนเองได ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม”๓๐๐ 

 
ท้ังนี้ จากการท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งซ่ึงเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ

หรือเปนพัฒนาการอําเภอหวยแถลง ท่ีมีสวนเก่ียวของและไดเขาไปทํางานชุมชนโดยใหคําแนะนํากับ
การพัฒนาชุมชนบานทับสวาย ไดกลาววา  

 
“ก็คือท่ีนี่เปนลักษณะของการบริหารจัดการท่ีเปนองคกรท้ังท่ีเปนทางการและไม

เปนทางการ ก็คือ ท่ีนี่ ท่ีจะไดเขาสถาบันท่ีนี่ก็เปนแหงแรกของโคราช ท่ีมาสถาบันตัว
นี้ ซ่ึงตัวนี้ ปจจุบันนี่นะครับ ท่ีนี่จะเปนตนแบบเพราะวาตอนนี้ ณ ปปจจุบันนี่ป ๕๙ 
ทางกรมก็ไดมีคําสั่งมาวา ใหทุกอําเภอในประเทศไทยมีสถาบันตัวนี้ โดยท่ีนี่เปน
ตนแบบของโคราชเพราะเขาบอกวาทุกอําเภอตองตั้งใหได ยกเวนหวยแถลง เพราะ
หวยแถลงมีสถาบันท่ีเขมแข็งแลวครับ ทุกอําเภอจึงพยายามทําสิ่งนี้ข้ึนมานะครับ 
ไมใชสถาบันตัวนี้ ก็คือตอนท่ีผมเขามาตอนแรก ผมก็แปลกใจวา สถาบันมันคืออะไร 

ถาเทาท่ีผมอยูอําเภออ่ืนมานะครับไมมีแบบนี้ พอผมยายมาท่ีนี่ ผมมีเวลาดู
สถาบันเขาก็นั่งฟงปกติ ผมจะมานั่งฟงกอนวา แนวความคิดเปนอยางไร ผมก็เห็นวิถี
ชีวิตความคิดของท่ีนี่วา ทุกลุมตองเขาประชุมรวมกันท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการโดยมีประธานสถาบันนั่งอยูท่ีโตะครับ ประธานสถาบัน ก็จะถามเอากลุมนี้ มี
ปญหาอะไร เราจะแกปญหาอยางไร ภาพรวมตองชวยกันคิด กลุมนี้มีปญหาอะไร เรา
จะชวยกันแกปญหาอะไร นั่นคือการบริหารแบบสถาบัน ท่ีมีประธานสถาบันนั่งเปน
ประธานท่ีรวมคนทุกกลุม ท่ีนี่ก็มีการบริหารอยางนี้นะครับ  

                                                           
๓๐๐ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๗ 

ผมก็แปลกใจเออทําไมทุกกลุม จะตองมีประธานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
มานั่งรวมดวยทุกครั้งนะครับ แลวจะมีการถามปรึกษาหารือกันทุกกลุม โดยมา
ชวยกัน อยางเชน กรณีกลุมท่ีเปนทางการ คือ กลุมออมทรัพย มีปญหาอะไรไหม ซ่ึง
หลายๆ กลุมองคกรท่ีจะอยูในนี้ เขาจะรับรูดวย ดวยการใหตรวจสอบซ่ึงกันและกัน
ครับ ถึงมีกลุมองคกรท่ีเยอะมากเปนท้ังกลุมทอผา กลุมท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ มันถึงมีการตรวจสอบ โดยมีประธานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมานั่ง
รวมเปนผูคอยกํากับหรือคุมสถานการณของการประชุมใหดําเนินไปอยางราบรื่น 
และก็จะมีประธานกลุมแตละกลุมองคกรมานั่งประชุมรวมกันดวยเพราะในการ
ทํางานรวมกันนี้ จะมีกลุมท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการรวมกัน ท่ีสําคัญจะมี
จุดเรียนรูในชุมชนอยูหลายจุดดวยกัน ประมาณ ๙ จุดนะครับ ในปจจุบันนี้ ดังนั้น 
การทํางานรวมกันแบบนี้ มันจึงสรางใหเกิดความสัมพันธกันตรงนี้เอง”๓๐๑ 

จากกระบวนการพัฒนาของชุมชนดังท่ีผูใหขอมูลหลักท้ังไหลายไดกลาวมาขางตนนี้ สามารถ
สรุปปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนบานทับสวายใหเห็นไดเปนรูปธรรม ดังนี้ 

๑. ท่ีตั้งหมูบานและภูมิประเทศท่ีเหมาะสําหรับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของคน
ในชุมชน 

๒. การมีผูนําชุมชนและทีมงานท่ีเขมแข็ง คือ มีวิสัยทัศนท่ีดี มีความเสียสละ และมีคุณธรรม
และเห็นแกประโยชนสวนรวม 

๓. การมีคุณธรรม ๕ ประการ ของผูนําชุมชน และทีมงาน หรือสมาชิกในชุมชน ไดแก ความ
ชื่อสัตย ความเสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกันในชุมชน และไววางใจกัน 

๔. การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
๕. ความเปนชุมชนและชาติพันธุเดียวกัน (ชุมชนอีสาน) และการมีสังคม วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีเดียวกัน 
๖. การใหการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐและภาคีการพัฒนาตางๆ 
๗. ชุมชนมีการประชุมอยางตอเนื่อง (มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน) 
๘. มีการดําเนินงานหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในทุกๆ กิจกรรม ภายใตหลักปรัชญาขิง

เศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนั้น ผลจากการดําเนินงานหรือการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังกลาวนี้ จึงทําใหชุมชนบานทับสวายไดรับรางวัลซ่ึงเกิดจากความรวมมือรวมใจในการวางแผนผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน จนปรากฏผลสําเร็จเพ่ือยืนยันความเขมแข็งของชุมชน
อยางเปนรูปธรรม โดยผูใหขอมูลหลักอยางทานนี้ คือ นายสุรชัย พันธุรัตน ในฐานะดํารงตําแหนงเปน
ผูใหญบานคนปจจุบัน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย๓๐๒ ท่ีไดใหขอมูลสําคัญเพ่ือรับรองถึงผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานของชุมชน ดังตอไปนี้ คือ 
                                                           

๓๐๑ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๓๐๒ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๘ 

๑) เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
  - ไดรับโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ประจําป ๒๕๕๔ 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ระดับจังหวัด 
ประจําป ๒๕๕๔ 
 ๒) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศกลุมองคกรชุมชนแกนนําหลักสําคัญในการพัฒนาหมูบาน ระดับ
จังหวัด ประจําป ๒๕๕๔ 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตดีเดน ๓ สมัย  
 ๓) ไดรับรางวัลชุมชนหมูบานประชาธิปไตยตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๐ จากสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
 ๔) เปนหมูบานจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนํารอง 
 ๕) เปนหมูบานดีเดน โครงการภูมิปญญาแหงแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย ป ๒๕๕๒ 
 ๖) รางวัลชนะเลิศ บุคคลดีเดน ประจําป ๒๕๕๓ 

จากกรณีศึกษาดังกลาวมาขางตนนั้น ทําใหศึกษาพบวา เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนนั้น ชุมชนบานทับสวายไดจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ และมีการพัฒนาตอ
ยอดจากการศึกษาเรียนรูกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามความถนัดของ
ประชาชนในชุมชน ทําใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานของชุมชนเปนท่ีประจักษหรือเปนรูปธรรม 
โดยมีกลุมอาชีพและจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๙ จุดเรียนรู ดังจะนําเสนอไปตามลําดับ
ตอไปนี้ 

จุดเรียนรูท่ี ๑ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน/กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต/ศูนย
สาธิตการตลาด  

ความเปนมาและจุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มแรกนั้นก็มีการดําเนินการดวย
ตนเองมากอน แตสืบเนื่องจากการท่ีชุมชนบานทับสวาย มีความหลากหลายของกองทุนชุมชน แตละ
กองทุนมีความแตกตางกันในเรื่องการบริหารจัดการ ดังนั้น ชุมชนบานทับสวาย จึงมีการดําเนินงาน
รวมกันท้ังโดยภาครัฐ และกลุมองคกรภายในชุมชน คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหวยแถลง และกองทุนตางๆ ในชุมชนบานทับสวาย จึงไดรวมมือกัน
ในการสงเสริม สนับสนุนและจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานทับสวายข้ึนมา เม่ือป ๒๕๕๒ 
และไดดําเนินการบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม ๔ 
ประการ ซ่ึงเปนพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดังนี้ 

ประการแรก คือ รักษาความสัตย หรือมีสัจจะความจริงใจตอตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติ
แตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 

ประการท่ีสอง คือ การรูจักขมใจตนเองฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย
ความดีนั้น 



๑๙๙ 

ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกลั้นและอดออม ท่ีจะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไม
วาจะดวยเหตุประการใด 

ประการท่ีสี่คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย
ของตน เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

 

จากหลักการบริหารจัดการกองทุนดังกลาวขางตน สอดคลองกับกรณีศึกษาจากผูใหขอมูล
หลักอยาง นายคําพา แกวนะรา ท่ีเปนประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และเปนปราชญชาวบาน
ดานการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ท่ีไดกลาวยืนยันผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนไวอยาง
นาสนใจเชนกันวา  

“การดําเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนและกลุมออมทรัพยองชุมชนทับสวาย
เรานั้น เกิดผลสําเร็จไดเพราะทุกฝายท่ีทํางานรวมกันไดยึดพระราชดํารัสขององคใน
หลวง ท่ีเปนหลักคุณธรรม ๔ ขอสําคัญ คือ ตองมีความสัตยเปนท่ีตั้ง ตองมีการขมใจฝก
ใจตนเองได ตองมีการอดทน อดกลั้น อดออมเปน และตองไมทุจริต”๓๐๓  

 

นอกจากนี้ พบวา ชุมชนบานทับสวายก็ไดมีการบริหารจัดการดวยวิธีการตางๆ ดังจะ
นําเสนอตอไปนี้ 

โดยการกําหนดวัตถุประสงคของสถาบัน ดังนี้ 
๑) เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เปนระบบ เปนเอกภาพในการแกไขปญหาของ

ชุมชนโดยชุมชน 
๒) เพ่ือเปนแหลงเงินออม แหลงทุนและแหลงสวัสดิการ 
๓) เพ่ือเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน   
๔) เพ่ือชวยเหลือคณะกรรมการหมูบาน ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
ภารกิจของสถาบันการเงิน คือ บริการสินเชื่อ บริการสมาชิกทุกวันท่ี ๓ ของเดือนและยังให

การบริการสมาชิกนอกจากวันท่ี ๓ ของเดือนทุกวันศุกร ภาคเชาตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๓๐ น. ภาคเย็น 
ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. ภายใตกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

๑. ระดมหุน 
๒. สงเสริมการออม 
๓. ลงทุนทําธุรกิจ   
๔. ปนผลกําไร 
๕. จัดสวัสดิการ 

จากการดําเนินการดวยวิธีการตางๆ นั้น เพ่ือใหเห็นรูปแบบของสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนบานทับสวาย โดยมีกลุมกองทุนชุมชนและองคกรเครือขายตางๆ ท่ีทํางานรวมกันภายในชุมชน 
ดังปรากฏตามแผนภาพท่ี ๔.๑ ตอไปนี้ 

                                                           
๓๐๓ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงรูปแบบของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานทับสวาย 
 

รูปแบบของสถาบัน 
การจัดการเงินทุนชุมชน 

คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 

กลุมเกษตร ชมรมผูสูงอาย ุ

กลุมแมบาน
พัฒนาอาชีพ 

กองทุนพัฒนา
หมูบาน 

กลุมปลูก
หมอน 

ธนาคารขาว 

ศูนยสงเคราะหฯ 

กลุม 
ดนตรีพ้ืนบาน 

โรงสีชุมชน 

ศูนยสาธิต
การตลาด 

กองทุนหมูบาน 

กข.คจ. 
อป.พร. กองทุนยา 

กลุมเยาวชน 

ฌาปนกิจสงเคราะหตําบลทับสวาย 

กลุมทอผาไหม 

กลุมปลูกงา 

ศูนยกลางการ
เรียนรูชุมชน 

กลุมออมทรัพย 
เพ่ือการผลิต 



๒๐๑ 

จากแผนภาพดังแสดงไวขางตนนั้น ทําใหทราบไดวา การบริหารจัดการกองทุนชุมชน
บานทับสวาย มีรูปแบบโครงสรางของการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ ดังตอไปนี้  

มีการกําหนดรูปแบบโครงสรางของคณะกรรมการ อันประกอบดวย กรรมการ จํานวน 
๑๕-๒๕ คน และท่ีปรึกษาจํานวน ๒-๕ คน 

ท่ีมาของคณะกรรมการ ไดมาจาก 
- ประธาน หรือตัวแทนจากกลุมองคกรท่ีเปนสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินชุมชน 
- ผูนําชุมชน 
- สมาชิก อบต. 
- ผูทรงคุณวุฒิ 

มีการกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการ ดังนี้ 
- ประธาน 
- รองประธาน ๒ ตําแหนง 
- เลขานุการ 
- ผูชวยเลขานุการ 
- ประชาสัมพันธ 
- ผูชวยประชาสัมพันธ 
- ปฏิคม 
- ผูชวยปฏิคม 
 
ประวัติความเปนมาของศูนยสาธิตการตลาด 
ประวัติความเปนมาของศูนยสาธิตการตลาดนั้น พบวา หลังจากป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีการ

จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหวยแถลงไดเสนอผานคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพยวาควรจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาสินคาอุปโภค บริโภค 
บริการใหกับสมาชิก บุคคลท่ัวไป ท้ังในและนอกชุมชนในราคาท่ีเปนธรรม สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอไดนําคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตไปศึกษาดูงานท่ีบานหนองพลอง ตําบลหินดาด 
และบานหลุงประดู ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง หลังจากศึกษาดูงานท้ัง ๒ แหงแลว ไดเรียก
ประชุมคณะกรรมการและชาวบานอีกหลายครั้ง เพ่ือทําความเขาใจและหาแนวทางในการดําเนินงาน
รวมกัน จนสามารถจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดชุมชนบานทับสวาย และสามารถบริหารจัดการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ศูนยสาธิตการตลาดบานทับสวาย   
กอตั้ง ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มแรกนั้นมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดําเนินการ

จํานวน ๑๓ ทาน ใหกรรมการเปนผูขายสินคาวันละ ๒ คน ท้ังระดมทุนและระดมหุนจากสมาชิกแรก
เขา ๒๑๖ คน ทุนเรือนหุนๆ ละ ๑๐๐ บาท ตอ ๑ ทาน (ครอบครัว) ถือหุนไดไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
ทุนเรือนหุนแรกเริ่มมีประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท                    



๒๐๒ 

พอดําเนินการมาถึงป ๒๕๕๒ ไดปรับปรุงพัฒนามาใชระบบบารโคด (Barcode) มาชวย
ในการบันทึกการขาย และคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลและบัญชี  

 
ขอดีและส่ิงท่ีไดจากระบบบารโคด (Barcode)   

 ๑. สามารถทราบยอดจําหนายในแตละวัน 
 ๒. สามารถเช็คตนทุนสินคาของศูนยไดถูกตอง 
 ๓. สามารถเช็คสตอกสินคาของศูนยไดอยางถูกตอง 
 ๔. สามารถทราบถึงยอดการซ้ือสินคาของสมาชิกได และสามารถสรุปจํานวนสมาชิก
ท่ีมาใชบริการศูนยสาธิตได โดยการคียรหัสของสมาชิกเขาไปในเครื่องเวลาสมาชิกซ้ือสินคาเครื่องก็จะ
ประมวลผลออกมาใหทราบวามีสมาชิกก่ีราย ซ้ือสินคาประเภทไหน และจํานวนเทาไร 

๕. สามารถควบคุมพนักงานขายในศูนยสาธิตได เพราะสินคาท่ีบันทึกลงไปในรายการ
ตองสอดคลองกับจํานวนสินคาท่ีมีอยูใน Stock หักลบแลวตองลงตัว 

 
การดําเนินงานในระบบบัญชี 

 - มีบัญชีสรุปยอดเงินสด เพ่ือนําฝากสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานทับสวาย 
 - มีเอกสารสรุปการจําหนายในแตละวัน (สลิปบารโคด) 
 - มีคณะกรรมการนําเงินฝาก  และกรรมการตรวจสอบในแตละวัน 

จากการสัมภาษณนายสุรชัย พันธุรัตน ผูใหญบานคนปจจุบัน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ซ่ึง
ไดใหขอมูลมาแลวนั้น๓๐๔ พอทําใหทราบไดวา ปจจุบัน มีการบริหารแบบผูจัดการ โดยมีการเลือกตั้ง
มาจากคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนผูจัดการสามารถเลือกผูชวยได ๒ 
คน โดยจะตองคัดเลือกจากคณะกรรมการของสถาบันฯ ๑ คน และจากบุคคลภายนอกอีก ๑ คน 
สวนพนักงานขายเปนอํานาจของผูจัดการศูนยฯ 

การจัดสรรกําไร 
 ปนผลหุน    ๑๐ % 
 เฉลี่ยคืนสินคา  ๒๕ % 
 เฉลี่ยคืนน้ํามัน  ๑๐ % 
 ทุนประกันความเสี่ยง ๑๐ % 
 ทุนดําเนินงาน  ๒๕ % 
 ทุนสาธารณะประโยชน ๑๐ % 

ท้ังนี้ ในปจจุบัน มีสมาชิก ๒๙๙ คน (ครัวเรือน) มีทุนเรือนหุน ๑๒๖,๗๑๒ บาท และมี
ทุนดําเนินงาน มีประมาณ ๗๔,๙๒๔.๗๕ บาท 
 
 
                                                           

๓๐๔ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๓ 

กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานทับสวาย 
กอตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ ปจจุบัน มีสมาชิกจํานวน ๘๕๔ คน มีเงินสัจจะสะสม จํานวน

ประมาณ ๑,๒๒๔,๔๐๔ บาท และสัจจะพิเศษ จํานวนประมาณ ๘,๑๗๑,๐๙๘ บาท รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๙,๓๕๙,๕๐๒ บาท 

ส่ิงท่ีไดจากกิจกรรมจุดเรียนรูท่ี ๑ 
 ๑. เกิดการเรียนรูแนวทางการบริหารจัดการทุนชุมชนและการจัดสวัสดิการใหกับคนใน
ชุมชน สรางกิจกรรมสาธารณะประโยชนของหมูบาน 
 ๒. เกิดการเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุมออมทรัพย 
 ๓. การเพ่ิมรายไดจากกิจกรรมเครือขายของศูนยสาธิตการตลาดและการกลุมองคกรใน
ชุมชน 
 ๔. เรียนรูหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ กลุมองคกรมีสวนรวมในการทํางาน  
สามารถพ่ึงตนเองและอยูอยางพอเพียงในชุมชน 

จุดเรียนรูท่ี ๒ กลุมทอผาไหมมัดหม่ี 
กลุมทอผาไหมมัดหม่ีบานทับสวาย หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมาการกอเกิดกลุมทอผาไหมมัดหม่ีบานทับสวาย เกิดจากการประชุมทุกหลังคาเรือน เพ่ือ
รวมกันจัดตั้งกลุมสตรี และคัดเลือกคณะกรรมการ เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มี
คณะกรรมการ จํานวน ๙ คน มีนางวิไล จิตรสม เปนประธานกลุม มีสมาชิก จํานวน ๕๐ คน และมี
สมาชิกท่ีรวมทํากิจกรรม ๓๐ คน โดยคณะกรรมการมีวาระคราวละ ๒ ป   

กลุมมีการระดมทุน โดยการระดมหุนของสมาชิก จํานวนหุนละ ๒๐ บาท สมาชิกแตละ
คนสามารถถือหุนไดไมเกิด ๑๐๐ หุน การดําเนินงานมีการประชุมอยางตอเนื่อง และมีการประชุม
ใหญ ปละ ๒ ครั้ง ปจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียนเปนเงินประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท   

กลุมมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันหลายอยาง ไดแก การทอผาไหม มัดหม่ียอมสี
ธรรมชาติ การปลูกหมอนเพ่ือขาย การทําน้ํายาเอนกประสงค ประดิษฐผลิตภัณฑจากรังไหม ปจจุบัน 
มีนางสําลี ปจยะเก เปนประธานกลุม 

เอกลักษณ/จุดเดนของผลิตภัณฑ 
เปนผาไหมท่ียอมดวยสีธรรมชาติ  ท่ีคนในชุมชนผลิตเอง มีการดําเนินกิจกรรมอยางครบ

วงจร ตั้งแตการปลูกหมอน เลี้ยงไหม ฟอก ยอม และทอผาดวยก่ีพ้ืนบานออกมาเปนผืนผาในรูปแบบ
ตางๆ ลักษณะเนื้อผามีท้ังชนิดบางและชนิดหนา ลวดลายการมัดหม่ี เสนไหมเปนเสนไหมแทมี
คุณภาพ เนื้อแนนเปนมันวาวใหความรูสึกไดเม่ือสัมผัส มีเฉดสีท่ีนุมนวลไมฉูดฉาด ผาไมตกสี เพราะ
เปนสีธรรมชาติ ไมเปนอันตรายตอผูใชและผูผลิต 

 
 
 
 



๒๐๔ 

วัตถุดิบและสวนประกอบ 
๑. เสนไหม ใชสําหรับทอผาสําหรับทําเสนพุง  และเสนยืน 
๒. สีจากธรรมชาติ ไดแก ครั่ง ดอกคําฝอย ลูกยอ ใบสัก แกนฝาง กาบมะพราว ลูก

หมอน ดอกอัญชัญ แกนขนุน ใบแกว ขม้ิน รากหมอน ใบหูกวาง  ใบยูคาลิปตัส ใบสลอดแดง 
๓. สารสม 

ส่ิงท่ีไดจากกิจกรรมจุดเรียนรูท่ี ๒ 
กลุมทอผาไหมมัดหม่ี เปนกิจกรรมการเรียนรู ท่ีไดรับการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดนําเอาวิถีความเปนชุมชนมาบวกกับแนวความคิดของการ
รวมกลุมในชุมชน เปนการนอมนําหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการกลุมองคกร
ในชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน ทําใหรูและเขาใจกระบวนการทํางาน
และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เปนรากฐานในการดําเนินชีวิต ท่ีตองพ่ึงตนเองและอยูอยาง
พอเพียง โดยการสรางกิจกรรมการทอผาเพ่ือใชในครัวเรือน เปนการลดรายจาย และยังสามารถเพ่ิม
รายไดใหกับครัวเรือนและกลุมอีกดวย 

จุดเรยีนรูท่ี ๓ กลุมทําน้ําหมักผลไม/สมุนไพร/เล้ียงจิ้งหรีด 
กลุมทําน้ําหมักผลไม  
เริ่มกอตั้งเม่ือป ๒๕๕๓ โดยมีนายประกอบ ปจยะเก ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนงเปน

กํานันตําบลทับสวาย และเปนอาสาสมัครมูลฐานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เห็นวา 
สถานการณในขณะนั้น คนในชุมชนตําบลทับสวาย ปวยเปนโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคเกากัน
มากข้ึน โดยดูจากการสํารวจขอมูลของแตละหมูบานภายในตําบล ดังนั้น จึงไดใหความสนใจท่ีจะ
แกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มศึกษาหาขอมูลจากปราชญชาวบาน ผูรู และรายการ
โทรทัศน แลวไดทดลองนําผลไมมาหมักและนํามารับประทานในครอบครัวของตนเองกอน ปรากฏวา 
มีสุขภาพดีข้ึน จึงนํามาเผยแพรให อสม. และคนในชุมชน ซ่ึงมีสมาชิกเริ่มตน ๓๐ คน ตอมาไดเปน
วิทยากรสอนคนภายในตําบล และตามโรงเรียน จนมีผูสนใจมากข้ึน ปจจุบันมีสมาชิก ๘๔ คน 

การเล้ียงจิ้งหรีด 
เนื่องจากชุมชนทับสวายมีการบริโภคจิ้งหรีดเปนของวางเปนจํานวนมาก และมีพอคานํา

จิ้งหรีดมาขายในหมูบาน/ชุมชนบานทับสวายทําใหประชาชนในชุมชน ตัวอยางกรณีของ นาย
ประกอบ ปจยะเก ไดเกิดความคิดท่ีจะเลี้ยงจิ้งหรีดเพ่ือขาย ดังนั้น จึงไดศึกษาหาขอมูลจากอําเภอจัก
ราช และซ้ือพันธุมาเลี้ยง เพ่ือขายและขยายพันธ โดยเริ่มดําเนินการ เม่ือเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 
๒๕๕๔ ปจจุบันนี้ ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/งวด (๔๕ วัน) 

ส่ิงท่ีไดจากกิจกรรมจุดเรียนรูท่ี ๓  
 ๑. การเรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในเรื่องของการลดรายจาย 
 ๒. การเรียนรูภูมิปญญาชาวบานท่ีนําเอาความรูเรื่องของสมุนไพรและการรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน 



๒๐๕ 

 ๓. การเพ่ิมรายไดจากกิจกรรมในครัวเรือนขยายผลใหกับกลุมองคกรในชุมชน 
 ๔. เรียนรูหลักการพ่ึงตนเองและอยูอยางพอเพียงในครัวเรือน 

จุดเรียนรูท่ี ๔ ครัวเรือนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ป พ.ศ. ๒๕๓๖ เขารวมการฝกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมท่ีอําเภอหวยแถลง รวม

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ และไดนําความรูท่ีไดลงมือทําไรนาสวน
ผสมในพ้ืนท่ีของตนเอง และเคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการในการซ้ือพันธุปลา 
พันธุไม เปนจํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ บาท  

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเขารวมโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา เปนครอบครับพัฒนา รวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน อาทิเชน การศึกษาดูงาน รวมลงมือ
ปฏิบัติ สาธิตกิจกรรมท่ีเกิดจากความตองการของชุมชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนเก่ียวกับ
เรื่องปากทองของชุมชน โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินกิจกรรมการลด
รายจาย-เพ่ิมรายไดประกอบดวยกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว ไมผล ปลูกขาวไวกินเองและทําไร
ออยเพาะเห็ด โดยใชแนวคิดปลูกทุกอยางท่ีกิน กินทุกอยางท่ีปลูก กิจกรรมเลี้ยงไกไขและไกพ้ืนเมือง 
การเลี้ยงปลา การเผาถานเพ่ือทําน้ําสมควันไม รวมถึงการลด ละอบายมุข การประหยัด อดออม การ
เขาเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ทําบัญชีรับจายครัวเรือน อีกท้ังมีการเรียนรูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรูวิธีการลดสารเคมีท่ีใชกําจัดศัตรูพืชในนาขาว และพืชผักสวนครัว 

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งนั้น คือ ชุมชนไดเสริมสรางจิตสํานึกการชวยเหลือสังคม 
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนบานดวยกันท่ีดอยโอกาส ท้ังทางกําลังแรงกาย กําลังทรัพย และไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในกิจกรรมทุกระดับ อาทิเชน  

- เปนประธานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
- เปนประธานกลุมเกษตรกรอําเภอหวยแถลง 
- เปนคณะกรรมการเกษตรกรระดับจังหวัด 
- ดํารงตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
- มีสวนรวมในการกอตั้งศูนยสาธิตการตลาดและโรงสีชุมชน 
ส่ิงท่ีไดจากกิจกรรมจุดเรียนรูท่ี ๔ 

 ๑. การเรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เรียนรูแนวคิดการทําเกษตรแบบแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม 
 ๓. เกิดการเรียนรูกิจกรรมลดรายจายเพ่ิมรายไดดวยการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตวเพ่ือ
บริโภคขยายผลใหกับกลุมองคกรในชุมชน 
 ๔. เรียนรูหลักการพ่ึงตนเองและอยูอยางพอเพียงในครัวเรือน 
 
 
 
 



๒๐๖ 

จุดเรียนรูท่ี ๕ กลุมน้ํามันงา 
เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. ๒๕๓๘ จากกลุมปลูกงา ดังตัวอยางกรณีศึกษาของ นายจรัส สมรุส 

ท่ีเปนผูเขารวมรับการฝกอบรมการสงเสริมการปลูกงาดํา ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือมาขยายผลใน
หมูบาน/ชุมชน โดยมีการปลูกงา เพ่ือขายสงใหกับนายทุนหรือพอคาคนกลาง 

 
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการรวมตัวกันเปนกลุมแปรรูปงา “สกัดน้ํามันงา” โดยมี

กระบวนการข้ันตอนท่ีพัฒนาและเรียนรูจากการปฏิบัติรองผิดรองถูกของกลุม จนถึงปจจุบัน กลุม
น้ํามันงา สามารถผลิตน้ํามันงาบริสุทธิ์ไดในปริมาณ ๑๐๐ ลิตร/ตัน/ป ในปจจุบัน มีสมาชิกกลุม
น้ํามันงาดําท่ีปลูกงา ประมาณ ๕-๖ ครัวเรือน โดยจัดการจําหนายภายในชุมชน ตางอําเภอ 
ตางจังหวัด และสถาบันการศึกษา 

โดยกลุมน้ํามันงา มีคณะกรรมการดําเนินงาน อันประกอบดวย 
 - นายวิโรจน  เลินไธสง ประธาน 
 - นายถนอม  บาลไธสง รองประธาน 
 - นางศรีประไพร  ลุมไธสง เหรัญญิก 
 - นางศิริรัตน  มหาสะโข เลขานุการ 
 - นางสมพร  ลิไธสง  กรรมการ 

 
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

 ๑. เกิดการเรียนรูการสรางรายไดเพ่ิมนอกฤดูทํานา ลดคาใชจาย ในเรื่องปุยดวยการ
ปลูกพืชหมุนเวียน 
 ๒. เกิดเรียนรูการสรางเศรษฐกิจชุมชน เปนการอนุรักษและตอยอดภูมิปญญาการปลูก
งาดํา การดูแลรักษา การแปรรูปงา และไดบริโภคงาท่ีปลอดสารพิษ และมีสรรพคุณมากมาย 

 
จุดเรียนรูท่ี ๖ กลุมปุยไสเดือน 
ปุยไสเดือนเปนกิจกรรมท่ีไดจากการเลี้ยงไสเดือน เพราะวาไสเดือนจะเปนตัวชวยยอย

สลายและกําจัดขยะในครัวเรือน ผลผลิตท่ีได คือ ปุยน้ํา ปุยน้ําหมัก เปนกิจกรรมลดตนทุนการผลิตใน
ชุมชนและเปนการสรางแนวคิดแบบพอเพียง 

ส่ิงท่ีไดจากจุดเรียนรูท่ี ๖ 
๑. การเรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในเรื่องของการลดรายจายในการ

ใชปุยเคมี 
๒. การเรียนรูภูมิปญญาชาวบานบวกกับการนําเทคนิคสมัยใหมมาใชในการลดรายจาย

ในครัวเรือน 
๓. ไดความรูในเรื่องการเลี้ยงไสเดือนดินและการใชประโยชน 
๔. เรียนรูหลักการพ่ึงตนเองและอยูอยางพอเพียงในครัวเรือน 
 
 



๒๐๗ 

จุดเรียนรูท่ี ๗ โรงสีขาวชุมชน/ธนาคารขาว 
ความเปนมาบานทับสวายเปนหมูบานท่ีครัวเรือนในชุมชนโดยสวนใหญประกอบอาชีพ

ทํานา ทําไร ดังไดกลาวไวแลวขางตน ท่ีผานมาชาวบานในชุมชนตองนําขาวเปลือกซ่ึงเปนผลผลิตทาง
การเกษตรไปสีเปนขาวสารท่ีโรงสีของเอกชนท้ังในและนอกหมูบาน ทําใหประสบปญหาหลายอยาง  
ไมวาจะเปนตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางเพ่ือนําขาวเปลือกไปสีในโรงสีนอกชุมชน , โรงสี
เอกชนใหราคาท่ีไมเปนธรรมและไดผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการสีขาว เชน แกลบ รํา และปลายขาวทาง
โรงสีเอกชนสามารถนําไปจําหนายไดอีก  

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางภาครัฐไดกําหนดใหหมูบาน/ชุมชนจัดทําโครงการซ่ึงตอบ
โจทยปญหาความตองการของชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ SML ผูนําชุมชน
บานทับสวาย พรอมทีมงาน จึงไดจัดทําโครงการเสนอของบประมาณเพ่ือจัดตั้ง “โรงสีขาวชุมชนบาน
ทับสวาย” ข้ึน โดยไดรับงบประมาณจากทางรัฐบาลจัดซ้ือตัวเครื่องโรงสี เปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาทเทานั้น แตอยางไรก็ตาม ยังขาดงบประมาณในการกอสรางโรงเรือน ดังนั้น ผูนําชุมชนบานทับ
สวาย และทีมงานท่ีเก่ียวของ จึงไดชวยกันระดมทุนจากกลุมกองทุนตางๆ และรายไดจากการบริจาค
ชาวบานในชุมชน มาใชในการกอสรางโรงเรือนของโรงสีชุมชนจนสําเร็จ โดยใชแรงงานในชุมชนซ่ึงไม
ตองเสียคาใชจายเลยแมแตนอย และไดเปดทําการอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
โดยมีวัตถุประสงคของการกอตั้งเพ่ือ  
๑. ตองการใหชาวบานในชุมชนไดรับความเปนธรรมและไมถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

พอคาคนกลาง/โรงสีเอกชน 
๒. ลดคาใชจายในการเดินทางเพ่ือนําผลผลิตทางการเกษตรไปสีในโรงสีนอกชุมชน 
๓. นําผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการผลิตของโรงสีชุมชน ไดแก แกลบ รํา ปลายขาว มา

ใชประโยชนและสรางสวัสดิการตางๆ ในชุมชน  
๔. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน โดยซ้ือหุนเพ่ือ

เขาเปนสมาชิกรายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
๕. เสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนภายใตการนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาสูการปฏิบัติ    
คณะกรรมการผูบริหารจัดการโรงสีชุมชนบานทับสวาย มีผูดูแลรับผิดชอบหลัก จํานวน 

๕ คน ประกอบดวย 
 ๑. นายฌาณประกรณ เอ่ียมรัมย (หนอง)  ตําแหนงผูจัดการโรงสีชุมชน 
 ๒. นายวิเชียร รวมสุข (เชียร)   ตําแหนงรองผูจัดการโรงสี 
 ๓. นายบัณฑิตย แปนนางรอง (ฑิต/ดิด)  ตําแหนงเหรัญญิก 
 ๔. นายนิคม ศรีคําแซง (คม)    ตําแหนงท่ีปรึกษา 
 ๕. นายจันทร สะละกัลยา (เขียว)   ตําแหนงพนักงานสีขาว 
  
 



๒๐๘ 

คณะกรรมการผูบริหารจัดการโรงสีชุมชนบานทับสวาย ไดกําหนดใหมีการประชุมเพ่ือ
สรุปผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน โรงสีขาวชุมชนบานทับสวาย มีการใหบริการสมาชิกดวย
การสีขาวขาวธรรมดา ขาวกลอง ขาวเหนียวดํา ขาวแดง และขาวคัดพิเศษ โดยคิดคาใชจายตอ
กระสอบ ดังนี้   

- ขาวขาวกระสอบใหญ ๑๐ บาท กระสอบกลาง ๘ บาท และกระสอบเล็ก ๕ บาท  
- ขาวกลองหอมมะลิ/ดํา/แดง กระสอบใหญ ๖๐ บาท กระสอบกลาง ๔๐ บาท และ

กระสอบเล็ก ๒๐ บาท 
- ขาวคัดพิเศษ กระสอบใหญ ๖๐ บาท กระสอบกลาง ๔๐ บาท และกระสอบเล็ก ๒๐ 

บาท  
  

ผลผลิตท่ีไดจากการสีขาว ไดแก รํา ปลายขาว แกลบ และขาวสาร นํามาจําหนายใน
ราคา ดังตอไปนี้ 

- รํา ราคาปบละ ๒๐ บาท   
- ปลายขาว กิโลกรัมละ ๗ บาท 
- แกลบ ถุงใหญ ถุงละ ๕ บาท ถุงเล็ก ถุงละ ๓ บาท 
- ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว กิโลกรัมละ ๓๕ บาท 
- ขาวกลองทุกประเภท กิโลกรัมละ ๔๐ บาท 
 
อยางไรก็ตาม ราคาดังกลาว จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดท่ีผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ และกําหนดใหมีการปนผล ปละ ๑ ครั้ง ทุกเดือนเมษายน ของทุกป โดย
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ปนผลใหสมาชิกรอยละ ๓๑ และป พ.ศ. ๒๕๕๔ ปนผลใหสมาชิกรอยละ ๒๙ 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรม คือ 
- เกษตรกรในชุมชนไดรับการบริการท่ีเปนธรรม 
- ลดรายจาย และเวลาท่ีสูญเสียจากการนําขาวไปสีนอกชุมชน 
- เกษตรกรในชุมชนมีทางเลือกในการใชบริการโรงสี 
- นําผลผลิตท่ีไดจากโรงสีมาใชประโยชนในการขยายผลกิจกรรมท่ีหลากหลาย สรางงาน 

สรางอาชีพเสริมและสรางรายไดและสวัสดิการใหกับสมาชิกและชุมชน 
- โรงสีเอกชนในชุมชน และชุมชนใกลเคียงปรับตัวใหการบริการท่ีเปนธรรม 
- สรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน โดยการนอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
จากการดําเนินกิจกรรมโรงสีชุมชนดังกลาวนี้ พบวา ทําใหเกิดกิจกรรมท่ีตอเนื่องจาก

กระบวนการของโรงสี “ครัวชุมชน” และ “ตูเย็นธรรมชาติ” ซ่ึงขยายผลจากการดําเนินกิจกรรมโรงสี
ชุมชนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
 - กิจกรรมเลี้ยงหมูใช “รํา” เปนอาหาร 
 - กิจกรรมเลี้ยงไก ใช “ปลายขาว” เปนอาหาร 



๒๐๙ 

 - กิจกรรมเลี้ยงปลาใช “รํา และปลายขาว” เปนอาหาร 
 - กิจกรรมปลูกผัก/แปลงผักชุมชน โดยใชมูลสัตวท่ีเราเลี้ยงเอง อาทิเชน “ข้ีหมู/ข้ีไก” 
เปนปุย 
 จากผลกําไรท่ีไดมานั้น ก็นําไปใชในการสรางสวัสดิการและใชเปนคาใชจายในกิจกรรม
สาธารณประโยชนของชุมชนตอไป  

 
ธนาคารขาว 
การกอเกิดธนาคารขาวชุมชนบานทับสวาย หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา กลาวไดวา เปนกลุมองคกรชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน ดวยกระบวนการพัฒนาท่ีรวมกันระหวางเครือขาย “บวร” คือ วัด บาน โรงเรียน 
โดยการกอตั้งครั้งแรกนั้น มีพระอธิการจันที สุขุมาโล เปนเจาอาวาสวัดโคกโภคา ในสมัยนั้น ไดเห็น
ความสําคัญของการทําบุญประเพณี “บุญกุมขาวใหญ” หรือ “บุญคูณลาน” ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทําสืบ
ทอดตอๆ กันมาในชุมชนทุกป แตบางปเกิดภัยแลง ชาวบานเก็บเก่ียวผลผลิตไดไมเต็มท่ี บางครัวเรือน
ก็ประสบปญหาไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได เปนความเดือดรอนสวนใหญของชุมชน ดังนั้น เม่ือมี
การทําบุญประเพณี “บุญกุมขาวใหญ” หรือ “บุญคูณลาน” ทางเจาอาวาสวัดโคกโภคา และ
คณะกรรมการหมูบาน จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางกองทุนเพ่ือการชวยเหลือประชาชนใน
ชุมชน โดยมีแนวคิดจัดตั้งธนาคารขาวข้ึนมาเพ่ือเปนกองทุนไวสําหรับใหประชาชนในชุมชนท่ี
เดือดรอนและประสบปญหาภายในชุมชนมาหยิบยืมขาวจากธนาคารขาวชุมชนบานทับสวายนี้ เพ่ือ
นําไปบริโภคในครัวเรือน และใชในกิจกรรมสาธารณประโยชน  

 
การดําเนินกิจกรรมมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
๑. ใหสมาชิกในหมูบานยืมขาวไปบริโภค โดยกําหนดภายในวันท่ี ๑-๑๐ กันยายน ของ

ทุกป การสงคืนนั้น ใหคิดดอกเบี้ยขาว จํานวน ๑ กระสอบ ตอ ๑ ถัง 
๒. ใชในกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน เชน งานบุญประเพณีตางๆ เปนตน 
 
โดยคณะกรรมการบริหารในชวงเริ่มตนการกอตั้งนั้น มีคณะกรรมการ ๙ คน เปน

ผูรับผิดชอบดูแลในเรื่องเก่ียวกับการขอยืมขาวและการรับคืนขาวจากสมาชิก โดยมีพอคําพา แกวนะ
รา เปนประธานกลุมคนแรก มีสมาชิกเริ่มแรก ๗๐ คน ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการทอดผาปา
ขาวเปลือก เก็บขาวไดเปนจํานวนมาก ทําใหกลุมมีทุนในการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีทุน
ในการดําเนินกิจกรรมประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท และมีขาวจํานวน ๖๖ กระสอบ มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการ ณ ปจจุบัน จํานวน ๘ คน ไดแก 
 - นายประจวบ   เจริญศรี  ประธานกลุม 
 - นายส ี  จอมแกว รองประธาน 
 - นายบุญเท่ียง บัวคลัง  กรรมการ 
 - นายบุญมี  จัตุรัส  กรรมการ 
 - นายจันทร  สะละกัญยา กรรมการ 
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 - นายกังวล  หมายนัดกลาง กรรมการ 
 - นายดวงใจ  บุญมี  กรรมการ 
 - นายพุฒ  อินทวี  กรรมการ 

 
คณะกรรมการทําหนาท่ีในการบริหารจัดการกองทุนธนาคารใหมีการกูยืมขาว และ

กิจกรรมการจัดงาน “บุญกุมขาวใหญ” หรือ “บุญคูณลาน” ซ่ึงเปนงานประเพณีประจําปของ
ประชาชนในชุมชนบานทับสวาย และเปนการสมทบทุนเพ่ือการพัฒนาและนําเงินทุนเขาธนาคารขาว
ของชุมชนตอไป ท้ังนี้ ปจจุบัน มีพระครูอุดมสารคุณ (บุญมี ทีฆายุโก) เจาอาวาสวัดโคกโภคา รูป
ปจจุบันซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาและรวมกิจกรรมของกลุมดังกลาวดวย 

 
ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

 - เกิดกิจกรรมการมีสวนรวมในชุมชนอยางตอเนื่อง 
 - เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 - เปนการอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม และสืบทอดตอคนรุนหลัง 
 - เกิดการบริหารจัดการทุนชุมชนโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกัน และมีความเอ้ืออารี
ตอกันในชุมชน 
 - ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดและเปนการสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับหมูบานชุมชน 

 
ส่ิงท่ีไดจากจุดเรียนรูท่ี ๗ 

 ๑. เกิดการเรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในเรื่องของการดําเนินงาน
โรงสีขาวชุมชน 
 ๒. เรียนรูการบริหารจัดการผลกําไรและการพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑท่ีไดจากโรงสี
ชุมชน 
 ๓. มีการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ในชุมชนเกิดกิจกรรมการมีสวนรวมและเกิดครัวชุมชน 
 ๔. เรียนรูหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชนและกิจกรรมประเพณีพ้ืนบาน 
 ๕. เกิดการเรียนรูดานการชวยเหลือกันในชุมชนและเกิดความเอ้ืออารีตอกันในกิจกรรม
ของกลุมธนาคารขาว 

จุดเรียนรูท่ี ๘ ครัวชุมชน/กองทุนขยะสรางบุญ 
๑. แปลงผักครัวชุมชน 
ครัวชุมชนเปนโครงการท่ีสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเปนโครงการท่ีเชื่อมโยงกิจกรรมลดรายจายเพ่ิมรายได 
ระหวางโรงสีขาวชุมชน กับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนอยางเปนระบบ เรียกไดวา เปนการ
สรางงาน สรางรายไดเสริม และไดรับอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยไรสารพิษ โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบ คือ 

- นายเขียน  อาภรณแกว  หัวหนากลุม 
- นายบุญชวย บาลไธสง  รองหัวหนากลุม 



๒๑๑ 

- นางวาสนา นิลผาย   รองหัวหนากลุม 
- นางรัตนา  ปราบอาจ  เลขา 
- นางปราณี  พันธรัตน  ผูชวยเลขา 
- นางสมพร  เพ็ญใหม   เหรัญญิก 
- นางแดง  สมรุส   ผูชวยเหรัญญิก 
- นางบัวผัน  ทรพีสิงห  กรรมการ 
- นางรจนา  ดาวไธสง  กรรมการ 
- นางจงกล  สะละกัลยา  กรรมการ 
- นางทองมี  ปวไสว   กรรมการ 
- นางสมปอง ริมไธสง   กรรมการ 
- นางสุนิสา  หุมไธสง   กรรมการ 
รับผิดชอบดูแลสงเสริมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดในแปลงรวมและครัวชุมชน 

และสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน 
วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้ คือ 
๑) เพ่ือใหชุมชนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญใหกับสวนรวม 
๒) เพ่ือใหชุมชนลดรายจายและมีรายไดเสริม 
๓) เพ่ือใหเกิดแหลงอาหารกลางของชุมชน 
 
ประโยชนท่ีประชาชนในชุมชนไดรับ ไดแก   
๑. ประโยชนตอชุมชน 

- ประชาชนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนถ่ินบานเกิด 
- ประชาชนในชุมชนเกิดความรวมมือรวมแรง และรวมใจในการพัฒนาชุมชนเอง 
- ประชาชนในชุมชนไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากภายนอก 

 
๒. สอดรับกับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
- สภาพแวดลอมในชุมชนท่ีดีข้ึน และปราศจากการใชปุยสารเคมี 
- เกิดการเรียนรูการเปนอยูดวยวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอกําหนดการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย คือ ดูแลผลผลิตและ
บริหารจัดการใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 ๑) การทําแปลงสวนผัก ไดแก คะนา กวางตุง หอม ผักกาด ตะไคร ผักชี และอ่ืนๆ ตาม
ฤดูกาล เปนตน 
 ๒) การเลี้ยงสัตว ไดแก การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเปดพันธุปกก่ิง ไกพ้ืนเมือง เปดไข 
ปลานิล  ปลาดุก และการเลี้ยงกบ เปนตน 
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 ๓) การทําแปลงสมุนไพรตางๆ เพ่ือประกอบการทําลูกประคบ อาทิเชน ขม้ิน เปนตน 
ซ่ึงสมุนไพรนี้จะตองปลูกตามฤดูกาล ในเดือน ๕ และเดือน ๖ หลังจากนั้นมันจะตายและตองปลูก
หมุนเวียนใหม 

๒. กองทุนขยะสรางบุญ 
แนวคิดการกอเกิดกองทุนขยะสรางบุญ  
ปญหาสิ่งแวดลอมหนึ่งของหมูบานคือ  ปญหาการกําจัดขยะและการดุแลความสะอาด

สภาพแวดลอมภายในหมูบาน ชุมชนจึงกอเกิดแนวคิด “ขยะสรางบุญ” ข้ึน โดยการนําขยะท่ีมีมูลคา  
ไดแก กระดาษ พลาสติก แกว เหล็กมาบริจาคท่ีกองทุนขยะสรางบุญในทุกวันพระ ซ่ึงขยะท่ีกองทุน
รับบริจาค จะรวบรวมเพ่ือนําไปจําหนาย  รายไดจากการจําหนายขยะจะนําไปสมทบทุนกองทุน
พัฒนาหมูบานเพ่ือสาธารณประโยชนในหมูบานตอไป   

วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้ คือ 
๑) เพ่ือสรางจิตสํานึกการรักษาความสะอาด และการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับคนใน

ชุมชน 
๒) เพ่ือสรางแนวทางและความรูในการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
๓) เพ่ือสรางจิตสํานึกเพ่ือสาธารณประโยชน 
โดยมีกระบวนการดําเนินกิจกรรมกองทุนขยะสรางบุญ ดังปรากฏตามแผนภาพตอไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงกระบวนการดําเนินกิจกรรมกองทุนขยะสรางบุญ 

รับบริจาคขยะจากผูใจบุญในชุมชน 

ทุกวันพระ 

รวบรวม  คัดแยกขยะ 

นําขยะท่ีไดรับบริจาคไปจําหนาย 

นํารายงานยอดรายได สมทบกองทุนพัฒนา
ชุมชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนขยะสรางบุญ

จํานวน ๗ ทาน 
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- ชาวบานผูใจบุญนําขยะท่ีมีมูลคา ไดแก แกว  พลาสติก  กระดาษ เหล็ก มาบริจาค  
เพ่ือสรางบุญทุกวันพระ   

- นําขยะมาคัดแยก  แกว  พลาสติก  กระดาษ  เหล็ก  
- รวบรวมขยะท่ีไดรับบริจาค   
- นํารายไดดังกลาว สมทบกองทุนพัฒนาหมูบาน เพ่ือสาธารณประโยชนตอไป 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากกองทุนขยะสรางบุญ 
๑. ชุมชนมีความเอ้ืออารีซ่ึงกันและกัน 
๒. เปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๓. ลดภาระและลดคาใชจายในการกําจัดขยะของครัวเรือน และชุมชน 
๔. เสริมสรางจิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม 
๕. ชาวบานไดเรียนรูแนวทางการกําจัดขยะ และการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช 

รวมถึงชองทางการเพ่ิมรายไดจากขยะ 
กองทุนขยะสรางบุญเปนกิจกรรมหนึ่งของชุมชนบานทับสวายท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการจัดการขยะในชุมชน  ท่ีสืบเนื่องมาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเรื่องการจัดการขยะ  และเปน
กิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนในเรื่องการรูจักการคัดแยกขยะในครัวเรือน  และท่ีสําคัญ
เปนกิจกรรมท่ีสรางการมีสวนรวมในชุมชน โดยนําเอาจุดแข็งของชุมชนมาเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม คือ การนําขยะมาทําบุญทุกวันพระ  เปนแนวคิดท่ีอาศัยวิถีชีวิตของคนทับสวายมา
เปนแนวทางและปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนเก่ียวกับกิจกรรมสาธารณะประโยชน โดยเงินท่ีได
จากการขายขยะจะนําเขากองทุนพัฒนาหมูบาน เพ่ือทําใหเกิดประโยชนตอชุมชนตอไป โดยมี
กรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

- นายนิคม  ศรีคําแซง  หัวหนากลุม 
- นายบัณฑิตย แปนนางรอง  รองหัวหนากลุม 
- นายฌานปกรณ เอ่ียมรัมย  รองหัวหนากลุม 
- นายวิรันด  มะรังสี   เลขา 
- นายจันทร  สะละกัณยา  ผูชวยเลขา 
- นางบุญมา  ปจจัยยะโคถา  เหรัญญิก 
- นายพงษศกร ปราบอาจ  ผูชวยเหรัญญิก 
- นายจิรวัฒน พันธรัตน  กรรมการ    

รับผิดชอบบริหารจัดการกิจกรรมกองทุนขยะสรางบุญ  และสงเสริมการเรียนรูการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนในหมูบานชุมชน 

 
ส่ิงท่ีไดจากจุดเรียนรูท่ี ๘ 
๑. เกิดการเรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในเรื่องของการปลูกผักสวน

ครัว 
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๒. เรียนรูการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยใชกิจกรรมการทําบุญเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

๓. มีการเชื่อมโยงกิจกรรมลดรายจายตางๆในชุมชนเกิดกิจกรรมการมีสวนรวมและเกิด
ครัวชุมชน 

๔. เรียนรูหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชนเก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนาหมูบาน 
๕. เกิดแนวคิดการจัดการขยะในชุมชนและการสรางจิตสํานึกการรักษาความสะอาด 

การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับคนในชุมชน 
จุดเรียนรูท่ี ๙ จุดขยายผลสูโรงเรียน 
จุดขยายผลสูโรงเรียน เรียกไดวา เปนจุดเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบาน

ทับสวาย ท่ีสรางการเรียนรูใหกับชุมชนและขยายผลไปสูเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยความรวมมือของ
คณะครูอาจารย คณะกรรมการหมูบานทับสวาย ท่ีเห็นความสําคัญของการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและมีการถายทอดความรูสูชุมชน ซ่ึงการ
ปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจําเปนตองวางพ้ืนฐานตั้งแตยังเด็ก และเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

จากความรวมมือของทุกภาคสวน ทําใหเกิดเปนแนวความคิดในการสรางการเรียนรู
ใหกับเด็กนักเรียน ตามโครงการตามยุทธศาสตร บวร. ท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกัน
ระหวาง บาน วัด โรงเรียน เกิดเปนพลังการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

ดังนั้น จึงเกิดจุดขยายผลสูโรงเรียน เปนการจําลองกิจกรรมการพัฒนาหมูบานตาม
โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบบานทับสวาย ลงมาสูโรงเรียนเพ่ือเปนแบบอยางหรือ
ตนแบบในการศึกษาเรียนรูหลักการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบานทับ
สวาย และโรงเรียนอ่ืนท่ีสนใจศึกษาตอไป 

กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก 
- การปลูกผักสวนครัว 
- การเลี้ยงปลา 
- การเลี้ยงกบ 
- การเลี้ยงไสเดือน 
- การเลี้ยงหมูหลุม 
- การเลี้ยงไก 
- การเพาะเห็ด 
 
ส่ิงท่ีไดจากจุดเรียนรูท่ี ๙ 
๑. เกิดการการถายทอดองคความรูและปลูกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กเยาวชน 
๒. เกิดการบูรณาการการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 



๒๑๕ 

๓. มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการลดรายจายตางๆ ในชุมชน ทําใหเกิดกิจกรรมการมีสวน
รวมระหวางโรงเรียน กับชุมชน 

๔. เปนการสืบทอดภูมิปญญาและสรางความยั่งยืนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงบานทับสวายอยางตอเนื่อง 
 

บทเรียนท่ีไดจากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา เปนกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยใชกระบวนการเสริมสรางและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในชุมชน
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน และใชความเปนชุมชนในการพัฒนาชุมชน สรางความตระหนักและทําให
ประชาชนมองเห็นความสําคัญเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเอง ใหสอดคลองและสามารถปรับตัวเขากับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี 

 
การกอเกิดและพัฒนาการชุมชนบานทับสวาย 
การกอเกิดและพัฒนาการของชุมชนบานทับสวายนั้น เรียกไดวา เปนชุมชนท่ีมีพ้ืนฐาน

การดําเนินชีวิต โดยมีทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีเขมแข็ง มีจุดเริ่มจากการพัฒนา
หมูบานชุมชนในรูปของชุมชนเกษตรกรรมใชระบบเครือญาติในการพัฒนาหมูบานมีการแลกเปลี่ยน
คาขายกับตางถ่ิน และในชุมชน ตลอดจนเกิดการพัฒนากลุมองคกรในชุมชนโดยใชกระบวนการของ
ประชาชนในชุมชน เชน 

- การรวมกลุมกองทุนในชุมชน (กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต) มีการศึกษาดูงาน 
- กลุมเกษตรกรทํานา เปนกลุมท่ีสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน 
- กลุมแมบานพัฒนาอาชีพ เปนกลุมพลังผลักดันใหเกิดกิจกรรมการพ่ึงตนเองในชุมชน 

เชน มีกลุมทอผาไหม มัดหม่ี เปนตน 
 
จากขอมูลดังกลาวมาท้ังหมดขางตนนั้น สรุปไดวา ชุมชนบานทับสวาย ไดมีกิจกรรมการ

พัฒนาชุมชนในดานตางๆ และมีการพัฒนาตอยอดจากการศึกษาเรียนรูกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
และการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชนในชุมชน โดยมีกลุมอาชีพและจุดเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําชุมชน และท่ีสําคัญชุมชนบานทับสวาย เรียกไดวา มีกลไกการทํางานขององคกรทาง
สังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนแรงผลักดันเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดดวย
การอาศัยปจจัยท้ังภายในและภายนอกอยางผสมผสาน ๔ ดานดวยกัน คือ ๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน 
๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ๓) กระบวนการวางแผนชุมชน และ ๔) ผลสําเร็จ
จากการดําเนินของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุมองคกรท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชน มีหลักการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหลักการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม 
และเนนการบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาชุมชนแบบความตอเนื่อง พอจะสรุปไดดังนี้ 



๒๑๖ 

๑. มีการประชุมกลุมเพ่ือสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง 
๒. กลุมมีการจัดทําแผนและกําหนดวิสัยทัศนในการทํางานรวมกัน 
๓. มีการปฏิบัติตามแผนงานของแตกลุมและพัฒนาจุดออนของกลุม โดยยึดหลัก

คุณธรรมในการทํางานรวมกัน 
๔. มีการสรางเครือขายและรับสมาชิกเพ่ิมตลอดเวลา 

 จากการท่ีชุมชนบานทับสวาย มีการบริหารจัดการชุมชนโดยอาศัยปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชนใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนสามารถทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. เกิดการพ่ึงตนเองทางจิตใจ คือ มีวัดหรือมีพระสงฆ ท่ีเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปน
ศูนยรวมและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงมีปราชญชาวบานภายในชุมชนท่ีมีความรูความสามารถใน
ดานตางๆ สามารถเปนท่ีปรึกษาในเรื่องราวของการดําเนินชีวิตใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

๒. เกิดการพ่ึงตนเองทางสังคม คือ มีกิจกรรมงานประจําป บุญประเพณี “บุญคูนลาน” 
มีกลุมองคกรทางสังคม และมีผูนําชุมชน พรอมทีมงานในชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถทําใหเกิดความ
สามัคคีในการดําเนินกิจกรรมและมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ใหม่ังคงยั่งยืน 

๓. เกิดการพ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม ดิน แหลงน้ํา หรือวัตถุดิบตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชน รวมถึงการใชวัสดุ
สิ่งของตางๆ ภายในสํานักงาน และกลุมองคกรในชุมชนอยางคุมคา 

๔. เกิดการพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี คือ มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
๕. เกิดการพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ คือ มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมลดรายจาย เพ่ิมรายไดในชุมชน มีกิจกรรมเสริมเพ่ิมรายได เชน ทอผา
ไหม เลี้ยงหมู เลี้ยงไก ปลูกออย ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ ดังตารางท่ี ๔.๔ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๔ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ

ชุมชนบานทับสวายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ คนท่ี 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ
ชุมชนบานทับสวายตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗ ๓, ๔, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, และ ๑๕ 

 
 
 
 
 



๒๑๗ 

๒) ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย   
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ีวิจัย โดยนายประสิทธ 

ลอยประโคน ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง คนปจจุบัน๓๐๕ ไดใหขอมูล
เก่ียวกับประวัติชุมชนไววา ชุมชนบานโคกเมืองนี้ มีประวัติความเปนมาจากการบอกเลาตอๆ กันมา
ของผูเฒาผูแกในหมูบานวา เม่ือป พ.ศ. ๒๔๘๓ นายเพชร โพธิ์นวลศรี  ไดอพยพจากบานตาจง 
อําเภอละหานทราย และในป พ.ศ. ๒๔๘๔  มีคนไทยกลุมหนึ่งเดินทางกลับข้ึนมาจากประเทศกัมพูชา 
มาจับจองท่ีดินทํากิน และไดชักชวนพ่ีนองจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
รอยเอ็ด รวมแลวประมาณ ๓๐-๔๐ ครัวเรือน มาตั้งเปนหมูบานแรกสุด ข้ึนกับบานบัว หมูท่ี ๓ ตําบล
จรเขมาก โดยมีนายนอย ลอยประโคน ทําหนาท่ีเปนผูชวยผูใหญบาน 

ป พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมการปกครองไดยกฐานะใหเปนหมูบาน โดยตั้งชื่อวา “บานโคกเมือง  
หมูท่ี ๖ ตําบลจรเขมาก” เนื่องจากท่ีตั้งหมูบานเปนท่ีราบสูง (โคก) มีปราสาทเมืองต่ําตั้งอยูในเขต
พ้ืนท่ีชุมชน   

ตอมาป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดแยกบานโคกเมือง หมูท่ี  ๖ ออกมาเปนบานโคกเมือง หมูท่ี ๙ 
ในปจจุบัน 

อัตตลักษณชุมชนบานโคกเมือง 
เปนชุมชนท่ีมีภูมิศาสตรเปนท่ีตั้งของ “ปราสาทเมืองต่ํา” และไดรับการพัฒนาตอเนื่อง

มายาวนาน จนเปนชุมชนท่ีมีความพรอมในการพัฒนาทุกๆ ดาน 
   
วิสัยทัศนการพัฒนาหมูบาน 
คุณธรรมนําหนา          พ่ึงพาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด   พิชิตความยากจน 
ชุมชนแหลงทองเท่ียว   กลมเกลียวสามัคคี 

 
นอกจากนี้ จากการเก็บขอมูลสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ีชุมชนดังกลาวนี้ ยังทํา

ใหทราบไดวา ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ไดดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาค
การเกษตรและชนบท โดยการสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท   

เพราะฉะนั้น เพ่ือใหเห็นผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนบานโคกเมืองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยจึงไดนําเสนอขอมูลโดยภาพรวม ดังจะเห็นไดในกรณีศึกษาจาก
การใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักท้ังหลาย ท่ีเปนผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ีดังกลาว ตอไปนี้ 

                                                           
๓๐๕ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๑๘ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย 
ท่ีไดกลาวไววา  

“ความหมายของคําวา เขมแข็ง คือชุมชนตองพ่ึงตนเอง เริ่มแรกจากตัวขางใน ก็
ตองเริ่มจากตัวเองกอน อะไรท่ีเกินความสามารถ นี่คอยวากัน สําหรับการพัฒนาใน
บริบทใหมท่ีเราไปชวยกับการทํางาน เพราะเราตองการใหชุมชนพ่ึงตนเอง ยิ่งถาเปน
หลักของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลวนี่ หลักปรัชญาของ
ในหลวง ก็คือเปนหลักของการพ่ึงตนเองเปนสําคัญ ตรงกับหลักพุทธศาสนา โอใช 
หลักของในหลวง ตรงนี้ก็เปนหลักมัชฌิมาปฏิปทา ก็คือทางสายกลางในการดําเนิน
ชีวิต ไมมาก ไมนอย ไมไกลเกินไป ไมมองตัวเองเปนท่ีตั้ง แตจะมองประโยชนของ
สวนรวมเปนท่ีตั้ง นะครับ”๓๐๖ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประ

โคนชัย ไดกลาวไววา 

 “เนื่องจากชุมชนไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน จึง
ทําใหชุมชนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็นเปนสุข” ระดับประเทศ ป
ท่ีไปรับรางวัลลาสุดนี่ ๑๐๐,๐๐๐ นี่ท่ีเม่ือวานไปคุยกับผูใหญสิทธิ์ ก็คือหมูบาน
ทองเท่ียว OTOP ท่ีเปนตัวแทนไปรับมาแลวเม่ือวันท่ี ๗-๘ (กันยายน) วันทองเท่ียว 
OTOP ก็คือชุมชนนี้จะติดอันดับหลายรางวัล”๓๐๗ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวน
ตําบลจรเขมาก ไดกลาวไววา 

“ไมวาจะเปนเรื่องของประชารัฐ เรื่องอะไรตางๆ แตสิ่งเหลานี้ ยุทธศาสตรเหลานี้
เนี่ย ชุมชนแถวนี้เนี่ย ดั้งเดิมของเขามีวิถีชีวิตในการจัดการตนเองในเรื่องของทางดาน
พหุภาคีอะไรตางๆ เครือขายตางๆ ไวพอสมควรแลว จะดูจากประวัติของเขาไดเลย 
อยางเชน บานโคกเมือง ชนะเลิศระดับประเทศ บานแผนดินธรรมแผนดินทองตั้งแต
ป ๒๙ เขามีอยูแลวครับ หรือรางวัลหมูบาน อพป. ซ่ึงเรียกวา บานแผนดินธรรม
แผนดินทองสมัยนั้น สมัยทานพลเอกเปรม นะ เขาไดรับชนะเลิศเม่ือป ๒๙ เปน 
อันดับ ๑ ของประเทศ นั่นหมายความวา เขามีวิถีชีวิตของเขาในเรื่องพวกนี้มานาน
แลว และปจจุบันชุมชนยังไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน
คราวนี้ถามวา สวนภาครัฐเองเนี่ย ไมวาจะเปนทองถ่ิน หรือสวนภาครัฐอ่ืนๆ เนี่ย ก็

                                                           
๓๐๖ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๗ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๑๙ 

จะเขามาดําเนินการเรื่องกิจกรรมตางๆ มากมาย จากศักยภาพของชุมชน บวกกับท่ี
เราเรียกวา เปนลักษณะองคกรอิสระ”๓๐๘ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจระเขมาก
ไดกลาวไววา 

 
 “ตําบลจระเขมาก เปนชุมชนท่ีเขมแข็งอันดับตน ๆ ของอําเภอ อันดับตนเลยคือ

แบบครับเปรียบไปก็อันดับหนึ่งของอําเภอ เปนท่ีศึกษาดูงานของอําเภอประโคนชัย  
ซ่ึงก็จะมีท่ีจุดเดน ๆ ก็อา แหลงเรียนรูชุมชนบานโคกเมือง แลวก็เศรษฐกิจพอเพียง
นะครับ เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนท้ัง ๔ หมู แลวก็อา กลุมอาชีพ กลุมอาชีพพวก
ขาวภูเขาไฟ”๓๐๙ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายประสิทธิ์ ลอยประโคน, ผูใหญบาน ไดกลาว
ไววา 

 “เพราะนักทองเท่ียวเขาโทรเขามา มาคณะ ๑๐๐ คนเขาบอกผูใหญหนูจะมา
เท่ียวปราสาทเมืองต่ํามีท่ีพักไหมผมก็มาสรางทําโฮมสเตย ๆ นี้ก็คืออยูตามบานนี่
แหละผมมีบาน ๓ หองผมแบงหองหนึ่งไวใหกับนักทองเท่ียวเขามาคําวาโฮมสเตยนี่
คือเขามาเรียนรูวิ ถีชีวิตบานเรา อาถาเขามาสัมผัสวิ ถีชีวิตของเราเหลานี้ คือ
ผลประโยชนท่ีมันไดจากการทองเท่ียวเชื่อมโยงกันฐานเรียนรู โดยฐานเรียนรูท่ีรูท่ี
สําคัญ คือ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง พอเขามาปุบมีอะไรใหฉันดูบางผมก็เสนอเขา ๑
ฐานเรียนรูท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เขาสนใจทําเขาก็ไปดูทีนี้เราก็ยกระดับข้ึนมาหนอยเอา
คณะหนึ่งผมคิด ๕๐๐ บาทนะมันเชื่อมโยงรายได ๆ”๓๑๐ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดาน

สงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญชาวบาน ไดกลาวไววา 

 “องคกรทางสังคมในชุมชนท้ัง ท่ีเปนทางการและไม เปนทางการนั้น มี
ความสัมพันธในภารกิจการทํางานหรือทํากิจกรรมอยางหลากหลาย ในการทํางานนี้ 
คือไมไดเดี่ยวๆ โดดๆ ก็มีบางกลุมบางคนในกลุม อาวตัวเองทํา ทอผาเสร็จ แลวเราก็
อยากไปทําเสื่อกก ก็ชวยเหลือได เขาก็สามารถท่ีจะเรียนรูไดทุกกลุม เราไมมีการปด

                                                           
๓๐๘ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๙ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๐ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๒๐ 

ก้ัน ไมมีการปดบังองคความรูกัน เราจะเปดกวางคือคนหนึ่งเรียนรูไดหลายอยาง ก็
สามารถทําใหคนของเรานี่ไดฝกทักษะไปในตัว ก็มีความรูหลายดานนะ แทนท่ีจะทอ
ผาไหมไดอยางเดียว อาวทอเสื่อกก ฉันก็ทอได อยางทําขนม ฉันก็ทําได ก็ทําของกิน
ของใชเรื่องทําสบู ผงซักฟอก ถือวาเปนการทําท้ังเครื่องอุปโภคบริโภค มีหมดเลย 
ครบวงจร ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปน
หลักคิดสําคัญ”๓๑๑ 

 
จากกระบวนการพัฒนาของชุมชนดังท่ีผูใหขอมูลหลักท้ังหลายไดกลาวมาขางตนนี้ 

สามารถสรุปปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนบานโคกเมืองใหเห็นไดเปนรูปธรรม ดังนี้ 
กอเกิดกลุมเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง 
๑. กองทุนหมูบาน 
๒. ศูนยสงเคราะหราษฎร 
๓. กลุมผูใชน้ําประปา 
๔. กลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
๕. รานคาชุมชน/ศูนยสาธิตการตลาด 
๖. โรงสีชุมชน 
๗. ศูนยขยายพันธุขาวชุมชน 

 
กอเกิดสภาพทางสังคมท่ีเอ้ือตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในขุมชน 
๑. โรงเรียน 
๒. วัด                        
๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   
๔. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
๕. ศูนยปฏิบัติธรรม  
 
กอเกิดการอนุรักษประเพณีท่ีสําคัญของประชาชนในชุมชน 
๑. บวงสรวงศาลปูตา (แหตาปู)   
๒. บุญบั้งไฟ      
๓. แหเทียนเขาพรรษา    
๔. ลอยกระทง    

 
 
  

                                                           
๓๑๑ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน, ๒๕๕๙. 



๒๒๑ 

กอเกิดสภาพการปกครอง กลุมและองคกรในชุมชนท่ีเขมแข็ง 
๑. คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 
๒. กลุม/องคกรทางสังคม  

- ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพ.สม.) 
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
- กลุมแมบานเกษตรกร 

๓. กลุม/องคกรทางเศรษฐกิจ 
- กองทุนหมูบาน 
- กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
- กลุมอาชีพทอผาไหม 
- กลุมอาชีพเกษตรอินทรีย 
- กลุมอาชีพโฮมสเตย 
- โรงสีขาวชุมชน 

๔. ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบาน    
- ดานหัตถกรรมพ้ืนบาน การจักสาน การผลิตของใชในครัวเรือน  
- ดานการทอผา การมัดหม่ี 
- ดานสมุนไพร ยาพ้ืนบาน 
- ดานหัตเวชหรือนวดโบราณ นวดคลายเสน 
- ดานความรู สุภาษิต ผญา หมอทําขวัญ 
- ดานศิลปน หมอลําพ้ืนบาน หมอพิณ หมอแคน ซอ ประจําหมูบาน 
- ดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
- ดานการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 
- ดานการบริหารกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  
 

  จากการท่ีชุมชนบานโคกเมืองมีการบริหารจัดการชุมชนโดยอาศัยปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชนใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนสามารถทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ดังนี้ 
 ๑. การพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ คือ มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีกิจกรรมเสริมเพ่ิมรายได เชน ท่ีพักโฮมสเตย กลุมอาชีพขาวภูเขาไฟ หัตถกรรมพ้ืนบาน 
การจักสาน การผลิตของใชในครัวเรือน ฯลฯ  

๒. การพ่ึงตนเองทางจิตใจ คือ มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ อีกท้ังมีปราชญชาวบานภายใน
ชุมชนผูมีความรูความสามารถในดานเปนท่ีปรึกษาในเรื่องราวของการดําเนินชีวิตใหถูกตองตามธรรม
เนียม วัฒนธรรม ประเพณี 

๓. การพ่ึงตนเองทางสังคม คือ มีกิจกรรมศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน และ
กลุมองคกรในชุมชนท่ีเขมแข็ง 



๒๒๒ 

๔. การพ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษความเปนโบราณสถานท่ีมีอยูในชุมชน และใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๕. การพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี คือ มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน ดัง
ตารางท่ี ๔.๕ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๕ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ

ชุมชนบานโคกเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ
ชุมชนบานทับสวายตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖ ๕, ๖, ๑๖, ๑๗, ๑๘, และ ๑๙ 

 
๓) ชุมชนบานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  
ชุมชนบานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ไดนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน ในดาน
ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี รวมถึงดานเง่ือนไขความรู และเง่ือนไข
คุณธรรม เดิมแรกนั้นชุมชนบานโคกสะอาดเปนบานปาดงดิบ จัดตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๙ มีราษฎรกลุม
หนึ่งอพยพมาจากอําเภอทาตูม อําเภอจอมพระ ไดมาอาศัยอยูบริเวณนี้ เพราะเห็นวา ท่ีนี้มีความอุดม
สมบูรณโดยเฉพาะพืชสมุนไพร เชน ขม้ิน ขิง ขา เปนตน และตั้งชื่อหมูบานวา “บานโคกขม้ิน” ตอมา
ก็มีการเปลี่ยนชื่อหมูบานเปน “บานโคกสะอาด” ไดรับการจัดตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมี นายวุฒิชัย 
สายแสง เปนผูใหญบาน 

เพราะฉะนั้น เพ่ือใหเห็นผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนบานโคกสะอาดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยจึงไดนําเสนอขอมูลโดยภาพรวม ดังจะเห็นไดในกรณีศึกษาจาก
การใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักท้ังหลาย ท่ีเปนผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ีดังกลาว ตอไปนี้ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนา

ชุมชน ชํานาญการ ไดกลาวไววา 
 

 “แผนชุมชนมีคุณภาพ โดยจะตองผานเกณฑ เราตองการพัฒนากิจกรรมเหลานี้
ใหเขาอัพตัวเองข้ึน ก็เรามีกิจกรรมพัฒนาเยอะนะ เม่ือก้ีพูดถึงคน พ่ีพูดถึงการ
ประเมินแผน หรือแมแตกิจกรรมท่ีเราเรียกวาหลักสูตรพัฒนาผูนําเชน Smart 
Leader เอาคนเหลานี้เราจะตองไปอบรมแลวก็จะมีการฝกอบรม ฝกปฏิบัติ ในการ
สงเสริมบทบาทในชุมชนไดมากข้ึน และสิ่งสําคัญอีกอยางท่ีขาดไมไดคือ หลักแนวคิด



๒๒๓ 

เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว เวลาท่ีไหนมีคุณธรรม จริยธรรมสันติภาพมันจะ
เกิดท่ีนั่น ความสงบสุขจะเกิดข้ึน ความอยากทํางาน อยากพัฒนาชุมชน หมูบาน
ตัวเองก็จะดีข้ึน ถาทํางานภายใตภาวะท่ีมันขาดเรื่องนี้ทุกคนก็จะไมมีความสุขมันจะมี
ทุกข”๓๑๒ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอ

กาบเชิง ไดกลาวไววา 
 
“เปดตัวเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยเริ่มจากพัฒนาเอาเขาโครงการ

เปนครัวเรือนตนแบบ ท่ีนี่เขาเขากระบวนการหมายถึงวา รายการฝกอบรมไดเขาไป
ศึกษาดูงาน ไดนํากลับมาทําไดทดลองทํา ไดมีการสาธิตกิจกรรมใดมาทดลองทําเรื่อง 
ของบัญชีครัวเรือน ปรากฏวาพอตอนหลังเนี่ย เขาก็ไดเรียนรูตัวเองวา การทําบัญชี
ครัวเรือนก็ดีกับตัวเขาเอง ทีนี้พอดีกับตัวเขาเองเนี่ย ตอนแรกนี้เขาก็ไมม่ันใจ บางทีก็
ไมกลาลงหมด แตพอจากการติดตามจากอะไรอยางนี้ ทางอําเภอไปติดตามมีหัวหนา
สวน ไปติดตามจากการประกวดอะไรอยางนี้ ก็มีคนถามคนอะไรมันก็เหมือน เขาก็
เรามันใหญข้ึน พอเริ่มม่ันใจข้ึนมันก็เริ่ม ท่ีจะจดบันทึก อยางจดบันทึกพอบางคนนี่ 
จดบันทึก เขาก็จะรูวา เขาจะตองลดตรงไหนบาง เขาจะตองมา save คาใชจายของ
เขาอยางไร อะไรอยางเนี้ยคะมัน ก็ทําใหเห็นวา เขาก็ไดเขามามีสวนรวมในตัว ในการ
พัฒนาของตัวเขาเอง”๓๑๓ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายประจํา เปนตามวา, นายกองคการบริหาร

สวนตําบลคูตัน ไดกลาวไววา 
 

 “ซ่ึงไดรับรางวัลหลายๆรางวัลรางวัลแรกก็เปนรางวัลหมูบานตนแบบครับและก็
รางวัลท่ีไดรับพระราชทานจากพระเทพเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง มีบางสวนก็
ไดรับงบสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินครับ ซ่ึงกํานันเองก็ชวย หลังหลังก็
ไดไปประกวดกํานันแหนบทองคําก็ไดรางวัลท่ี ๑ ของจังหวัดสุรินทรดวย โดยการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปฏิบัติครับถาไปบานโคกสะอาดก็จะมีปาย
ตัวอยางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงป ๕๗ ก็การปกครองสวนทองถ่ินไดทําปายให
หมูบานตนแบบครับตั้งแตป ๕๗ จึงสงผลใหทางกํานันไดประสบผลสําเร็จ”๓๑๔ 

                                                           
๓๑๒ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๓ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๑๔ สัมภาษณ นายประจํา เปนตามวา, นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๒๔ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน ไดกลาว 

ไววา 
 

 “ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับจังหวัด แลวก็ไดไปรับโลจาก พระเทพ 
รัตนสุดาสยามมกุฎราชกุมารี ท่ีเมืองทองธานี ขอเขาเฝาเม่ือวันท่ี ๔-๕ กันยาท่ีผาน
มา ของพระเทพครับ รางวัลอีกรางวัลหนึ่งท่ีไดรับ คือ ไดรับรางวัลแหนบทองคํา ของ
ป ๕๙  และ อสม.ก็เคยไดรับรางวัล อสม.ดีเดนระดับอําเภอ มาหลายครั้ง ในยาน
ชุมชนผมนี่ เอา โครงการหมูบานรักษาศีล 5 เขามา บริหารดวย จุดเดนก็คือ หมูบาน
ชุมชนแหงนี้คือ เปนชุมชนท่ีอยูกันอยางมีความสุข ไมมีปญหาดานทรัพยสินอะไรก็ไม
มีการลักขโมย”๓๑๕ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน ไดกลาวไววา 
 

 “ผูปกครองดูแลความทุกขสุขของประชาชนบําบัดทุกขบํารุงสุข แลวก็เนนการ
พัฒนาชุมชนใหอยูดีกินดี ก็พอไปไดแตถาทานกํานันนี่จะไปไกลหนอยแกประสบ
ผลสําเร็จในดานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สามารถท่ีจะมีรายไดเขามาแลวก็เปน
ตัวอยางใหในชุมชนแรกใกลเคียงนี่มาศึกษาดูงานได”๓๑๖ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน ไดกลาว

ไววา 
 

“ชุมชนนี้ท่ีประกอบอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นี่คือชุมชนนี่ถึงไดข้ึน
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทําการเกษตรเปนหลักองครวมมีปศุสัตวเพ่ิมเติม
รวมไปถึงเชื่อมโยงเรื่องขององคกรกลุมตางๆ ดวย ความสําเร็จก็ไดจากตรงนี้เปนตน 
ก็คือ ๆ ผลไมจากสวนนี้ไดมีโอกาสนําไปสวนจิตรลดาเลยคะ นอกจากมีเวลาจัดงาน
เกษตร เวลาก็จะรวมกลุมอาใครทําขาวอินทรียเอาถวายพระเทพ มารับตรงท่ีจัดงาน
ประมาณเดือนกุมภานี่เขาบอกวาเดี๋ยวปนี้จะเขามา อันนี้คือมะยงชิด”๓๑๗ 

 

                                                           
๓๑๕ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๑๖ สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร, ๑๑ กันยายน, ๒๕๕๙. 
๓๑๗ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอ

กาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๒๕ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นางสวัสดิ์ ม่ันหมาย, ประธานกลุมสตรีทอผาไหม 
ไดกลาวไววา 

 
“ก็มาไดพอแมบรรพบุรุษเรานะอยากปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผาไหมคิดอยาก

อยากมาทํายังไงใหชุมชนเรามีรายได ไดลดรายจายทํายังไงใหชุมชนเริ่มเชาข้ึนมาก็คิด
ข้ึนมาวาเราตั้งกลุมดีไหมคิดวาเม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคมเปนวันสตรีสากลนะคิดไปหาทาน 
วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๘ ก็เลยประชุมการเริ่มกอตั้งสมาชิกไปกอน มีสมาชิกอยู ๓๐
คนตั้งกลุมทอผาก็เลยมีผลสําเร็จผลสําเร็จก็คือทําอะไรได มีคนเขามารับซ้ือตลอดพอ
มาป ๒๕๔๓  มีการของบมาให นี่แหละเขาบอกใหเรามาปลูกตนเลี้ยงไหมของพระ
ราชินีสงเสริมก็ไปอบรมท่ีนางรองอยู ๒ เดือน กรมท่ีนางรองหยุด ๒ เดือนประสบ
ผลสําเร็จในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทํายังไงไมใหเปนเชื้อโรคและมันคือเรียนมาจบ
หลักสูตรของเดือนนี้ก็เลยหักเขาใหงบมาไดโรงเลี้ยงไหมวัยออน ๑ บท ตอนนี้กลุมได
จดทะเบียนแลวเปนเปนวิสาหกิจชุมชนเรียบรอยหมดแลวคะ ชุมชนโคกสะอาดท้ัง
สามหมูบานมีความสามัคคีกันแตกอนนะสมาชิกมีแค ๓๐ เดี๋ยวนี้มีคนท้ังหมด ๒๗๙ 
กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมนี่ มีการรวมกันไวหมดเลยคะมีความสมัครสมานสามัคคีกันมี
อะไรเราก็ตองมา มีปญหาอะไรก็ตองมาหาทางประสานกันวาเราตองหาทางแกไข
ปญหายังไงยังไงเราก็ตองชวยกันชวยกันดีมากก็คือดีมาก”๓๑๘ 

 
จากกระบวนการพัฒนาของชุมชนดังท่ีผูใหขอมูลหลักท้ังหลายไดกลาวมาขางตนนี้ 

สามารถสรุปปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนบานโคกเมืองใหเห็นไดเปนรูปธรรม ดังนี้ 
 อัตลกัษณชุมชนบานโคกสะอาด 
 “ผาไหมและเกษตรอินทรีย” 

ตําแหนงการพัฒนาชุมชน 
- การทอผาไหม สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมใหไดมาตรฐานสากล 

และจําหนาย 
- เกษตรอินทรียพัฒนา สงเสริมสนับสนุนครัวเรือนทําการเกษตรอินทรีย เพ่ือลด

รายจาย เพ่ิมรายได 
- ปลูกผักสวนครัว สงเสริมสนับสนุนครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว 
กลุมองคกรทางเศรษฐกิจชุมชน และเงินกองทุนในชุมชน 
๑. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบานโคกสะอาด กิจกรรมของกลุมท่ีสําคัญ 

ประกอบดวยบริหารเงินทุน มีความรักความสามัคคี ชวยเหลือสมาชิก นําเงินรายไดมาจัดผลกําไรตาม
ระเบียบขอบังคับของกองทุน 

                                                           
๓๑๘ สัมภาษณ นางสวัสดิ์ มั่นหมาย, ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และ

ประธานกลุมสตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน, ๒๕๕๙. 



๒๒๖ 

๒. กองทุนโครงการ กข.คจ.บานโคกสะอาด กิจกรรมของกลุมท่ีสําคัญ ประกอบดวย
ใหครัวเรือนเปาหมายยืมเงินไปประกอบอาชีพ 

๓. กลุมธนาคารขาว กิจกรรมของกลุมท่ีสําคัญ ประกอบดวย การปลอยกูใหกับสมาชิก 
๔. กลุมรานคาชุมชน กิจกรรมของกลุมท่ีสําคัญ ประกอบดวย มีการปนผลและเฉลี่ยคืน

ใหกับสมาชิก 
สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี   
ประชาชนชาวบานโคกสะอาด มีการดําเนินวิถีชีวิตแบบชนบท พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

อยูแบบญาติพ่ีนอง มีประเพณีพ้ืนบาน คือ การละเลนตรด กันตรึม และประเพณีท่ีเก่ียวกับศาสนา 
ดังนี้ 

เดือนอาย (ธันวาคม)      ประเพณีทําบุญขาวข้ึนยุง   
เดือนยี่ (มกราคม)       ทําบุญข้ึนปใหม ทอดผาปา 
เดือนสาม      ประเพณีบุญขาวจี่ กอเจดียขาวเปลือก 
เดือนสี่      ประเพณี แซนตา เลนละมวด 
เดือนหา     ประเพณีวันสงกรานต กอเจดียทราย 
เดือนหก     ประเพณีทําบุญหมูบาน เทศนมหาชาติ 
เดือนเจ็ด     ประเพณีบวชนาค บุญบั้งไฟ  
เดือนแปด      ประเพณีทําบุญเขาพรรษา 
เดือนเกา      ประเพณีเบญตูจ ทําบุญประจําวันธัมมัสสวนะ 
เดือนสิบ     ประเพณีทําบุญแซนโดนตา เบญทม 
เดือนสิบเอ็ด    ประเพณีทําบุญวันออกพรรษา 
เดือนสิบสอง    ประเพณีลอยกระทง  
 

- ภาษาท่ีใชสื่อสารประจําทองถ่ินหรือภาษาพ้ืนบาน คือ ภาษาเขมร ภาษาไทยอีสาน 
นับถือศาสนาพุทธ  

 
สภาพการปกครอง/องคกร/อาสาสมัครในชุมชน 
๑  คณะกรรมการหมูบาน (กม.)    
๒. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพ.สม.)   
๓. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
๔. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)     
๕. อาสาสมัครปศุสัตว   
๖. หมอดินอาสา     
๗. อาสาสมัครตํารวจบาน   
๘. ภูมิปญญาทองถ่ิน/ปราชญชาวบาน    
๙. อาสาสมัครเกษตร/กรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยี 
๑๐. สมาชิก อบต. ในหมูบาน 



๒๒๗ 

การวิเคราะหจุดแข็ง (ศักยภาพ) ของหมูบาน (ปจจัยภายใน เชน ผูนํา, กลุมองคกร, 
เครือขาย, ทุน) 

๑. ความเขมแข็งของกรรมการและความสามัคคีในหมูคณะ รูรักแบงปน 
๒. มีวัตถุดิบในการลดตนทุนการผลิตภาคเกษตร เชน  ปุยคอก 
๓ .มีทุนในชุมชน เชน กองทุนหมูบาน, กองทุน กข.คจ 
๔. มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย  
๕. มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะในการปลูกขาวหอมมะลิ 
๖. กลุมองคกรมีการเรียนรูพัฒนาอยูตลอดเวลา 
๗. พ้ืนท่ีอยูใกลเมืองหนาดานหรือประตูเปด (Gate Way) สูกัมพูชาอีกเสนทางหนึ่ง 
๘. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอกับตัวอําเภอกาบเชิง และอําเภอใกลเคียงสะดวกตอการ

เดินทาง 
๙. มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม รวมท้ังมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา

ปรับใชในการดํารงชีวิต 
การวิเคราะหจุดออน (ปญหา) ของชุมชน (ปจจัยภายใน เชน หนี้สิน, ตนทุนการผลิต, 

แหลงน้ํา) 
๑. แหลงน้ําทําการเกษตรไมเพียงพอ 
๒. ไมมีท่ีทํากินเปนของตน 
๓. มีหนี้สินมาก 
๔. ประชาชนขาดวินัยการใชเงิน ใชจายฟุมเฟอย 
๕. ประชาชนพ่ึงปจจัยภายนอกในการประกอบอาชีพ  เชน ปุยเคมี, สารเคมีตางๆ 
๖. ชุมชนขาดความรูความเขาใจดานการประกอบอาชีพขาดความรูในการแปรรูปสินคา 

การบริหารจัดการ การหาตลาด การพัฒนาคุณภาพสินคาและบรรจุภัณฑ 
๗. อพยพไปขายแรงงานไปตางจังหวัดหรือท่ีอ่ืน 
๘. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
๙. ขาดความรูและเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๑๐. ปญหาเรื่องตลาดท่ีรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๑. ไมมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูการเก็บเก่ียว 
 
การวิเคราะหโอกาสของชุมชน (ปจจัยภายนอก ท่ีเสริมสรางโอกาสการพัฒนาของ

ชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 
นโยบายรัฐบาล กระแสทิศทางการพัฒนาของโลก) 

๑. นโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล ไดแก การแกไขปญหาความยากจนและการกระจาย
รายได การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาทุนทางสังคมมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒. ชุมชนไดรับงบประมาณการสนับสนุนจากทางรัฐ 
๓. ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองทองถ่ิน 
๔. มีการบรรเทาความเดือดรอนใหกับชุมชนและดําเนินการตามแผน 



๒๒๘ 

๕. ไดรับการอบรมดานการผลิตการตลาด เพ่ิมพูนทักษะ  
๖. ไดรับการสนับสนุนอาชีพเสริม 
๗. มีการเรียนรูดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๘. มีการดูแลปองกันไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา 
 
การวิเคราะหอุปสรรคของชุมชน (ปจจัยภายนอกชุมชนท่ีเปนอุปสรรค เชน งบ

สนับสนุน เปนตน) 
๑. ไมมีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร  
๒. ระบบชลประทานไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีการเกษตร 
๓. ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูง 
๔. พ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงไมเหมาะกับการทําการเกษตร 
๕. งบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนไมตอเนื่อง  
๖. ไมมีแสงสวางตามถนน 
 

 จากการท่ีชุมชนบานโคกสะอาดมีการบริหารจัดการชุมชนโดยอาศัยปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชนใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนสามารถทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. การพ่ึงตนเองทางจิตใจ คือ มีการดําเนินวิถีชีวิตแบบชนบท พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
อยูแบบญาติพ่ีนอง มีประเพณีพ้ืนบาน 

๒. การพ่ึงตนเองทางสังคม คือ ชุมชนมีคณะกรรมการหมูบาน (กม. ) และมี
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพ.สม.) ความเขมแข็งของกรรมการและความสามัคคีในหมูคณะ 
รูรักแบงปน  

๓. การพ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการเรียนรูดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๔. การพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี คือ มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
๕. การพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ คือ มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีกองทุนหมูบานและชุมชน กิจกรรมของกลุมท่ีสําคัญ ประกอบดวยบริหารเงินทุน มีความ
รักความสามัคคี ชวยเหลือสมาชิก นําเงินรายไดมาจัดผลกําไรตามระเบียบขอบังคับของกองทุน มี
กิจกรรมลดรายจาย เพ่ิมรายไดในชุมชน กิจกรรมเกษตรอินทรียพัฒนา สงเสริมสนับสนุนครัวเรือนทํา
การเกษตรอินทรีย เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายได ดังตารางท่ี ๔.๖ ตอไปนี้ 

 
 
 
 

 



๒๒๙ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ
ชุมชนบานโคกสะอาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ
ชุมชนบานทับสวายตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘ ๕, ๖ , ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, และ ๑๕ 

 
๔) ชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบาน ในดานความ
พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี รวมถึงดานเง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม 

เพราะฉะนั้น เพ่ือใหเห็นผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนบานโคกสะอาดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยจึงไดนําเสนอขอมูลโดยภาพรวม ดังจะเห็นไดในกรณีศึกษาจาก
การใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักท้ังหลาย ท่ีเปนผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ีดังกลาว ตอไปนี้ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได

กลาวไววา 
 

 “คําวาเศรษฐกิจชุมชนไดเพียงแตวาในความหมายของคําวาเศรษฐกิจชุมชนนี่มัน
ก็คือเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไปใช
ดวยกันมันก็ข้ึนอยูกับคนละมิตินะคนละมิติถามวาเศรษฐกิจฐานรากวันนี้งานท่ีเราทํา
อยูก็คือในเรื่องของถาในระดับของปจเจกนี่ปจเจกเราใชคําวาในเรื่องของการถาคือ
ครัวเรือนท่ีระดับครัวเรือนนะครับระดับของครัวเรือนเศรษฐกิจระดับของครัวเรือนก็
คือในเรื่องของการสงเสริมตามวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของระดับของ
ครัวเรือน ชุมชนสนับสนุนใหทําบัญชีครัวเรือนก็คือวาในรอบหนึ่งปนี่คุณมีรายรับ
เทาไหรรายไดจากการขายขาวขายมันขายปอรายรับจากการหาของปากินรายรับจาก
เลี้ยงไกกินเองอะไรแลวแตนูนนี่นั่นเปนรายรับเทาไหรรวมเอาไวแลวก็ทุนท้ังปคุณมี
รายจายเทาไหรปกติเลยรายจายท้ังหมดเทาไหรถาเรารูวารายรับกับรายจายเรามัน
สัมพันธกันโอเคเราก็อยูไดนะ”๓๑๙ 

 
 
 

                                                           
๓๑๙ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๓๐ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ ไดกลาวไววา 

 
“ใชครับ เปนทางการ มีลักษณะท่ีราชการเขามาก็ใหการสนับสนุน ท่ีไมเปน

ทางการเนี่ย ก็จะมีเยอะนะครับ ไมไดจดทะเบียนข้ึนทะเบียนเปน ลักษณะแตละ
หนวยงาน เขามาใหการสนับสนุน จะเปนกลุมออมทรัพย เพ่ือการผลิตกลุมเพาะเห็ด 
กลุมตางๆเหลานี้ นะครับจะเปนกลุมท่ี จัดตั้งข้ึนตามศักยภาพของชุมชนเองนะครับ 
อันนี้ ก็จะเปนในสวนของกระบวนการพัฒนาของบานหนองกองเอง ในทางนโยบาย
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตรงนี้ของ
ชุมชนเองเนี่ย ตัวท่ีเขามาเดินงานตั้งแตทีแรกเลย ก็จะเปนสิ่งท่ีเขาเรียกตัวท่ีเริ่มตน
จริงๆ เนี่ย เรามีในสวนของกระบวนการจัดเก็บขอมูล เปนขอมูล ท่ีวัดระดับคุณภาพ
ชีวิต ระดับครัวเรือนนะ ซ่ึงเปนขอมูลการวัดระดับการพัฒนาชุมชนหรือหมูบาน เริ่ม
จากมีขอมูลตัวนี้ พอไดขอมูลตัวนี้เขามา ชาวบานก็จัดเวทีวิเคราะห สภาพปญหาของ
ตัวขอมูลท่ีได เขามา พอไดปุบ ก็จะเห็นวา ตัวไหนท่ีมันเปนปญหา ตัวไหนท่ีมันเปน
ศักยภาพของตัวเอง ตัวไหนท่ีมันเปนปญหา ก็จัดทําโครงการ แกไขปญหาตรงนี้ จะ
ผานกระบวนการแผนชุมชน ครับ ของบานหนองกอง ก็จะเปนแผนชุมชนตนแบบ
ของอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณดวย นะครับ เพราะฉะนั้น ในตัวของกิจกรรมเสริมสราง
ความเขมแข็งนี้ ก็จะเปนระบบมีการจัดเก็บขอมูล มีการวิเคราะหขอมูล มีการจัดทํา
แผน มีการนํากิจกรรมในแผนไปปฏิบัติ นะครับ ok แลวก็มีการประเมินผล 
เพราะฉะนั้น กระบวนการก็คอนขางจะชัดเจน”๓๒๐ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบลโดดไดกลาวไววา 
 

 “ชุมชนมีความสุข และประสบผลสําเร็จไดก็เพราะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ
พอหลวงของเรานี้ ผมไดอานของมหาปรินนะ ทานพุทธเจาไดสอน ทีนี้เม่ือเรามี 
ฐานะก็ถูกอยางพุทธองคทานไดตรัสสอนเศรษฐกิจพอเพียงขยันเหมือนสุภาษิตท่ีคะ
เวลาโบราณเขาสอนวานกนอยทํารังแตพอตัวแตถาเกินตัวตองเจ็บตัวเม่ือนั้น ผมเอา
มาคิดมันก็ถูกตอง เราจะตองไปเอาอะไรอีกถาเรามีศีลมีธรรมเปนธรรมนูญในการ
ปกครองตัวเราตัวเราก็ไมลําบากตัวเราก็ไมเดือดรอนตัวเราก็ไมตองไปทนทุกขทรมาน
เขาสังคมไหนเหมือนการอนิสงฆศีลท่ีทานพุทธเจาไดตรัสแกโยม (ภาษาบาลี)ไมตาย
ดวยความหลง ตายดวยมีสติ ท่ีระลึกไดก็มาคิดดูเทานี้ถูกทุกอยาง ก็ไมเดือดรอนทํามี
สิ่งมีทางเราอยูในศาสนาจนบางครั้งมีเพ่ือนฝูงมาก็บอกนี่ศาสนาเราทําไมมันอยางนี้สู

                                                           
๓๒๐ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๓๑ 

ศาสนาอ่ืนไมไดผมบอกวาคุณเรียนจบไปยัง คุณไมตองไปคิดอะไรมากคิดแคศาสนา
อยางทุกวันนี้เราเห็นเราเปนคนอีสานนี้ผมเกิดมาถูกเปนท่ีบุญทําเลบุญแลววัดแลวก็มี
น้ําไมทวมพวกเขาไมทนายไมมีไฟไหมไมมีโจรไมมีขโมยไมมีการคาซ่ึงกันและกัน”๓๒๑ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด ไดกลาวไว

วา 
 

 “ศรีสะเกษ คือในหนวยงานรัฐนี้หรือวารัฐวิสาหกิจนี้ก็เปนหมูบานท่ีมีการรวมกัน
นี้เขาเขามาดูแลวเขาก็สนใจในเรื่องการรวมตัวกันของชาวบานเพราะเขาเห็นการ
รวมตัวกัน การปรับเปลี่ยนพัฒนาทัศนคติของตัวเองเขาสูระบบการพ่ึงพาตนเองอยาง
ยั่งยืนนี้ โดยนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ตอนหนวยงานอ่ืนๆเขา
มาเห็นก็เห็นความตั้งใจของชุมชน เขาก็ยื่นมือมาชวย ฉันพ่ึงตนเองกอน”๓๒๒ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายชาติชาย บุญผุย ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีคุณสมบัติเพียงพอจนไดรับรับรางวัล
ประเภทผูนําชุมชนดีเดน เปนผูใหญบานแหนบทองคํา ไดกลาวไววา 

 
 “ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถามวาดีไหม ดีชุมชนเขามาแลกเปลี่ยนนี้

ประทับใจเหมือนกันเพราะวาเขาบอกวาไดความรูใหมๆบางคนก็รู มีศูนยจําหนาย 
OTOP นี่คือเปนของเรา มีผลิตภัณฑของกลุมในชุมชนมากมาย หลากหลายจําหนาย 
สรางรายได”๓๒๓ 

 
กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นายนิคม ศรีวงษ ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงบานหนองกอง ไดกลาวไววา 
 

“ชุมชนมีธนาคารขาว สืบเนื่องจากพอคาคนกลางเขาเปนคนกําหนดราคาเขาจะ
ซ้ือราคาใดเขาก็ซ้ือ ตอนนี้มีแนวคิดแบบใหม คือเราตองพ่ึงตนเองโดยไดนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช จะทําธุรกิจขายตรงขายตรงครับสรางสถาบันองคกรของเรา
เองมีแนวคิดผมพยายามสรางมันเคยเกิดข้ึนมาเพ่ือท่ีจะเริ่มดําเนินการโดยการกอตั้ง
ธนาคารขาวกอน ธนาคารขาวครับธนาคารขาวกอนท่ีนี้ธนาคารขาวนี้ใหมๆลงหุนให

                                                           
๓๒๑ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรี

สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๒ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๓ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรี

สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๓๒ 

ลงหุนหุนโดยการคิดเปนกิโล ๓๐ กิโล ตอ ๑ หุน ๓๐ กิโลเมตรตอ ๑ หุน ครับ
อาจารย ภาพขาวเปลือก แลวตั้งคาไวเรียบรอยแลวตั้งกันไวเรียบรอยแลวมีการรวม
หุนตอนนี้มีสมาชิก ๖๔ คนมีหุนอยูตอนนี้ ๑๐ ตัน และไดจดเปนวิสาหกิจ แลวครับ 
”๓๒๔ 

กรณีศึกษาจากคําพูดใหสัมภาษณของ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และ
คณะกรรมการหมูบาน ไดกลาวไววา 

 
 “ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานตนแบบโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน สนับสนุนโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนหมูบานตนแบบนะคะอา
โครงการผูวาคน ๆ กอนจะเปนคือตองใหมีอาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะเปน
โครงการ ๓๖๕ วันเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหมูบานนี่จะใหหมูบานแตละหมูบานนี่มาดู
งานหมูบานตนแบบ มีการแปรรูปนะคะอยางเสาวรสจากท่ีควรท่ีเขาวาผลไมปาเก็บ
กินแลวก็จิ้มใสพริกเกลือกินกันธรรมดาท่ีเอามาทําเปนน้ําเสาวรส  คือเราจะรูวา
ประโยชนมันเปนอยางไร  ขายขวดละ ๔๐ บาทเล็ก ๆ เองแลวคราวนี้พอเรามีอยูตรง
นี้แมเขาเอาไวเยอะก็เลยเอาไปขายท่ีศูนยเพราะวามีคนมาดูงานแลวก็ท่ีบานนี่บางที
วางไวอยางนี้คนมาดูงานก็จะซ้ือ ๆ วันหนึ่งไดถึง ๑,๐๐๐ กวาบาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท 
สรางรายไดใหเกิดข้ึนท้ังแกนตนเองและเศรษฐกิจชุมชน”๓๒๕ 

จากกระบวนการพัฒนาของชุมชนดังท่ีผูใหขอมูลหลักท้ังหลายไดกลาวมาขางตนนี้ 
สามารถสรุปปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนบานโคกเมืองใหเห็นไดเปนรูปธรรม ดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ และภายหลังทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพ่ือรอดพนและสามารถดารงตนอยูไดอยางม่ันคง
และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับของรัฐ ท้ังในการ
พัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา เพ่ือรอดพน
วิกฤต มีความม่ันคง และยั่งยืนของการพัฒนา  

ความพอเพียง มีความหมายวา ตองประกอบดวยสามหวง คือ ความพอประมาณ มีเหตุ
มีผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และตองประกอบไปดวยสองเง่ือนไข คือ 
เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม 

 

                                                           
๓๒๔ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๕ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๓๓ 

แรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชน 
๑. กระแสการนอมนําแนวคิดและการใชวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๒. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐ ตอเนื่องมา 
๓. การลงทุนท่ีใชตนทุนการผลิตสูง ปุยยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 
๔. ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจากการใชสารเคมี 
๕. งานบุญปลอดเหลาปลอดการพนัน 
 
การดําเนินการ 
- ดําเนินกิจกรรมลดรายจาย เพ่ิมรายได เปนการริเริ่มแบบเปนรายครัวเรือน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีศูนยเรียนรูชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง 
- การดําเนินกิจกรรมสาธิต/แปลงสาธิต 
- ดําเนินการท้ังหมูบาน รวมใจเปนหนึ่งเดียว 
- พัฒนาหมูบานใหเปนหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
- ป ๒๕๕๘ คัดเลือกใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบและหมูบานดีเดน ตาม

โครงการบานสวย เมืองสุข 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 
ชุมชนมีภูมิบานท่ีสงผลตอความสําเร็จ ประกอบดวย 
๑. ภูมิรู 
- ศึกษาหาความรูท้ังในและนอกระบบ 
- ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนรับราชการ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- มีศูนยเรียนรูชุมชน 
- มีการศึกษาดูงาน 
- การเปนสถานท่ีศึกษาดูงาน 

๒. ภูมิฐาน 
- ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
- ประชาชนมีระเบียบวินัย รักความสะอาด 
- มีผูนําชุมชนท่ีมีภาวะผูนําสูง 
๓. ภูมิธรรม 
- การบริหารจัดการชุมชน งาน/กลุม/องคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ถือศีล ๕ 
- งานบุญประเพณีปลอดเหลา ปลอดการพนัน 
- เคารพผูอาวุโส 
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- มีความกตัญูสูง 
- รูรักสามัคคี 
 
ปจจัยสนับสนุน 
๑. จากภายในชุมชน 

๑.๑ ความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักทางภาครัฐท่ีไดถายทอดความรูทางวิชาการใหกับ
ประชาชน และประชาชนก็สามารถยอมรับแนวทางในการปฏิบัติดวยความจริงใจ เต็มใจ และจริงจัง 

๑.๒ ดานการใหการยอมรับผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชนบานหนองกองใหการยอมรับ
และไววางใจผูนําชุมชนในทุกระดับ ทําใหการปกครองและการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทุกอยาง
เปนไปไดดวยความราบรื่น และไดรับความรวมมือจากทุกคน ทุกครอบครัวเปนอยางดียิ่ง 

๑.๓ ความกระตือรือรนของประชาชนในชุมชน ประชาชนในชุมชนมีความกระตือรือรน
และตองการท่ีจะเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหดียิ่งข้ึน 

๑.๔ ระบบเครือญาติในชุมชน ประชาชนในชุมชนบานหนองกอง มีความสัมพันธใน
ระบบเครือญาติ กอใหเกิดความรัก สามัคคี ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไปไดดวยดีและประสบ
ความสําเร็จ 

๑.๕ ความมุงม่ันเสียสละของผูนําชุมชนเปนแบบอยางได โดยเฉพาะผูนําชุมชนท่ีมี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพ่ือการพัฒนาชุมชน มีจิตใจเสียสละ มุงม่ันในการทํางาน และใฝรูในการพัฒนา
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

๑.๖ ความขยันขันแข็ง และความมีวินัย ประชาชนในชุมชนมีความขยันในการประกอบ
อาชีพและมีวินัยในการใชจาย สงผลใหครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีการเก็บออมไวใชในเวลาขัดสน 

๑.๗ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี เกิดจากความรวมมือกันระหวางผูนาและคนใน
ชุมชนในการแกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ และถือมติท่ีประชุมเปนสําคัญ 

๑.๘ การมีสวนรวมของคนในชุมชน ความรัก ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของ
ประชาชนพ่ีนองในชุมชนทําใหการบริหารจัดการ อํานวยประโยชนใหกับคนในชุมชนอยางแทจริง โดย
แตละกลุมสามารถชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได และมีเปาหมายเดียวกัน คือ ความอยูดี มีสุข มีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนของชุมชนบานหนองกอง 

๑.๑๐ การบูรณาการระหวางกลุมตางๆ ในชุมชน ทุกครัวเรือนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนทุกข้ันตอน ตั้งแตการวิเคราะห ประเมินตนเอง การคนหาศักยภาพ ปญหาสาเหตุ ตลอดจนแนวทาง
แกไข นําไปสูการวางแผนเพ่ือแกไขปญหาของชุมชน 

๒. จากภายนอกชุมชน 
๒.๑ ไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจําป ๒๕๕๘ โดย

การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครัวเรือนตนแบบ ในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๒ ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานตนแบบโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
สนับสนุนโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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๓. ภาคีการพัฒนาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ อยางตอเนื่องท้ัง
งบประมาณและองคความรูทางวิชาการในดานตางๆ ประกอบดวย 

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
- เทศบาลตําบลโดด 
- ชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- คณะกรรมการวัฒนธรรมอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร/ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ 
- ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลโดด 
 

ความภาคภูมิใจ 
- ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
- สุขภาพของประชาชนในหมูบานดีข้ึน 
- ชุมชนมีรายไดเพ่ิมและความเปนอยูดีข้ึน 
- เปนสถานท่ีใหการศึกษาดูงาน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังในระดับชุมชน ตาง

อําเภอ และตางจังหวัด 
 
รางวัลการประกวดหมูบาน/ชุมชน ดังนี้ 
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ คัดเลือกหมูบานดีเดนบานสวยเมืองสุข ระดับประเทศ 

ประจําป ๒๕๕๘ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
๒. รางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทท่ี ๕ 

ชุมชนไดรับความรูจากวิทยาลัยนําไปใชและขยายผลดีเดน และชุมชนตนแบบของ กฟผ. ระดับประเทศ 
จัดโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

๓. รางวัลจากการไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจําป 
๒๕๕๘  

๔. นายชาติชาย บุญผุย ผูใหญบานคนปจจุบัน ไดรับรางวัลผูใหญบานแหนบทองคํา 
 

 จากการท่ีชุมชนบานหนองกอง มีการบริหารจัดการชุมชนโดยอาศัยปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชนใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนสามารถทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ดังนี้ 
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๑. การพ่ึงตนเองทางจิตใจ คือ มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาตามประเพณีชาวอีสาน ฮีต 
๑๒ ครอง ๑๔ มีการสงเสริมใหคนในชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุข โดยยึดปฏิบัติสืบตอกันมาในเรื่อง
งานบุญประเพณีปลอดเหลา ๑๐๐% สามารถลดคาใชจายไดประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทตองาน 

๒. การพ่ึงตนเองทางสังคม คือ มีกฎระเบียบของหมูบาน ท่ีไดจากการจัดเวทีประชาคม
ท่ีเปนลายลักษณอักษรสอดคลองกับคานิยมวัฒนธรรมประเพณี ขอปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหเกิดความสุข
ของคนในชุมชนและปดประกาศไวอยางชัดเจน 

๓. การพ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดานการปรับปรุงภูมิทัศนหมูบาน กรรมการดูแลและ
รักษาแหลงน้ําธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดลอมชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนใหนาอยูและจัด
ใหมีการประกวดคุม รวมถึงการสงเสริมใหเปนครัวเรือนเกษตรอินทรียลดการใชสารเคมีทุกครัวเรือน 

๔. การพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี คือ มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
๕. การพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ คือ มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการดําเนินกิจกรรมลดรายจาย เพ่ิมรายได เปนการริเริ่มแบบเปนรายครัวเรือนแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน โดยมีศูนยเรียนรูชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ ดังตารางท่ี ๔.๗ ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๗ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดานผลสําเร็จจากการดําเนินงาน

ของชุมชนบานหนองกองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ
ชุมชนบานทับสวายตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗ ๗, ๘ , ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, และ ๒๐ 

 
จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเก่ียวกับกลไกการทํางานขององคกรทาง

สังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางดังกลาวมาขางตน
ท้ังหมดนั้น ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นท่ีคนพบ ดังแสดงตามตารางท่ี ๔.๘ ไดดังนี้ 
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ตารางที่ ๔.๘ แสดงการสรุปผลกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 

ประเด็น กลไกการทํางาน 
ดานผูนําชุมชนและทีมงาน - ผูนําท่ีไมเปนทางการ หรือผูนําตามธรรมชาติ คือ ปราชญ

ชาวบาน และพระสงฆผูนําทางจิตวิญญาณ เปนตน 
- ผูนําท่ีเปนทางการ คือ ผูนําท้ังฝายทองท่ีและทองถ่ิน ท่ีผาน
การเลือกตั้ง เชน กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล/นายกเทศมนตรี เปนตน  

- มีวิสัยทัศนกวางไกล 
 

- ภูมิปญญา/นาเคารพ/เชื่อถือ/ศรัทธา 
- ความรูสมัยใหม/ความสามารถ/ประสบการณ/วิธีคิดอยาง
เปนระบบ/บุคลิกภาพ 

- การบริหารจัดการธุระไดดี 
 

- มีทัศนคติ หรืออุดมการณในการปฏิบัติงานรวมกันกับทุก
ฝาย/ทํางานเปนทีม เปนเครือขาย โดยมีความตั้งใจ ความ
มุงม่ัน ความรวมมือ รวมใจกันจากทุกภาคสวน 
- ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และใหสอดคลองกับ
นโยบายภาครัฐ 

- มีมนุษยสัมพันธดี - พ่ึงพาอาศัยกันและกันภายในชุมชน  
ดานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน 

- วิถีชุมชน/องคความรูทางภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย/มี
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

- การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา - วิถีชีวิต/วัฒนธรรม/ประเพณี 
- มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม รวมท้ังมีการ
นําภู มิปญญาทอง ถ่ินมาปรับใช ในการดํารงชีวิตบนพ้ืน
ฐานความรู ความสามารถผานกระบวนการการมีสวนรวมการ
ประสานงานและเครือขาย 
- ปลุกจิตสํานึกการมีสวนรวม 

- การมีสวนรวมในเชิงเงินทุนหรือ
งบประมาณ 

- ระดมทุนชุมชนท่ีมีอยู 
- แหลงทุนภายนอกและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น เ ชิ ง ค ว า ม
รับผิดชอบ 

- มีการดําเนินวิถีชีวิตแบบชนบท   
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  
อยูแบบญาติพ่ีนอง  
- สรางจิตสํานึก กตัญูจัดสวัสดิการชุมชน 
- ปลุกจิตสํานึกรักชุมชน 
- ชุมชนอยูแบบพ่ึงพา 

 
 



๒๓๘ 

ตารางที่ ๔.๘ (ตอ) 
 

ประเด็น กลไกการทํางาน 
  
- ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใน เชิ ง ก า ร
ตัดสินใจ 

- มีการเรียนรูดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด านกระบวนการวางแผน
ชุมชน 
- หลักคิด 

 
 
- จากความรูสึก/ภูมิปญญา 
- ผูนําริเริ่ม/คนหาแกนนําและผู มีจิตอาสา/ขอมูล/วิเคราะห
เหตุผล/เทคนิค/ระบบ/วิธีการ/สอดคลองกับบริบท/ยุทธศาสตร
ประเทศ 
 

- การพัฒนาของชุมชน 
 

- แกปญหาเฉพาะหนา/ตามความตองการของชุมชน 
- แกปญหาอยางยั่งยืน/สรางโอกาส/สรางความเขมแข็ง/นโยบาย/
เปาหมายชัดเจน/มุงเนนความสําเร็จ 
 

- การวิเคราะหปจจัยแวดลอม
ภายนอก/การเปลี่ยนแปลง 

- คอยเปนคอยไป 
- ศึกษา/วิเคราะห/ยอมรับ/ปรับตัว/การสื่อสาร/เทคโนโลยี 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงาน
ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กระบวนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ชุมชนเกษตรกรรมใชระบบเครือญาติในการพัฒนาหมูบาน 
- การพัฒนากลุมองคกรในชุมชนโดยใชกระบวนการของคนในชุมชน 
- มีการแลกเปลี่ยนคาขายกับตางถ่ิน และในชุมชน 
- กลุมทุนในชุมชน 
- กลุมเกษตรกรทํานา   
- กลุมแมบานพัฒนาอาชีพ   
- ความสามัคคีในหมูคณะ รูรักแบงปน 

- ชุมชนมีหลักการบริหารจัดการ 
 

- มีการประชุมกลุมเพ่ือสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง 
- มีการทําแผนและกําหนดวิสัยทัศนในการทํางาน 
- ปฏิบัติตามแผนงานของกลุมและพัฒนาจุดออนของกลุม 
- มีการสรางเครือขายและรับสมาชิกเพ่ิม โดยอาศัยปจจัยท้ัง
ภายในและนอกชุมชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

- การควบคุมตรวจสอบ 
 

- สังคม วัฒนธรรม/จารีต/ประเพณี 
- กติกาชุมชน/ขอบังคับ/กฎหมาย 



๒๓๙ 

๔.๒ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

จากผลการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีผู ใหสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ
วัตถุประสงคขอท่ี ๑ คือเพ่ือศึกษากลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดังกลาวมาแลวขางตนท้ังหมด จํานวน ๔ ชุมชน ใน ๔ 
จังหวัดๆ ละ ๑ ชุมชน ไดแก ๑) ชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ๒) ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ๓) ชุมชน
บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร และ ๔) ชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในลักษณะความเปนชุมชนท่ีเปนตัวแทนของกลุม
คนท่ีมีผลงานดีเดน และชุมชนเชิงประเด็นท่ีมีลักษณะความเปนชุมชนดีเดนทางดานกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน (Best Practice) เรียกไดวา เปนท่ียอมรับในดานการบริหารจัดการชุมชนตนเองให
ประสบความสําเร็จในมิติตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนไดรับรางวัลจากหนวยงาน
ตางๆ โดยเฉพาะรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด ซ่ึงไดรับโล
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ี
ภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก พรอมท้ังไดใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
ทําใหทราบถึงระบบโครงสรางความสัมพันธของชุมชนท่ีเอ้ือตอการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และมีการ
บริหารจัดการชุมชนของตนเองตามเทคนิคและวิธีการตางๆ ตามแบบภูมิปญญาทองถ่ินกับศาสตร
สมัยใหมแบบผสมผสานกันไดอยางเหมาะสมของแตละบริบทของชุมชน พบวา โดยภาพรวม ชุมชนท้ัง 
๔ ไดอาศัยปจจัยท้ังภายในและภายนอกชุมชนท่ีเปนกลไกการทํางานในรูปแบบขององคกรทางสังคม 
เพ่ือการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงปจจัยดังกลาว
นี้ ก็สอดคลองกับบริบทชุมชนของตนเอง และเปนกลไกสําคัญในการทํางานรวมกันขององคกรทาง
สังคม เรียกไดวา เปนวัฒนธรรมชุมชนหลักในการทํางานรวมกัน อันประกอบดวย ผูนําชุมชนและ
ทีมงาน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน กระบวนการวางแผนชุมชน และผลสําเร็จจาก
การดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถทําใหการบริหารจัดการ
ชุมชนประสบความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเกิดการพ่ึงตนเองไดในดาน
ตางๆ สอดคลองตามลักษณะตัวแบบเชิงซอนของการพ่ึงตนเองของชุมชน ซ่ึงมีนักวิชาการอยาง 
สัญญา สัญญาวิวัฒน๓๒๖ ท่ีไดคิดคนสรางตัวแบบดังกลาวนี้ไวจนเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายทางวง
วิชาการหรือทางดานสายสังคมวิทยาวา ตัวแบบ TERMS อันประกอบดวยการพ่ึงตนเองของชุมชน ๕ 
ดานหลักๆ ไดแก ๑) การพ่ึงตนเองดานเทคโนโลยี ๒) การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ ๓) การพ่ึงตนเอง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๔) การพ่ึงตนเองดานจิตใจ และ ๕) การพ่ึงตนเองดานสังคม 
วัฒนธรรม  

ดังนั้น เพ่ือจะตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี ๒ คือเพ่ือศึกษาองคประกอบของการบริหาร
จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงมีความ

                                                           
 ๓๒๖ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: หจก. เอมีเทรดดิ้ง, 

๒๕๔๒), หนา ๖๘. 



๒๔๐ 

ตอเนื่องกันมาจากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี ๑ ดังกลาววา มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนดวยกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และเพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชน
พ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” จําตองมีการบริหารจัดการชุมชนตามหลักการอยางไร จึงจะ
สามารถทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะสิ่งท่ีนาภาคภูมิใจตอความสําเร็จของ
ชุมชนท้ัง ๔ ชุมชน คือ การไดมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นอกจากผลการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ีวิจัย
ภาคสนามท้ัง ๔ ชุมชน จํานวน ๒๘ คน ดังกลาวท่ีไดใหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของบริหารจัดการ
ชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผูวิจัยยังไดกําหนดผูใหขอมูล
หลัก ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ี เปน ท้ังพระสงฆนักพัฒนาและนักวิชาการผู เชี่ ยวชาญทางดาน
พระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในวงวิชาการระดับประเทศอีก ๒ รูป ท่ีไดใหขอมูลเชิงลึก
หรือไดแสดงทัศนะตางๆ เก่ียวกับการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตและการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ เพ่ือตองการใหไดขอมูลเก่ียวกับหลักพุทธธรรมมาสนับสนุน สราง
ความชัดเจน และสอดคลองกับงานวิจัย รวมถึงการนํามาวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการรวมกัน
กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ หรือหลัก 6M’s แลวถอดบทเรียนสรุปเปนองคความรูและ
เปนแนวทางท่ีสามารถจะนําไปประยุกตใชไดในการบริหารจัดการชุมชนอ่ืนๆ ในสังคมไทยตอไป  

เพราะสืบเนื่องจากท่ียุคปจจุบันไดเขาสูกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) จึงทําให
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึง
ปญหาตางๆ ในสังคมก็ไดเพ่ิมทวีความรุนแรงข้ึนมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะท่ีผานมานั้นไดมีการรับเอา
แนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากทางตะวันตกเขามาใช โดยมุงเนนแตเพียงเปาหมายไปท่ี
ตัวเลขของ GDP หรือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท่ีสูงเปนสําคัญ กลาวคือมุงเนนแตเพียงการพัฒนา
ทางดานวัตถุเพียงฝายเดียว จนบางครั้งอาจจะทําใหหลงลืมไปในเรื่องของการพัฒนาทางดานจิตใจ 
หรือขาดการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ไมวาจะเปน
ท้ังสวนตัวบุคคล และสวนของชุมชน รวมถึงหนวยงาน องคกรตางๆ ซ่ึงอาจจะทําใหประสบกับปญหา
ตางๆ ในการดําเนินชีวิต การดําเนินงานหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เพราะไมมีหลักในการยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ หรือขาดจิตสํานึกใหรูถึงคุณประโยชน
และมิใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของชุมชนทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนั้น 
ปกติสวนใหญประชาชนมีการดําเนินวิ ถีชีวิตท่ีเปนไปสอดคลองกับวิถีพุทธ หรือมีการนับถือ
พระพุทธศาสนาเปนหลัก เปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพราะฉะนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีชุมชนจะไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการบริหารจัดการชุมชนตามหลัก
ศาสตรสมัยใหมเพ่ือใหเห็นถึงการบริหารจัดการชุมชนตามวิถีพุทธอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน  

เพราะพบวา ภายในชุมชนท้ัง ๔ มีการดําเนินชีวิตโดยการใชหลักครองตน คน งาน 
รวมถึงกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน ซ่ึงเปนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดในแตละเรื่องแตละดาน เพราะอาศัย
ท้ังปจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจากกลไกการทํางานขององคกรทางสังคม
หลายชองทาง ท้ังตัวผูนําชุมชน เพ่ือนรวมงาน และสมาชิกในชุมชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงมี
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การพัฒนาชุมชนของตนเองท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตปญหาตางๆ หรือความลมเหลวมากอน และมีการ
ริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาชุมชนใหมอยางเปนระบบและเปนข้ันตอน เพ่ือใหสอดคลองกับบริบท
ชุมชนของแตละชุมชน จากการใหสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลหลักท้ังหลาย พบวา ในการบริหาร
จัดการชุมชนดังกลาวนี้ ไดมีการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันและการดําเนินงานหรือกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกระบวนการเรียนรู และการแกปญหาตางๆ ท้ัง
ดวยตนเอง และแบบมีสวนรวมของทุกฝาย ซ่ึงก็เปนไปสอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อยางหลากหลาย พอจะประมวลได เชน หลักอิทธิบาท ๔ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ หลักพรหม
วิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพละ ๔ หลักภาวนา ๔ หลักศีล ๕ หลักสาราณียธรรม ๖ หลักอปริ
หานิยธรรม ๗ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนตน เพียงแตวาในบางหลักธรรมหรือบางหมวดธรรมนั้น 
ตัวประชาชนเองในชุมชน และกลุมองคกรชุมชนตางๆ ท่ีทํางานรวมกัน อาจจะยังไมทราบวา ตนเอง
ไดประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมดังกลาวแลวเทานั้นเอง จากแนวคิดท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลสัมภาษณ
เชิงลึกกับบุคคลท่ีเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวนท้ังหมด ๓๐ รูป/คน โดยมีตัวแทนท้ัง
ในภาคประชาชน กลุม/องคกรตางๆ ภายในชุมชน และภาครัฐ ซ่ึงเปนผู มีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) เฉพาะในพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน ๒๘ คน 
รวมถึงพระสงฆนักพัฒนา และพระสงฆนักวิชาการทางดานพระพุทธศาสนา อีกจํานวน ๒ รูป ท่ีมี
ชื่อเสียงระดับประเทศ โดยผูวิจัยไดพิจารณาเลือกผูใหขอมูลหลักดังกลาวนี้ ใหตรงตามคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความชํานาญในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือสอดคลองกับงานวิจัยท่ีได
ระบุไวตามวัตถุประสงค ดังกลาวขางตน เพราะฉะนั้น ในท่ีนี้ ผูวิจัยจึงไดนําเสนอฐานคิดการบูรณา
การหลักพุทธธรรมท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกันระหวางทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ท่ีเรียกวา 
6M’s กับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญตอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถี
พุทธเพ่ือความยั่งยืน ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทชุมชนของแตละชุมชน ท่ีไดมีแนวทางของการ
บริหารจัดการชุมชนและดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการหรือการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการชุมชนใหเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน จนสามารถทําใหชุมชนเกิดความสมดุลในการพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืนในดานตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานจิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม รวมถึงดานการเมือง การปกครอง ดังกลาว ซ่ึงผูวิจัยไดทําการบูรณา
การ โดยจําแนกความสัมพันธระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ แตละขอธรรม กับทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ หรือหลัก 6M’s ใหเหมาะสมกันในแตละดาน จํานวน ๖ ดาน อันไดแก  

๑) Management การบริหารจัดการ บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐  
๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร บูรณาการดวยหลักนาถกรณ

ธรรม ๑๐  
๓) Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ บูรณาการดวยหลักนาถกรณ

ธรรม ๑๐ 
๔) Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการดวยหลักนาถกรณ

ธรรม ๑๐ 
๕) Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 
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๖) Man การบริหารจัดการดานคนบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 
เพ่ือใหเห็นเปนกระบวนการบริหารจัดการแบบระบบ PDCA ไปตามลําดับแตละดาน จะ

ขอนําเสนอ ดังปรากฏตามแผนภาพตอไปนี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงแผนภาพการบูรณาการระหวางหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ คือ 

6M’s กับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักท่ีไดใหความสําคัญกับองคประกอบของ

การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนนั้น ผูวิจัยจะขอนําเสนอสาระสําคัญไป
ตามลําดับตอไปนี้ 

๔.๒.๑ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดาน Management การบริหารจัดการ  

องคประกอบท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองใหประสบความสําเร็จ 
และบรรลุเปาหมายไดนั้น จําเปนตองอาศัยหรือเก่ียวของกับทรัพยากรทางการบริหารจัดการหลายๆ 
องคประกอบ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ก็คือมีการใช
หลักบริหารจัดการ (Management) ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ัวไป เชน มีการวางแผน การ
จัดองคการ การบังคับบัญชาการ การประสานงาน และการควบคุม เปนตน โดยมีลักษณะเปน

การบูรณาการระหวางหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (Management Resources) 

คือ ๖M’s กับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ในการบริหารจัดการชมุชนพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนตามวิถีพุทธ 

Management การบริหารจัดการ  

หลักนาถกรณธรรม ๑๐ 

 

 

 Machine 

เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร 

 

หลักนาถกรณธรรม 

๑๐ 

Money 

เงินทุน/

งบประมาณ  

 

หลักนาถกรณธรรม 

๑๐ 

 

Morality 

คุณธรรม จริยธรรม  

 

 

หลักนาถกรณธรรม 

๑๐ 

 

 

Material 

วัสดุ/วัตถุดิบ  

 

 

หลักนาถกรณธรรม 

๑๐ 

 

Man 

คน  

 

 

หลักนาถกรณธรรม 

๑๐ 

 

การบูรณาการระหวางหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (Management Resources) 

คือ 6M’s กับหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ในการบริหารจัดการชมุชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธ เพ่ือความย่ังยืน 
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กระบวนการบริหารจัดการงานท่ีมุงเนนคุณภาพของงานดวยการบริหารจัดการแบบ PDCA๓๒๗ ดังนั้น 
หลักการบริหารจัดการดังกลาวนี้ จึงถือเปนตัวสามารถทําใหเปนแกนหลักของระบบกระบวนการท่ี
คอยกํากับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการในดานอ่ืนๆ ใหสามารถดําเนินการไปไดอยางเปน
ระบบ โดยมีการบริหารจัดการดานเครื่องจักรหรือเครื่องเทคโนโลยีท้ังแบบดั้งเดิมและสมัยใหม
ผสมผสานกันได (Machine) ตองมีระบบความสัมพันธในการทํางานเชื่อมโยงถึงกันแบบองครวม 
กลาวคือตองมีองคประกอบสวนอ่ืนๆ อีกหลายประการ เชน มีการบริหารจัดการดานทุนหรือ
งบประมาณ (Money)๓๒๘ มีการบริหารจัดการดานวัสดุหรือวัตถุดิบตางๆ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (Material)๓๒๙ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะขาดไมไดในการบริหารจัดการงานในปจจุบันนี้ 
จําเปนตองมีการบริหารจัดการดานคุณธรรมหรือจริยธรรมใหคนภายในชุมชน หรือภายในองคกร
หนวยงานของตนเปนคนมีคุณภาพทางดานจิตใจท่ีดี (Morality)๓๓๐ ซ่ึงทุกอยางดังกลาวตองเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการดานตัวบุคคล หรือตัวคน (Man) เพราะแมจะมีงบประมาณมาใหบริหารจัดการ 
มีวัสดุสิ่งของพรอมทุกอยางแลว แตถาไมมีคนทําเสียแลว ก็ไมมีประโยชน คนหรือบุคคลในท่ีนี้ 
หมายถึง ท้ังตัวผูนําชุมชน ทีมงาน เพ่ือนรวมงาน และสมาชิกภายในชุมชน หรือสมาชิกภายในองคกร
ท่ีจะตองลงมือทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายไดตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ๓๓๑

 ภายใตการบริหารจัดการชุมชนโดยใชกฎ ระเบียบ แบบแผน วิธีการ เทคนิคตางๆ 
ใหสอดคลองกับบริบท และระบบสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของแตละชุมชน แตละ
องคกร๓๓๒ 

เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองอาศัยทรัพยากรทางการบริหารจัดการตางๆ มาใชในการ
บริหารจัดการท่ีประกอบดวยการการวางแผน มุงม่ันดําเนินการอยางเอาใจใส มีการตรวจสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตางๆ ท่ีไดรวมกันดําเนินการแลวนั้นใหสําเร็จผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการชุมชนดังกลาวนี้ กลาวไดวา เปนระบบการบริหาร
จัดการงานท่ีมุงถึงคุณภาพของงานแบบ PDCA กลาวคือ เริ่มตั้งแตมีการวางแผนงาน (Plan: P) แลว
นําไปปฏิบัติ (Do: D) ในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานนั้นก็ดําเนินการพิจารณาไตรตรองตรวจสอบ ตรวจเช็ค 
(Check: C) และบางครั้งก็พบปญหาจากการดําเนินการ จําเปนตองทําการแกไขหรือปรับปรุง ซ่ึงก็คือ 
(Action: A) การปรับปรุง ก็เริ่มจากการวางแผนกอน การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมี
                                                           

๓๒๗ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๘ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๒๙ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน
หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๓๐ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๓๓๑ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๓๒ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 



๒๔๔ 

ปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีประสบผลสําเร็จแลว เพ่ือนําไปใชในการทํางาน
ตอไป สามารถนําหลักการนี้มาดําเนินการในการบริหารจัดการชุมชนนี้ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี
คุณภาพโดยวนไปไดเรื่อยๆ ดังกลาวนี้ ฉะนั้น โดยหลักพ้ืนฐานแลวชุมชนท่ีเขมแข็งนั้น จึงตองมี
องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนในสวนตรงนี้ มาเก่ียวของในการดําเนินการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ี
จะทําใหชุมชนพ่ึงตนเองได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความสําคัญกับตัวคน กลาวคือท้ังผูนําชุมชน 
ทีมงาน หรือเพ่ือนรวมกิจกรรม และสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของใน
การทํางานรวมกันโดยความอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถรวมตัวกันไดเปนปกแผน กลายเปน
ชุมชนเขมแข็งข้ึน และพรอมท่ีจะบริหารจัดการแกไขปญหาตางๆ ภายในชุมชน ถามองถึงความเปน
ชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดและมีการบริหารจัดการชุมชนของตนเองใหประสบความสําเร็จไดนั้น จะตอง
เขาใจถึงบริบทของชุมชน หรือหมูบานนั้นๆ กอน แตอยางไรก็ตาม อาจจะรวมถึงภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ 
จากภายนอกท่ีเก่ียวของตามบทบาทหนาท่ี (Functions) ขององคกรหรือหนวยงานนั้นๆ เขามามีสวน
รวมในการสงเสริม สนับสนุนท้ังดานการใหความรูทางวิชาการ และการสนับสนุนดานงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนบางอยางท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชนจะดําเนินการเอง
ได๓๓๓  

นอกจากนี้ ผูใหขอมูลหลักในฐานะเปนท้ังนักพัฒนาชุมชน และผูนําชุมชนหลายๆ ทาน ยัง
ไดกลาวใหคํานิยามหรือความหมายของชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดนั้นไวอยางสอดคลองกันและนาสนใจวา 
ชุมชน คือ กลุมคนท่ีอยูรวมกันอยางเขมแข็ง เพ่ือความผาสุกตลอดไป๓๓๔ หรือสามารถเปนชุมชน
พ่ึงตนเองไดในหลายๆ มิติ แตถาชุมชนอยูรวมกันแลวไมมีความผาสุก เชน ชุมชนท่ีเกิดความขัดแยง
กัน เปนตน จะเรียกวา เปนชุมชนหรือหมูบานเขมแข็งไมได๓๓๕ แตอยางไรก็ตาม ชุมชนก็ไมไดเปน
เหมือนกันทุกชุมชน หรือทุกหมูบาน ดังนั้น จึงมีชุมชนเขมแข็ง ชุมชนปานกลาง และชุมชนออนแอ๓๓๖ 
ท้ังนี้ จะสังเกตเห็นไดชัดเจนเลยวา ชุมชนเขมแข็งหรือชุมชนพ่ึงตนเองไดนั้น จะมีโครงสรางทางสังคม
ท่ีเก่ียวกับผูนําชุมชนและทีมงาน และสมาชิกภายในชุมชนท่ีเขมแข็งนั่นเอง โดยการบูรณาการ
องคประกอบตางๆ ใหมีความเชื่อมโยงถึงกันอยางเปนระบบภายในชุมชน๓๓๗

 เพราะเหตุผลท่ีวา ถา
ชุมชนไหน มีความพรอมและเขมแข็งในการบริหารจัดการชุมชนไดดี ชุมชนนั้น ยอมมีสิ่งสําคัญท่ีสุด 
นั่นก็คือผูนําชุมชนและทีมงาน และสมาชิกภายในชุมชน มีความปรองดองกัน ทํางานรวมกันตาม
หลักการบริหารจัดการและตามแผนชุมชนท่ีไดกําหนดไวรวมกัน๓๓๘ เพราะถาผูนําชุมชน และทีมงาน 
หรือสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ไมเกิดความขัดแยงกัน ไมวาจะมิติหรือดานไหนก็ตาม จะสามารถมองเห็น

                                                           
๓๓๓ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๓๔ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๖ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๗ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๘ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๔๕ 

ขอแตกตางในการทํางานหรือการบริหารจัดการชุมชนไดอยางชัดเจน คือ ชุมชนนั้นจะเปนลักษณะ
ของชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการทุนชุมชนหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการตางๆ ภายในชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาท่ีสุด๓๓๙ รวมถึงสรางใหเกิดความสามัคคีกลม
เกลียวกัน จนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง หรือเปนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดอยางหลากหลายมิตินั่นเอง๓๔๐  

สรุปไดวา Management การบริหารจัดการ คือ การท่ีคนในชุมชนมีทักษะฉลาดในการ
บริหารจัดการการงานไดดี มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมสวนรวม โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการงานในดานตางๆ ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุน
ชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม และมีการคบหาสมาคมกับมิตรท่ีดี กลาวคือมีความสัมพันธท่ีดีระหวาง
กันในรูปแบบของการรวมมือกันกับคนอ่ืนๆ กลุมคน หรือกลุมองคกรภาคีเครือขายตางๆ และรูจัก
วางตัวท่ีเหมาะสมในสังคม วัฒนธรรมนั้นๆ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการงานตางๆ ภายในชุมชน ตั้งแตระดับครอบครัว องคกรชุมชน จนถึงชุมชน และทํา
ใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในดานระบบงานของชุมชน ดังตารางท่ี ๔.๙ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๙ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Management การบริหาร

จัดการ 
  

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 

Management การบริหารจัดการ ๑๒ 
๓, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๑, ๒๘, และ 
๓๐ 

 
๔.๒.๒ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดาน Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร  
สําหรับเครื่องเทคโนโลยีท่ีสามารถจะนํามาบริหารจัดการงานตางๆ ภายในชุมชนนั้น ซ่ึง

อาจจะเก่ียวกับทางการเกษตรตางๆ เชน การทํานา ทําไร เปนตน ในปจจุบันนี้ สวนใหญไดเปลี่ยนวิถี
การผลิต โดยเลิกใชโค หรือกระบือ ใหเปนเครื่องอํานวยความสะดวกหรือทุนแรงในการทํางานทาง
การเกษตรแลว แตหันไปใชเครื่องมือ เครื่องยนต หรือเครื่องจักร ท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
ทํางานตางๆ แทน เชน รถไถเดินตาม รถเก่ียวขาว และรถแทรกเตอร เปนตน สืบเนื่องจากมีความ
รวดเร็วกวาการใชแรงงานแบบดั้งเดิม ท้ังไมตองใชแรงคนจํานวนมากในการทํางาน อาจจะทําใหพ้ืนท่ี
ตามนาไรขาดปุยตามธรรมชาติท่ีเกิดจากโคหรือกระบือ ดังนั้น ชุมชนในแถบชนบททางภาคอีสาน 
สวนใหญ ปจจุบันนี้ จึงมีแคเพียงการเลี้ยงโค หรือกระบือ รวมสัตวอ่ืนๆ โดยมี ๒ วัตถุประสงค คือ ๑) 
เพ่ืออนุรักษสัตวประเภทดังกลาวนี้ไว และ ๒) เพ่ือการตลาด เพราะบางครั้งก็ไมสามารถเลี้ยงเพ่ือ

                                                           
๓๓๙ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๐ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๔๖ 

อนุรักษไวได จึงตองหันไปเลี้ยงไวเพ่ือการขายหรือจําหนายในตลาดท่ีมีการรองรับ๓๔๑ อยางไรก็ตาม 
ในอดีตท่ีผานมานั้น สวนใหญประชาชนในชุมชนนั้นไดดําเนินชีวิตโดยการใชเครื่องมือเทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิม คือ มีการนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดเองและมีอยูในชุมชน
ทองถ่ิน มาคิดคนประดิษฐอยางสรางสรรคตามความรูภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือประยุกตใชเปน
เครื่องมือ เครื่องใชในทางการเกษตร เชน คันไถ และคราด เปนตน รวมถึงเครื่องใชตางๆ ภายใน
ครัวเรือน๓๔๒ บางครั้ง เม่ือเครื่องมือท่ีใชงานเกิดการชํารุด สามารถซอมแซมใหสภาพกลับคืนใชได
เหมือนเดิมดวยตนเอง๓๔๓ ถือไดวาเปนการบริหารจัดการดานเครื่องมือเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน
อยางคุมคาท่ีสุด และเปนการชวยลดคาใชจายระดับภายในครัวเรือน ทําใหสามารถพ่ึงตนเองไดใน
ระดับครัวเรือน ตลอดจนสงผลไปสูการพ่ึงตนเองไดในระดับชุมชนตามมาอีกทางหนึ่งดวย๓๔๔ 

สืบเนื่องจากคนโบราณในสมัยกอนนั้น สวนใหญมีการประยุกตใชเครื่องมือ เครื่องใชทาง
เทคโนโลยภีูมิปญญาแบบพ้ืนบานดั้งเดิมเพ่ือการทํางานตางๆ โดยมีความเชี่ยวชาญในการใชฝมือแบบ
หัตถกรรมเปนหลัก เพราะไมไดทําเพ่ือการจําหนาย หรือเพ่ือการตลาดอยางเชนในปจจุบันนี้ ซ่ึงไม
ตองเรงรีบในการทํางาน เพราะเปนการผลิตเพ่ือใชเองในชีวิตประจําวันมากกวา จึงใชเวลาในการ
ทํางานแบบเนนความละเอียด ความประณีตทางดานฝมือ เชน งานหัตถกรรมมัดหม่ี และทอผาไหม 
เปนตน แตตอมาคนรุนหลังๆ ในปจจุบัน สวนใหญมักไมคอยมีการทํางานหัตถกรรมดวยมือ แตจะ
อาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีแบบสมัยใหมมาชวยในการทํางานเปนหลัก เชน เครื่องเย็บ
จักรสมัยใหม สําหรับทอ หรือเย็บผา เปนตน เปนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเปนเครื่องมือชวยใน
การทํางาน เพ่ือการผลิต หรือจําหนาย ดังนั้น การทํางานจึงมุงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเร็วข้ึน ถาพูดถึง
หลักการสรางผลผลิตเพ่ือจําหนายทางการตลาด การทํางานดวยมือ แมจะละเอียดมากก็จริง แตก็ทํา
ใหสรางผลิตภัณฑหรือผลงานในการทํางานไดลาชา สวนเครื่องเย็บจักรสมัยใหม จะสรางผลิตภัณฑได
ท้ังละเอียดและรวดเร็ว สามารถสงผลผลิตปอนสูตลาดหรือศูนยรองรับผลิตภัณฑสินคาไดทันเวลาท่ี
กําหนด ซ่ึงตรงตามหลักของการบริหารจัดการงานตางๆ ในยุคใหม๓๔๕ แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ 
งานตางๆ เชน งานหัตถกรรมมัดหม่ี ทอผาดวยมือนั้น ก็ยังมีประชาชนทําอยูภายในชุมชนทองถ่ิน 
เพราะการท่ีประชาชนยังใชเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมชวยในการทํางานอยูนั้น สวนสําคัญอยางหนึ่ง คือ 
ทําใหชุมชนยังสามารถสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานของตนเองไวไดดวย ท้ังนี้ สืบเนื่องจาก

                                                           
๓๔๑ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๔๒ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๓ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ

เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๔ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๔๕ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๔๗ 

สมัยกอนๆ รุนพอรุนแม มีผูเฒาผูแกปราชญชาวบานไดเคยถายทอดแนะนําหรือสอนวิชาความรูแบบ
ภูมิปญญาพ้ืนบานดั้งเดิมในการทํางานใหกับบุตรหลานผูสนใจ เชน เรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหม การ
มัดหม่ี และการทอผาวา ตองทําอยางไร เพ่ือใหมีความรูสามารถในการออกแบบลายผาไดสวยงาม 
และสรางผลงานออกมาเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา๓๔๖ ดังนั้น ปจจุบัน ชุมชนจึงมีการสนับสนุน สงเสริม
ประชาสัมพันธใหคนในชุมชนท่ีมีความสนใจไดไปฝกฝน อบรม เรียนรูท้ังภายในศูนยชุมชนของตนเอง 
และไปตามหนวยงานตางๆ ภายนอกท่ีเก่ียวของ เชน ศูนยฝกอาชีพ เปนตน เพราะเรียนรูมาแลว ยอม
ทําใหมีความสามารถและเกิดความคิดสรางสรรคท่ีจะคิดคนประดิษฐแบบลายผาตางๆ ซ่ึงลายผาแต
ละแบบนั้น ก็คิดออกแบบลายผาเองไดอยางสวยงามและตรงกับความตองการของตลาดหรือศูนย
รองรับจําหนายตางๆ รวมถึงตรงตอความตองการของคนท่ัวไปท่ีมาใชบริการซ้ือขายกัน๓๔๗ ท้ังนี้ เพ่ือ
การทํางานใหไดทันเวลา บางครั้ง ก็มีการประยุกตใชเครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เปนตน เพ่ือสืบคนหาขอมูลตามอินเทอรเน็ต 
โดยเฉพาะการไดไปอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู กับกลุมภายนอกอ่ืนๆ ทําใหไดประสบการณ มีความรู 
ความคิดกวางข้ึน ตลอดจนทําใหสามารถรวมกันจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนได และเกิดการรวมกลุมสตรี
ทอผาประจําหมูบานหรือชุมชนของตนเอง๓๔๘ นอกจากนี้ ปจจุบัน ภายในชุมชน สวนใหญก็จะมีศูนย
เรียนรูเก่ียวกับดานเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีสามารถจะทําใหคนในชุมชนไดเขาถึงเพ่ือเรียนรูและพัฒนา
ทักษะใหกับตนเอง เชน มีศูนย ICT ของชุมชน หรือศูนยอินเทอรเน็ตชุมชน เปนตน โดยมีการเปด
ใหบริการและเปดสอนท้ังเด็กเยาวชน และผูใหญ เพ่ือใหไดใชประโยชนในการสืบหาแหลงขอมูลตางๆ 
ทุกคนในชุมชนก็สามารถมาศึกษาเรียนรูได๓๔๙ บางแหงบางชุมชนอาจจะมีการรับสมัครลงทะเบียน
เปนสมาชิกภายในศูนย มีการเรียนรูและฝกอบรมการใชเครื่องเทคโนโลยีใหกับสมาชิกภายในศูนย
ดังกลาวดวย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ หรือจะเสียก็เพียงเล็กนอยเพ่ือไวเปนคาบํารุงศูนยท่ี
ใหบริการ๓๕๐  

ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน สวนใหญตองการจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหเขมแข็ง
หรือสามารถจะพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยีในระดับชุมชนนี้ ทุกคนก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
สงเสริมในเรื่องการเรียนรูของชุมชนข้ึน โดยเฉพาะในดานการเรียนรูเก่ียวกับเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ 
ท่ีสามารถจะนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชุมชน ก็
ไดมุงเนนพยายามท่ีจะนําพาสมาชิกในชุมชนหรือสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนของตนเองแตละกลุมไป

                                                           
๓๔๖ สัมภาษณ นางสวัสดิ์ มั่นหมาย, ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และประธาน

กลุมสตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน, ๒๕๕๙. 
๓๔๗ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๘ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๙ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๐ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๔๘ 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมอ่ืนตามโอกาสท่ีเหมาะสม๓๕๑ กลาวคือมีการไปศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานท่ีชุมชนดวย เชน กลุมทอผาไหม กลุมออมทรัพย และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนตางๆ เปนตน เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะในการทํางานใหมีฝมือออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล๓๕๒ ก็จะเปนการสรางแรงจูงใจกับสมาชิกในชุมชนหรือในองคกรชุมชนของตนเองให
เกิดความปรารถนาและสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการเรียนรูวา กลุมองคกรอ่ืนๆ ภายนอกชุมชนของ
ตนเองนั้น เขามีกระบวนการทํางานแบบนี้แลว ทําใหผลงานออกมาสวยงาม สามารถนําองคความรูท่ี
ไดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น มาประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนและกลุมองคกรของตนเองใหดี
ข้ึนตอไป๓๕๓ เชน ในกรณีท่ีมีการประชุมท้ังผูนําทองถ่ินและทองท่ี และสมาชิกในชุมชนในระดับตําบล 
ก็ถือวาเปนโอกาสท่ีจะไดไปเรียนรูประสบการณจากตําบลอ่ืน เพ่ือใหทราบถึงหลักการบริหารจัดการ
ชุมชนนั้นวา มีการบริหารจัดการชุมชนอยางไร จึงประสบความสําเร็จ และเม่ือมีปญหาอุปสรรคตางๆ 
จะสามารถแกไขไดอยางไร๓๕๔ ดังมีผูใหขอมูลหลักไดแสดงทัศนะไววา 

“บางครั้ง แมชุมชนตนเองจะมีศูนยการเรียนรูอยูแลวก็ตาม แตก็ควรมีการเรียนรู
ท้ังภายใน และไปศึกษาท้ังจากภายนอก ควรมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ซ่ึงชุมชน
ท่ีเขมแข็งพ่ึงตนเองได เพราะมีการเรียนรูอยูตลอดนั่นเอง ฉะนั้น คนในชุมชนจึงควร
ใหความสําคัญในการไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางกลุมตางๆ ดวย แมตนเองรูอยู
แลว  แต ก็ควรไปศึกษาดูงานจากแหลง อ่ืนๆ เ พ่ือเ พ่ิมเติมเสริมความรูและ
ประสบการณใหกับตนเอง”๓๕๕  

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ แสดงใหเห็นไดวา การศึกษาเรียนรูจากกลุมองคกรหรือ

หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชนนั้น ทําใหท้ังตัวผูนําชุมชนเองและสมาชิกในชุมชนไดมี
ประสบการณและความรูท่ีไดเรียนรูมา สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับชุมชนและการดําเนิน
ชีวิตของตนเองใหเปนไปอยางพอเพียง และพอดี อีกอยางหนึ่ง ระดับผูนําชุมชนในฐานะเปนฝาย
ปกครองทองท่ี ฝายบริหารทองถ่ิน และผูนํากลุมองคกรชุมชนตางๆ รวมถึงสมาชิกในชุมชนนั้น 
จําเปนตองมีการไปศึกษาดูงานเพ่ือตอยอดองคความรูเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพและวิธีการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในดานการลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับตนเองท้ังในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน 

                                                           
๓๕๑ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๒ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๓ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๕๔ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๕๕ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๔๙ 

และระดับชุมชน๓๕๖ การไดไปศึกษาเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับกลุมอ่ืนภายนอก เพราะ
ตนเองไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานมากกวาสมาชิกในชุมชน หรือมากกวาผูใตการปกครองในชุมชนของ
ตนเอง เม่ือไดศึกษาเก็บเก่ียวความรูและประสบการณในดานตางๆ แลวก็กลับมาแบงปนหรือแชร
ขอมูลความรูใหกับคนภายในชุมชน เพ่ือใหรับทราบถึงประสบการณและองคความรูท่ีตนเองไดศึกษา
มา๓๕๗ และบางครั้ง ถาสมาชิกในชุมชนตองการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีหรือภายนอกชุมชน 
ในขณะท่ีมีโอกาสเหมาะสม ก็ควรพาไปศึกษาเรียนรูภายนอกสถานท่ีชุมชนบาง เชน ศูนยการเลี้ยง
สัตว กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต และสถาบันการเงินชุมชนเปนตน คนในชุมชนมีวิถีดําเนินชีวิตแบบ
คนในชุมชนชนบท ไมใชแบบชุมชนคนเมือง ก็จําเปนตองมีการพัฒนา ก็ตองไปศึกษาดูงานท่ีเขา
ประสบผลสําเร็จในดานการบริหารจัดการงานตางๆ๓๕๘  

ในขณะท่ีผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งในฐานะเปนนักพัฒนาชุมชนฝายภาครัฐ ก็ไดมีมุมมอง
เก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนโดยใหความสําคัญในการประยุกตใชเทคโนโลยีในมิติทางการเรียนรู
ของชุมชนแบบเปนองครวมวา ท่ีใชคําวา การบริหารจัดการชุมชนนั้น ก็มีความสืบเนื่องจากเรื่องของ
ระบบการบริหารจัดการชุมชน โดยเริ่มแรกฝายเจาหนาท่ีภาครัฐ จําเปนตองแนะนําสงเสริมให
ประชาชนในชุมชน หรือผูเก่ียวของทุกฝาย ท้ังฝายปกครองทองท่ีเอง และฝายบริหารทองถ่ิน ได
เรียนรูเองตั้งแตการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน เม่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูลมาเรียบรอยแลว 
ตองเอามาวิเคราะหสรุปประเด็นตางๆ เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือจัดทําแผนชุมชนรวมกัน และก็คืนขอมูล
ดังกลาวใหกับชุมชนของตนเองเพ่ือจะใหทุกคนไดรับทราบทุกอยางภายในชุมชนรวมกัน และท่ีใชคํา
วา ศึกษาชุมชนนี้ ก็คือมีความหมายรวมถึงการใหการศึกษากับชุมชน โดยมีการแนะนําหรือสอน
วิธีการประยุกตใชเครื่องมือเครื่องใชท่ีเก่ียวกับเครื่องจักร หรือเครื่องเทคโนโลยีท้ังแบบดั้งเดิมและ
สมัยใหมแบบผสมผสานกันในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม๓๕๙ 
โดยเฉพาะปจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเรื่องเของเทคโนโลยีสมัยใหมอาจจะมีท้ังดี
และไมดีเขามาเก่ียวของในวิถีการดําเนินชีวิตของทุกคนในสังคม ยิ่งจําเปนตองมีการเรียนรูสิ่งตางๆ ให
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และใชเทคโนโลยีอยางมีประโยชนและคุมคาอยางสูงสุด โดย
สามารถแยกแยะเหตุผลของการใชใหดี บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบานและเลือกใชเฉพาะสิ่งท่ี
สอดคลองตอความตองการของสถานะตนเอง รวมถึงตอสภาพแวดลอม ภูมิสังคมของชุมชนนั้นๆ โดย
ควรท่ีจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของตนเอง จึงจะสามารถเรียกไดวา เปนการเรียนรูท่ี
ถูกตองและเทาทันสภาวการณ๓๖๐ ดังนั้น การบริหารจัดการดานเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ไมวาจะ
อุปกรณ เครื่องจักร หรือเครื่องเทคโนโลยีท้ังแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม เพราะหัวใจหลักของการใช

                                                           
๓๕๖ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๗ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๘ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๕๙ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๐ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๐ 

ประโยชนนั้น ยอมข้ึนอยูท่ีการรูจักความพอดี พอเพียงทางเทคโนโลยี๓๖๑ กลาวคือประชาชนในชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี โดยมีการสงเสริมใหมีการศึกษาเรียนรูหลักการ วิธีการตางๆ 
พรอมทดสอบ และทดลองเพ่ือใหไดมาซ่ึงนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ใหสอดคลองกับสภาพ
บริบทชุมชนของตนเอง และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสม๓๖๒ ดังมีผูใหขอมูล
หลักไดกลาวถึงจุดประสงคของการเรียนรูและประโยชนของเครื่องเทคโนโลยีโดยยกอางเอาพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีไดตรัสไวดังนี้วา  

“...จุดประสงคของศูนยศึกษาฯ คือ เปนสถานท่ีสําหรับคนควาวิจัยในทองท่ี 
เพราะวาแตละทองท่ี สภาพฝนฟาอากาศ และประชาชนในทองท่ีตางๆ กัน ก็มี
ลักษณะแตกตางกันมากเหมือนกัน...(สวน) เทคโนโลยี โดยหลักการ คือ การทําใหสิ่ง
ท่ีมีอยูใหเกิดเปนสิ่งท่ีนํามาใชประโยชนได ดังนั้น เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสมบูรณแบบจึงควร
จะสรางสิ่งท่ีใชประโยชนไดอยางคุมคาและมีความสูญเปลาหรือความเสียหายเกิดข้ึน
นอยท่ีสุด แมแตสิ่งท่ีเปนของเสีย เปนของเหลือท้ิงแลว ก็จะไดใชเทคโนโลยีแปร
สภาพใหเปนของใชได เชน ทําขยะและมูลสัตวใหเปนแกสและปุย เปนตน...”๓๖๓ 

จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ สอดคลองกับทัศนะของ สุเมธ ตันติเวชกุล ท่ีไดใหเหตุผลไววา 
การพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษาทดลอง ทดสอบ เพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคโนโลยี
ใหมๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสําคัญสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม๓๖๔ เหตุผลดังกลาวนี้ สามารถแสดงใหเห็นวา โดยปกติทุกคนยอมมีความรูเฉพาะตัวเปน
พ้ืนฐานอยูแลวตามศักยภาพของแตละบุคคล แตมีความจําเปนตองเพ่ิมทักษะในดานองคความรู และ
ในทางวิชาการกอนเปนเบื้องตน โดยการเรียนรูและหาประสบการณท้ังภายในชุมชน และการศึกษาดู
งานภายนอกพ้ืนท่ีตางๆ เปนตน แลวจึงนํามาปฏิบัติและพัฒนาชุมชนของตนเอง๓๖๕ ท้ังนี้ มีหลักการ
ของการพัฒนาชุมชนในขอหนึ่งท่ีระบุไว คือ เชื่อในศักดิ์ศรีของความมนุษยทุกคนวามีศักดิ์ศรี และมี
ศักยภาพเทาเทียมกัน จะดูหม่ินเหยียดหยามกันไมได และขอสําคัญ ก็คือศักยภาพของมนุษยทุกคนนี้ 
สามารถพัฒนาได ถามีโอกาส หรือไดรับโอกาส ก็คือไดโอกาสเขามาเรียนรูรวมกัน ไดทํางานรวมกัน 
และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเสริมเพ่ิมเติมหรือเติมเต็มใหกันและกันได เพราะปกติสวนใหญทุกคนตางก็มี
สวนใดสวนหนึ่งท่ีตนเอง ยังไมสามารถเรียนรูใหเขาใจท่ัวถึงไดทุกเรื่องอยางบริบูรณแนนอน 

                                                           
๓๖๑ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๒ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๓ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๖๔ สุเมธ ตันติเวชกุล, “ชีวิตพอเพียง”, พุทธธรรม, ปท่ี ๕๙ ฉบับท่ี ๓๓๘ (ตุลาคม ๒๕๕๔): ๒๒-๒๔.  
๓๖๕ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๑ 

เพราะฉะนั้น การเรียนรูของชุมชน ก็คือตองยึดอยูบนปรัชญาการมีสวนรวมชุมชน ท่ีบอกวา มนุษยทุก
คนนี้ สามารถเรียนรูได และโอกาสก็คือการเรียนรู จําเปนตองใหโอกาสกับประชาชนในชุมชนเพ่ือให
เรียนรูไปเอง แบบคอยๆ เปน คอยๆ ไป โดยผานผานกิจกรรมตางๆ ในชุมชนดวยตนเอง เชน การ
จัดเก็บขอมูล เปนตน๓๖๖ ถาถามวา ทําไม ตองเปนประชาชนในชุมชนเก็บเอง ทําไมไมใหราชการไป
เก็บให ก็เพราะวาการท่ีประชาชนในชุมชนตองเก็บขอมูลเองนี้ จะทําใหรูไดเองวา บานเรือนหลังไหน 
มีปญหาเรื่องอะไร บานเรือนหลังนี้มีคนยากจนอยูก่ีคน มีคนพิการอยูก่ีคน มีปญหาเรื่องนั้น มีปญหา
เรื่องนี้ ดังนั้น ประชาชนในชุมชนจึงตองรวมกันเก็บเอาขอมูลเหลานี้ดวยตนเองแลวนํากลับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะห และสังเคราะหหาคําตอบรวมกัน แตถาราชการเปนผูไปเก็บเอง ก็รูแต
เพียงในกระดาษขอมูลเทานั้น คือ ทางราชการทราบแคปญหา แตจะไปแกใหท้ังหมดไมได เพราะ
ปญหาบางอยางตองใหประชาชนในชุมชนท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีและเจาของปญหา รวมกันทดสอบ 
ทดลองและจัดการแกไขกันเอง ถาประชาชนในชุมชนไมทราบปญหาดวยตนเอง ก็ไมสามารถแกไข
ปญหาตางๆ ไดตรงจุดและถูกตอง๓๖๗ 

เพราะฉะนั้น ในเรื่องการเรียนรูของชุมชนนี้ จึงเปนเรื่องเรียนรูในเรื่องของระบบบริหาร
จัดการชุมชน และตองอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนเครื่องมือชวยในการทํางานตางๆ 
ใหสําเร็จไดตามแผนท่ีวางไว เริ่มตั้งแตการลอกขอมูลแลวนํามาจัดทําแผน และการทํากิจกรรมชุมชน
รวมกัน บางครั้ง ก็ตองมีการลองผิดลองถูกในเรื่องเก่ียวกับชุมชนนั้น แตจะไมถือวามีอะไรผิดอะไรถูก 
เพราะแตละชุมชนนั้นยอมมีบริบทไมเหมือนกัน ในชุมชนหนึ่งมีการบริหารจัดการชุมชนตามหลักการ
ของตนเองใหสําเร็จและบรรลุเปาหมาย แตในขณะท่ีอีกชุมชนหนึ่งนําหลักการของชุมชนดังกลาวไป
บริหารจัดการตาม อาจจะไมประสบผลสําเร็จก็ได๓๖๘ ดังนั้น จึงข้ึนอยูกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ดวย
พบเจอปญหาชุมชนแลว จะรวมกันคนหาวิธีแกไขกันดวยวิธีไหน เชน ชุมชนท่ีจะทําแบบนี้ประมาณ 
๑๐๐ ชุมชนนี้ อาจจะปรากฏผลลัพธวา ผานไดแค ๕ ชุมชนก็ได เนื่องจากวาแตละมิติของบริบท
ชุมชน ไมเทากัน เพราะฉะนั้น จะไปคาดหวังไมไดวา หมูบานอ่ืนทําแบบนั้นแลว ทําไมคุณไมทําตาม
เขา ถาทําตามเขา และบางทีทําเหมือนกัน มันอาจจะไมบรรลุเปาหมายเหมือนกันก็ได เพราะวาการ
เรียนรูชุมชนแบบพ่ึงตนเอง ไมเทากัน๓๖๙ ดังนั้น ในชุมชนจึงควรเนนเรื่องการศึกษาเรียนรู และเรื่อง
การใหการอบรมในเรื่องตางๆ กับประชาชนในชุมชน โดยสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดศึกษาเรียนรู
เรื่องเก่ียวเทคโนโลยีตางๆ อยางเหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดลอมท่ีเปนไปในปจจุบันของตนเอง 
ซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ มากมายไดงาย เชน สื่อทีวี สื่อทางโทรศัพท สื่อทาง
อินเทอรเน็ต เปนตน๓๗๐ แตอยางไรก็ตาม ก็ตองรูจักพอเพียงหรือพอดีในดานการเรียนรูทาง

                                                           
๓๖๖ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๗ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๖๘ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๙ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๐ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๒ 

เทคโนโลยีแบบผสมผสานท้ังแบบพ้ืนบานดั้งเดิมและสมัยใหม เพ่ือจะไดนํามาประยุกตใชเปน
เครื่องมือ เครื่องใชในเรื่องการทํามาหากินเลี้ยงชีพ เพราะเครื่องเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ท่ีเปนเครื่องมือ 
เครื่องใช ไมวาจะเปนรถ มีด พรา จอบ และเสียม ท่ีสามารถประดิษฐข้ึนใชงานเองได ก็ยังมีคุณคาอยู 
ควรนํามาใชประโยชนใหคุมคา รวมถึงสัตวท่ีเลี้ยงไวใชแรงงานทางการเกษตรตางๆ เชน โค กระบือ 
เปนตน ก็ควรจะอนุรักษไว แตเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน จึงอาจจะมีการเลี้ยงไวตามไรนา
ของเจาของแตละบุคคล๓๗๑  

การเรียนรูทางดานเครื่องมือเทคโนโลยีมีความสําคัญมากในยุคปจจุบันนี้ จะเห็นไดวา 
ชุมชนท่ีเขมแข็งไดนั้น จะมีลักษณะเปนแบบศูนยเรียนรูชุมชน ท่ีไดกอตั้งข้ึนใหเปนฐานเรียนรูของแต
ละกลุมองคกร หลายๆ องคกรในชุมชน ก็มีลักษณะคลายกันเชนนี้ ฉะนั้น นอกจากเทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิมแลว ยังจําเปนตองมีการนําเครื่องมือดานเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในดานการจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ ท้ังขอมูลชุมชนและของสมาชิก เพ่ือเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบ และประเมินผลของ
การทํางานวา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด และเพ่ือชวยทําใหสะดวกแกการ
ประสานงานระหวางกัน เม่ือกลาวโดยหลักการของการดําเนินกิจกรรมชุมชนนั้น จะมีคณะผูนําชุมชน
เปนผูดําเนินการ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบานคนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ก็ยังมีคณะกรรมการผูบริหารจัดการกลุมองคกรชุมชนตางๆ เชน คณะกรรมการกลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิต ศูนยสาธิตการตลาด โรงสีขาวชุมชน กลุมเกษตรทํานา กลุมทอผาไหม และกลุม
ฌาปนกิจสงเคราะหชุมชน เปนตน โดยรวมกันเปนผูวางรากฐานใหกับชุมชน เพ่ือใหมุงเนนให
ประชาชนในชุมชนไดมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีอยูดี กินดี โดยยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงมาเปนหลักในการดําเนินการและเปนกลไกในการขับเคลื่อนกลุมองคกรตางๆ ภายใน
ชุมชน๓๗๒ เพราะสมัยแตกอนก็ยังไมคอยมีการนําเครื่องมือเทคโนโลยีแบบสมัยใหมมาใชในการทํางาน
กลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชน แตปจจุบันนี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทํางาน จึงไดอาศัย
เครื่องเทคโนโลยีแบบสมัยใหมมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุม
ฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน เพ่ือใหสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายไดเร็วข้ึน ซ่ึงสงผลใหมีประชาชน
มาเขารวมเปนสมาชิกมากข้ึน ทีแรกนั้น ก็อาจจะมีแคประชาชนในชุมชนของตนเองเขามารวมเปน
สมาชิก แตตอมาก็ทําใหชุมชนภายนอกอ่ืนๆ ไดเห็นความสําคัญของการเขารวมเปนสมาชิกวา เปนสิ่ง
ท่ีดี มีสวัสดิการตางๆ เก่ียวกับรายไดและมีการชดใชคาตอบแทน ใหกับสมาชิกกลุม๓๗๓ เม่ือเปนเชนนี้ 
เรียกไดวา เปนประกันชีวิตใหแตละคน ในเวลาท่ีเสียชีวิตไปก็ถือวาคุมคาแบบไมสูญเปลาสําหรับการ
เขารวมเปนสมาชิกของกลุมดังกลาว นอกจากนี้ ทรัพยท่ีออมไวนั้นสวนหนึ่ง ก็ยังสามารถนําไปรวม

                                                           
๓๗๑ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๒ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๗๓ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห
หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๓ 

สรางคุณประโยชนกับชุมชนสวนรวมและผู อ่ืนดวย๓๗๔ จากสาเหตุนี้เอง จึงเปนแรงจูงใจทําให
ประชาชนเกิดความสนใจอยากท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนตลอดมา ท้ังนี้ คณะผูกรรมการ
ผูบริหารจัดการทุกคนนั้น ก็มีความสามารถในการใชวิชาความรูท่ีไดไปศึกษามาจากหลายๆ แหง ไมวา
จะเปนความรูท้ังในเรื่องของเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและสมัยใหมและหลักการบริหารจัดการท่ัวไป ซ่ึง
เปนการนํามาประยุกตใชผสมผสานกันในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองใหใหเหมาะสม เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการทํางานตางๆ โดยสามารถนําเครื่องมือทางเทคโนโลยี เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน มาใชในการทํางานดานเอกสารภายในสํานักงานกลุมองคกรของตนเอง และทํา
ใหชุมชน และกลุมองคกรชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได เพราะมีเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวก๓๗๕ 
ท้ังนี้ การบริหารจัดการงานตางๆ นั้น จําเปนตองอาศัยหลักคุณธรรมในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี
ตางๆ เพ่ือทํางาน โดยไมสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนท้ังแกตนเองและสวนรวม โดยเฉพาะเรื่องของ
ความซ่ือสัตย สุจริตและจรรยาบรรณในการทํางานของบุคคล เรียกไดวา เปนสวนสําคัญของการ
ทํางานใหถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย ดังนั้น จึงทําใหประชาชนเกิดการยอมรับวา การบริหารงาน
ของคณะผูบริหารจัดการชุมชนและกลุมองคกรชุมชนชุดนี้ มีคุณธรรมดี และทํางานในดานตางๆ สราง
ความโปรงใส ใชทรัพยากรตางๆ ของชุมชนใหเกิดประโยชนคุมคา และทําใหประชาชนหรือสมาชิกใน
ชุมชนไมเสียเปรียบ๓๗๖  

นอกจากนี้ เครื่องมือทางเทคโนโลยี ยังสามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนและเชื่อมโยง
ถึงการทํางานไดในหลายดาน เชน ในดานการปกครอง มีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชบุคคลากรท่ี
มีความรูในดานเครื่องเทคโนโลยีมารวมบริหารจัดการงานดานตางๆ ภายในชุมชม เพราะจะพบวา 
ชุมชนท่ีเขมแข็งหรือพ่ึงตนเองไดนั้น คณะผูบริหารชุมชน ท่ีเปนผูนําชุมชนจะประกอบดวยท้ังคน
ผูสูงอายุท่ีเปนผูอาวุโสหรือเปนปราชญชาวบาน และคนหนุมสาวรุนใหมมาทํางานรวมกัน นี้แสดงให
เห็นวา กลุมผูนําชุมชน มีแนวคิด และมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการมุงเนนผลักดันคนรุนใหมใหเขามามี
สวนรวมในการทํางานชุมชนนี้ เชน มีการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการหมูบาน และคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพยชุมชน รวมถึงกลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชน เปนตน ในสมัยกอนก็จะมีแตเพียง
ผูสูงอายุหรือผูท่ีเปนอาวุโสเปนหลักของชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ในขณะท่ีในปจจุบันนี้ ไม
ควรเปลี่ยนถายโอนกลุมผูอาวุโสเหลานั้นออกจากคณะผูบริหารชุมชน ยังใหรวมเปนคณะกรรมการ
หรือเปนท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการชุมชนดวยกัน เพราะเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิมมากกวาคนรุนใหม๓๗๗ แตอยางไรก็ตาม ควรจะคัดเลือกบุคลากรคนรุนใหมภายในชุมชนเพ่ิม
เขามาชุดใหมนั้น ก็จําเปนตองคัดเลือกผูท่ีมีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ พรอมจะอุทิศตนในการ

                                                           
๓๗๔ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๕ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๖ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๗ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๕๔ 

ทํางานชุมชน แลวสงเสริมใหมีการอบรมหรือใหเรียนรูและทํางานรวมกันท้ังคณะผูบริหารชุดเกาและ
ชุดใหม เปนการเลือกใชคนท่ีมีความรูทางดานเทคโนโลยีท้ังแบบบั้งเดิมและสมัยใหมไปพรอมๆ กัน 
เรียกไดวา เปนการปนหรือสรางคนไวสืบทอดในการบริหารจัดการในดานตางๆ ภายในชุมชน เพราะ
คนรุนใหมจะมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานตางๆ 
ภายในชุมชน๓๗๘ ก็คือการบริหารจัดการชุมชนจะหยุดไมได ก็ควรคัดเลือกเอาคนรุนใหมข้ึนมาเสริม 
เพ่ือท่ีชุมชนก็จะมีคนมาชวยบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเองใหขับเคลื่อนไปไดอยาง
ตอเนื่อง ไมควรเปลี่ยนท้ังชุด๓๗๙ ดังนั้น ชุมชน จึงมีการประยุกตใชเทคโนโลยีท้ังแบบดั้งเดิมและ
สมัยใหมใหเกิดประโยชนและคุมคาท่ีสุด โดยมีการวางเด็กรุนใหมเขามาท่ีเปนทํางานในบริหารจัดการ
ชุมชนและกลุมองคกรชุมชน เพราะปกติมีปญหาหลายหมูบาน พบวา บางทีคณะกรรมการกลุมออม
ทรัพยบางชุดหมดวาระ หรือทํางานตอไมไหวแลว และไมไดมีการวางบุคลากรสํารองไวทํางานตอ 
หมดก็คือหมดไปเลย๓๘๐ และเม่ือใหการศึกษาชุมชนแลว ผูดําเนินการทุกฝายจําเปนตองศึกษาใหรู
ท่ัวถึงบริบทชุมชนของตนเองอยางชัดเจนวา หมูบานหรือชุมชนนี้ มีประชากร มีเด็ก มีผูใหญ มี
ครัวเรือนยากจนอยูก่ีครัวเรือน เชน ถารูวา มีปญหาอยูประมาณ ๒๐ ครัวเรือน แลวจะบริหารจัดการ
อยางไร เปนตน หรือกรณีเชน หมูบานหรือชุมชนมีปญหาในเรื่องของแหลงน้ําบริโภค อุปโภค จะมี
การบริหารจัดการกันอยางไร ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนในชุมชน ตองมาเรียนรู
รวมกันไป และมีการทําแผนในการดําเนินงานรวมกัน โดยระดมทรัพยากรทุกอยางท่ีมีอยูในชุมชน ซ่ึง
ก็ไมพนทรัพยากรทางการบริหารจัดการดานเครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีท้ังแบบดั้งเดิมและสมัยใหม
แบบผสมผสานกันท่ีจะตองนํามาใชเปนเครื่องมือชวยใหการดําเนินงานขับเคลื่อนไปสูเปาหมายได
สําเร็จ๓๘๑  

สืบเนื่องจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเขามาในยุคปจจุบัน ก็อาจจะทําใหมี
ปญหาบางในสังคมทุกระดับ แตสวนใหญพบปญหาอยูกับผูใชท่ียังเปนเยาวชนรุนใหม คือ เปน
ลักษณะท่ีใชผิดวัตถุประสงคเก่ียวกับเครื่องเทคโนโลยีแบบสมัยใหม เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร เปน
ตน โดยไมไดคํานึงถึงคุณคาหรือประโยชนในการนํามาใช ดังนั้น ท้ังผูนําชุมชนหรือผูปกครองเอง ก็
ตองพยายามอบรมแนะนําและสงเสริมใหรูจักใชเครื่องเทคโนโลยีดังกลาวใหเปนประโยชนและคุมคา 
โดยอาศัยเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือเปนโอกาสในการแนะนําสั่งสอน
บุตรหลานในเวลาท่ีมีการจัดงานตางๆ ก็จะมีการละเลนกิจกรรม ฉลองงาน และมีกิจกรรมสวดมนต
ขามป ก็จะใหบุตรหลานมามีสวนรวมดวย ไมวาจะเปนการสรางขบวนแหงานในเทศกาลวันสําคัญ
ตางๆ เพราะวาแตละปจะมีวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ก็ตองใหเยาวชน รวมถึงพ่ีนองประชาชน ไม
วาจะผูเฒาผูแกมามีสวนรวม ก็พยายามจะอบรมบุตรหลานเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมให
                                                           

๓๗๘ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล
โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๗๙ สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร, ๑๑ กันยายน, ๒๕๕๙. 

๓๘๐ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๘๑ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๕ 

เหมาะสม ไมวาจะเปนการนําไปใชในการทํางานเรื่องขอมูลทะเบียนตามสํานักงานตางๆ และอยาลืม
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมพ้ืนบานซ่ึงเปนของดีท่ีบรรพบุรุษในชุมชนไดคิดคนไวแลว โดยการสรางกิจกรรม
ตางๆ ท่ีจะสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนเหลานั้นไดเกิดการหวงแหนและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน
ของเดิมท่ีมีอยูแลว และเขาไปมีสวนรวมทําใหไดซึมซับวัฒนธรรมไวสืบตอไป มีการสงเสริมและอบรม
บุตรหลานในชุมชนดวยวิธีการดังกลาวนี้๓๘๒ ถึงแมเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีดังกลาว จะมี
ความสําคัญมากก็จริง แตควรจะใชใหเหมาะสมและถูกลักษณะการใชงาน เชน การไดโทรศัพทมาแลว 
เปนตน สามารถนํามาใชทางดานอินเทอรเน็ต เพ่ือดูขาวสาร หรือสืบคนขอมูลตางๆ และใชติดตอ
ประสานงานตางๆ ภายในชุมชนและองคกรของตนเอง สามารถใชเครื่องมือดังกลาวใหเปนประโยชน
อยางสูงสุด คุมคา พอดี พอเพียง และมีดุลยภาพหรือความสมดุลกับสภาพแวดลอม ตลอดถึงสงผลให
ประชาชนในชุมชนเกิดความเปนอยูท่ีดี มีความผาสุก และมีความสามารถในการพ่ึงตนเองได นี้คือการ
บริหารจัดการดานเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณทางเทคโนโลยี๓๘๓  

สรุปไดวา Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร กลาวโดยรวมคือ ชุมชน
ตองมีการบริหารจัดการโดยประยุกตใชเครื่องมือเก่ียวกับอุปกรณหรือเทคโนโลยีท่ีเปนวัตถุตางๆ ท้ัง
แบบพ้ืนบานดั้งเดิมและแบบสมัยใหมอยางผสมผสาน เชน เครื่องจักรทางการเกษตร และเครื่องจักร
เทคโนโลยีท่ีใชในการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ เปนตน เครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยีการสื่อสารดานการ
เรียนรู และเครื่องมือท่ีนํามาใชในสํานักงานภายในองคกร เพ่ือชวยใหสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
โดยสามารถใชใหเปนประโยชนอยางคุมคาท่ีสุด ท้ังนี้ สิ่งของบางอยาง เม่ือเสียหายก็สามารถซอมแซม
ใหกลับคืนสภาพท่ีใชงานไดเชนเดิม มีการสงเสริมใหมีการเรียนรู และวิธีทํางานใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง รวมถึงมีการสงเสริมใหรวมกันอนุรักษเครื่องมือเครื่องใช
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมท่ีเกิดจากบรรพบุรุษไดคิดคนประดิษฐไวดวยความคิดอยางสรางสรรคไวสืบ
ตอไปดวย เชน ภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ องคความรู ความชํานาญ และความเชื่อ เปนตน ดังนั้น 
การบริหารจัดการเครื่องมือทางเทคโนโลยีตางๆ ท้ังแบบดั้งเดิมและสมัยใหมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ปจจุบันนี้ เครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม เปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติงานในสํานักงานชุมชน หรือใน
สถานประกอบการองคกรชุมชนตางๆ ซ่ึงเปนการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือชวยให
การปฏิบัติงานในสํานักงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีความคลองตัวสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
โดยการนําเอาอุปกรณเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร มาใชในการจัดทําการเก็บรักษา รวมถึง
การใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน โทรศัพท และโทรสาร เปนตน ในการติดตอสื่อสารและจัดสงขอมูล
ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกของสํานักงานในชุมชน และองคกร ท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ เปน
การชวยลดปริมาณการใชกระดาษลงกวาสมัยแตกอน ท้ังสามารถสื่อสารผานหนาจอคอมพิวเตอรได
อยางรวดเร็ว แสวนในเรื่องการจัดเก็บขอมูลเอกสาร ก็สามารถนําเอาเครื่องมือเครื่องใชมาชวยในการ
จัดเก็บมาชวยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และคนหาไดงาย รวมถึงประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูล 
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณอ่ืนๆ อีกมากมายสําหรับสํานักงานภายในชุมชน 
                                                           

๓๘๒ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๘๓ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๖ 

ท้ังหมดนี้ ลวนสงผลใหชุมชนและกลุมองคกรตางๆ ทํางานประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายและทํา
ใหเกิดการสรางองคความรูใหเกิดข้ึนอยางหลากหลายภายในชุมชน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีสวนสําคัญ
ทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดทางเครื่องมือเทคโนโลยีท้ังแบบภูมิปญญาดั้งเดิมและภูมิปญญา
สมัยใหมผสมผสานกัน ดังแสดงการสรุปความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร (Machine) ตามตารางท่ี ๔.๑๐ ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Machine การบริหาร

จัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร  
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/
เครื่องจักร (Machine) เพ่ือทําให
เกิดความสมดุลของการพ่ึงตนเอง
อยางยั่งยืน ดานเทคโนโลย ี

๒๓ 
๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๘, ๑๙, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, 
และ ๓๐ 

 
๔.๒.๓ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดาน Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ  
การบริหารจัดการเงินทุนหรืองบประมาณตางๆ ถือวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

การบริหารจัดการชุมชนใหสามารถดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับมิติเศรษฐกิจชุมชนไดอยางราบรื่น 
โดยเฉพาะภายในชุมชนนั้น จากการท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลตามวัตถุประสงคนั้น  
เม่ือกลาวโดยภาพรวมแลว มีผูใหขอมูลหลักสวนใหญไดกลาวไวเปนแนวทางเดียวกันวา ในปจจุบันนี้ 
ผูนําชุมชนทุกระดับจําเปนตองมีแนวทางการบริหารจัดการดานเงินทุนหรืองบประมาณเปนตัวแกน
หลักประกัน และเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน โดยมีวัตถุประสงคหลักๆ ก็เพ่ือตองการจะพัฒนา
วิถีชีวิตท้ังของประชาชนในชุมชน และตัวชุมชนของตนเองใหสามารถรูจักการบริหารจัดการดาน
เศรษฐกิจท้ังในครอบครัว และชุมชน๓๘๔ นอกจากนี้ ยังเก่ียวโยงไปถึงดานเงินกองทุนตางๆ หรือ
งบประมาณในการท่ีจะทําใหสามารถบริหารจัดการดานเศรษฐกิจของทุกกลุมองคกรชุมชน ใหเขมแข็ง
และพ่ึงตนเองได ซ่ึงจําเปนตองอาศัยเงินทุนในการบริหารจัดการใหเปนทุนหมุนเวียนในดานตางๆ 
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับความหมายของคําวา “มิติเศรษฐกิจชุมชน” ท่ีสามารถกลาวไดวา 
มิติเศรษฐกิจชุมชนนั้น มีความตอเนื่องสงผลทําใหเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได เพียงแตในท่ีนี้ 
จะตีกรอบในมิติเล็กๆ ภายในหมูบานหรือชุมชน ก็คือเปนเศรษฐกิจชุมชนนั่นเอง แตถาถามวา 
เศรษฐกิจฐานราก คืออะไร นั่นก็คือเศรษฐกิจในระดับของปจเจก ซ่ึงหมายถึงเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
แตอยางไรก็ตาม ในท่ีนี้ เม่ือมองโดยภาพรวม การบริหารจัดการเงินทุนตางๆ หรือเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือใหชุมชนพ่ึงตนเองไดในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน และความสําคัญดานเศรษฐกิจชุมชนนั้น ยอมเปน

                                                           
๓๘๔ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๗ 

ระบบเศรษฐกิจในทองถ่ินท่ีมีลักษณะแบบองครวม ซ่ึงไมไดมีแตเพียงมิติทางเศรษฐกิจ ตัวเลขรายได 
การผลิต การบริโภคอยางเดียวเทานั้น แตจะรวมถึงระบบเศรษฐกิจท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี จารีต โดยมีความสัมพันธเก่ียวโยงไปถึงวิถีชีวิต ระบบ และคุณคาของตัวชุมชน
โดยตรง ดังนั้น จึงเก่ียวของกับวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพหลายๆ ดาน ของประชาชนภายใน
ชุมชนท่ีสอดคลองกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมของตนเอง เชน อาชีพทางการเกษตร ซ่ึงสวนใหญ
เปนอาชีพหลักของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน ในปจจุบันท่ีมีการทําเกษตรแบบไรนาสวนผสมเพ่ือเลี้ยง
ตนเอง และอาชีพเสริมตางๆ ไมวาจะเปนการดําเนินการเองท้ังแบบเดี่ยวในระดับครัวเรือน และใน
รูปแบบมีการรวมตัวกันเปนกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน  เชน การผลิต การอุปโภค การบริโภค การ
จําหนายจายแจกสินคา เปนตน๓๘๕

 ซ่ึงเปนการมุงเนนในเรื่องของการสงเสริมการดําเนินวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทุกคน
สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนหรือดําเนินชีวิตไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทาง
สายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน ซ่ึงคุณลักษณะของความพอเพียงดังกลาวนี้ จะ
ประกอบดวยนิยาม ๓ ประการ และเง่ือนไข ๒ ประการ หรือจะเรียกกันวา ๓ หวง ๒ เง่ือนไข
นั่นเอง๓๘๖ มีดังตอไปนี้  

หวง ๓ ประการ คือ ความพอเพียงจําตองประกอบดวย ๓ ประการพรอมๆ กัน ไดแก  
๑) ความพอประมาณ คือ ประชาชนในชุมชนจะตองมีความสันโดษรูจักพอดีพอเพียงท่ีไม

มากเกินไปและไมนอยเกินไปในการผลิตและการบริโภคท้ังสวนครัวเรือน ชุมชน รวมถึงสวนองคกรใน
ชุมชนท่ีมีอยูในระดับพอประมาณ โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน๓๘๗ 

๒) ความมีเหตุผล คือ ประชาชนในชุมชนจะตองมีการตัดสินใจในระดับของความพอเพียง
ในการทํามาหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงจะตองใหเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ ดวยความรอบคอบ๓๘๘ 

๓) การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว คือ ประชาชนในชุมชนจะตองมีการเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม เปนตน ท่ีจะเกิดข้ึนโดยสามารถ
คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล๓๘๙  

เง่ือนไข ๒ ประการ คือ การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง
นั้น จําเปนตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน ไดแก  

                                                           
๓๘๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๖ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๘๗ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๘๘ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๘๙ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๘ 

๑) เง่ือนไขความรู คือ ประชาชนในชุมชนจะตองมีความรอบรูเก่ียวกับความรูตางๆ ท่ี
เก่ียวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพ่ือ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงานตางๆ ภายในชุมชน
หรือกลุมองคกร๓๙๐ 

๒) เง่ือนไขคุณธรรม คือ ประชาชนในชุมชนจะตองเสริมสรางความตระหนักในคุณธรรม 
โดยมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานตางๆ๓๙๑ 

ในปจจุบันนี้ การท่ีชุมชนจะพ่ึงตนเองไดนั้น มีกระบวนการบริหารจัดการในการปรับตัว
เพ่ือการพ่ึงตนเองท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน โดยมีการมุงเนนการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ้ืนท่ีชุมชนสวนใหญมีสภาพภูมิศาสตร หรือมีบริบทชุมชนเหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซ่ึงสวนใหญประชาชนในชุมชนมีอาชีพทางการเกษตรเปนหลักอยูแลว 
ฉะนั้น ประชาชนจึงไดใหความสําคัญกับทางการเกษตร เชน มีการทําเกษตรแบบไรนาสวนผสม หรือ
การทําเกษตรอินทรีย เปนตน เพ่ือการอุปโภค และบริโภค หรือเลี้ยงตนเองและประชาชนในชุมชน
กอนเปนอันดับแรก๓๙๒ เม่ือมีผลผลิตท่ีเหลือนอกจากการอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือนหรือ
ภายในชุมชนแลวจึงนําออกไปจําหนายเพ่ือสรางรายไดเสริมใหกับครัวเรือนหรือกลุมองคกรของ
ตนเอง๓๙๓ ท้ังนี้ สืบเนื่องจากชวงยุคหลังๆ มานี้ ประชาชนสวนใหญในชุมชน และตัวชุมชนเองท่ีมีการ
พัฒนาปรับตนเองหรือยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสังเกตพบเห็นไดวา นอกจากประกอบอาชีพเกษตรเปนหลักแลว 
ยังมีการประกอบอาชีพเสริมในรูปแบบเปนอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมภายในครัวเรือน เชน การทอผา
ไหม หรือการทอเสื่อกก เปนตน๓๙๔ นอกจากนี้ ท้ังผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนก็ยังมีความสามัคคี
ปรองดองกลมเกลียวกันโดยการรวมตัวกันเปนกลุมภายในชุมชนเพ่ือประกอบกิจกรรมชุมชนตางๆ 
และเพ่ือจัดตั้งกองทุน และกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค อาทิเชน เพ่ือการผลิต การ
บริโภค การศึกษา การศาสนา สวัสดิการ การแลกเปลี่ยนสินคา การจําหนาย และการตลาด รวมถึง
เพ่ือการบริการท่ีชุมชนสามารถผลิตไดเอง ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนี้ สามารถทําใหเปนชุมชนมี

                                                           
๓๙๐ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๑ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๒ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๙๓ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๔ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๕๙ 

ความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจอยางแทจริง๓๙๕ สอดคลองกับทัศนะของ พระสุบิน ปณีโต 
ผูกอต้ังกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ซ่ึงไดระบุถึงวัตถุปะสงคหลักๆ ของ
การจัดตั้งกองทุน และกลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชน เพ่ือเสริมสรางชุมชนใหพ่ึงตนเองไดนั้น พอจะ
สรุปไดดังนี้ 

๑. เพ่ือใหสมาชิกรูจักประหยัด สะสมเก็บออมทรัพย 
๒. เพ่ือใหมีเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกหรือประชาชนในชุมชน 
๓. เพ่ือใหรูจักจัดแจงการเงิน และรายไดภายในครัวเรือน 
๔. เพ่ือใหสมาชิกรวมน้ําใจ และรวมทุนชวยเหลือเก้ือกูลกันในยามเดือดรอน 
๕. เพ่ือใหมีกองทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิกทุกคนท่ีเขามารวมกลุม 
๖. เพ่ือใหสมาชิกรูจักเรียนรูสรางเสริมประสบการณในเรื่องเงินทุน 
๗. เพ่ือใหสมาชิกรูจักการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม 
๘. เพ่ือใหประชาชนในชุมชนรูจักการผนึกกําลังความสามัคคีชวยเหลือกัน 
๙. เพ่ือใหมีกองทุนการเงินของประชาชน เพ่ือการพ่ึงตนเองในชุมชน 
๑๐. เพ่ือสงเสริมสินเชื่อแกสมาชิกกลุมในดานตางๆ 
๑๑. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน 
๑๒. เพ่ือใหกองทุนหรือกลุมองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนเปนศูนยกลางของการหมุนเวียนเงินทุน๓๙๖ 
 
จากการท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก พรอมกับการสังเกตดู

ปรากฏการณภายในชุมชนพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทําใหทราบได
วา ชุมชนท้ัง ๔ นี้ ก็คือภาคประชาชน และองคกรทางสังคมในชุมชน ไดมีความรวมมือกันระหวางกับ
ภาครัฐ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนตน รวมถึงหนวย
ภาคีการพัฒนาตางๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนดานการจัดตั้งเงินกองทุน
ชุมชนเพ่ือใหมีกองทุนหมุนเวียนภายในชุมชน และเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดทางดานเงินทุน
หรือทางเศรษฐกิจภายในชุมชน ดังนั้น ท้ังผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนจึงมีการรวมตัวกันเปนกลุม
องคกรชุมชนตางๆ อยางหลากหลาย เพ่ือการจัดตั้งกองทุนตางๆ ในชุมชน สวนใหญประชาชนหรือ
สมาชิกในชุมชนก็จะเปนสมาชิกหลายๆ กลุมดวยกัน ซ่ึงแตละกลุมก็มีความแตกตางกันในเรื่องการ
บริหารจัดการ๓๙๗ แตอยางไรก็ตาม สวนใหญคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมองคกร ไดมุงเนนการ
ดําเนินการบริหารจัดการกองทุนตางๆ บนฐานหลักคุณธรรม เพ่ือใหมีการดําเนินการบริหารจัดการ

                                                           
๓๙๕ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๙๖ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม สาขาภูมิ
ปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๙๗ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๐ 

กองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพมากข้ึน ท้ังใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและกลุม
องคกรชุมชนของตนเอง ดังมีผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดกลาวไววา การบริหารกลุมกองทุนนั้นเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ เอกภาพ และเปนธรรมกับทุกฝาย จําตองยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
เชน ยึดหลักคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีดังนี้วา  

ประการแรก คือ รักษาความสัตย ความจริงใจตอตนเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปน
ประโยชนและเปนธรรม 

ประการท่ีสอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย
ความดีนั้น 

ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ท่ีจะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต
ไมวาจะดวยเหตุประการใด 

ประการท่ีส่ี คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย
ของตน เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง๓๙๘  

ผูวิจัยสามารถประมวลกลุมกองทุนและองคกรชุมชนทางเศรษฐกิจตางๆ ในชุมชนพ้ืนท่ี
วิจัยท้ัง ๔ ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง แตละชุมชน ไดดังนี้ 

กลุมกองทุนและองคกรชุมชนทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
ภายในชุมชนบานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไดแก 

๑. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
๒. กองทุนพัฒนาหมูบาน 
๓. กลุมเกษตรทํานา 
๔. กลุมฌาปณกิจสงเคราะหตําบลทับสวาย 
๕. กลุมธนาคารขาว 
๖. กลุม กข.คจ. 
๗. กลุมแมบานพัฒนาอาชีพ 
๘. กลุมศูนยสาธิตการตลาด 
๙. กลุมเยาวชน 
๑๐. กลุมโรงสีชุมชน 
๑๑. สหกรณผูเลี้ยงปลาตําบลทับสวาย จํากัด 
๑๒. กลุมงาพันธุดี 
๑๓. ศูนยเมล็ดพันธุ (ศูนยขาวชุมชน) 
๑๔. ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 
๑๕. กลุมดนตรีพ้ืนบาน 

                                                           
๓๙๘ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๑ 

๑๖. กองทุนยา 
๑๗. กลุมปลูกหมอน 
๑๘. กลุมทอผาไหม 
๑๙. ศูนยกลางการเรียนรูชุมชน 
๒๐. กลุม อป.พร. 
๒๑. กลุมชมรมผูสูงอายุ ฯลฯ๓๙๙ 
 
กลุมกองทุนและองคกรชุมชนทางเศรษฐกิจ ภายในชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ไดแก 
๑. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
๒. กองทุนหมูบาน 
๓. กลุมอาชีพทอผาไหม 
๔. กลุมอาชีพเกษตรอินทรีย 
๕. กลุมอาชีพโฮมสเตย 
๖. กลุมโรงสีขาวชุมชน 
๗. ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 
๘. กลุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพ.สม.) 
๙. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
๑๐. กลุมแมบานเกษตรกร 
๑๑. กลุมจักสาน ฯลฯ๔๐๐ 
 
กลุมกองทุนและองคกรชุมชนทางเศรษฐกิจ ภายในชุมชนบานโคกสะอาด ตําบลคูตัน 

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ไดแก  
๑. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบานโคกสะอาด  
๒. กองทุนโครงการ กข.คจ. บานโคกสะอาด  
๓. กลุมธนาคารขาว  
๔. กลุมรานคาชุมชน 
๕. กลุมสตรีทอผาไหม 
๖. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
๗. กลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน ฯลฯ๔๐๑ 

                                                           
๓๙๙ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๐ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๑ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๖๒ 

กลุมกองทุนและองคกรชุมชนทางเศรษฐกิจ ภายในชุมชนบานหนองกอง ตําบลโดด 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก  

๑. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
๒. กองทุนหมูบาน 
๓. กองทุนสงเคราะห 
๔. กองทุนตนกลาของแผนดิน 
๕. กลุมสตรีทอผาไหม/เลี้ยงไหม 
๖. กลุมเพาะเห็ดนางฟา 
๗. กลุมปุยอินทรียชีวภาพ 
๘. กลุมธนาคารขาว 
๙. กลุมธูปสมุนไพรไลยุง  
๑๐. กลุมเลี้ยงไกพันธพ้ืนเมือง 
๑๑. กลุมเลี้ยงไกไข 
๑๑. ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 
๑๒. กลุมตัดเย็บผา 
๑๓. กลุมหัตถกรรมจักสานเถาวัลย 
๑๔. กลุมน้ํายาเอนกประสงค 
๑๕. กลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน 
๑๖. กลุมน้ําหมักอีเอ็ม 
๑๗. กลุมเลี้ยงหมู 
๑๘. กลุมเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ฯลฯ๔๐๒ 
จากขอมูลกองทุนและกลุมองคกรชุมชนทางเศรษฐกิจชุมชนตางๆ ดังกลาวขางตนนั้น 

แสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจชุมชนนั้น จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยปจจัยหลักหรือองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง ก็คือ เงินทุน กองทุน หรือ
งบประมาณทางเศรษฐกิจนั่นเอง ถาไมมีกองทุนทางเศรษฐกิจ หรือมีเศรษฐกิจชุมชนไมดี ทุกคนก็มี
ความเปนอยูลําบาก แตสําหรับชุมชนท้ัง ๔ ชุมชนดังกลาวนี้ มีเงินกองทุนสําหรับใชหมุนเวียนในการ
ดําเนินกิจกรรมชุมชนในดานตางๆ อาทิเชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงดานสวัสดิการตางๆ ท่ีสามารถจะชวยเหลือประชาชนในชุมชนใหมีความเปนอยูดี กินดีไดอยาง
เหมาะสม และท่ีสําคัญอยางยิ่ง เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนตน เรียกไดวา เปนแหลงเงินทุน
ท่ีสําคัญ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํา ทําใหสมาชิกในชุมชนสามารถกูยืมไปเปนเงินทุนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือประกอบอาชีพของตนเองไดอยางเหมาะสม๔๐๓ และในเบื้องตนนั้น ประชาชนในชุมชน
                                                           

๔๐๒ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๐๓ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน
การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๓ 

จําเปนตองมีการบริหารจัดการดานเงินทุนทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนของตนเองใหเขมแข็งกอน 
โดยปกติมีการประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร เชน การทํานา ทําไร เปนตน เสร็จจากนั้นก็มีการ
ประกอบอาชีพเสริมภายในชุมชน โดยรวมกลุมกันเปนกลุมองคกร เพ่ือจัดตั้งกองทุนตางๆ ซ่ึงอาจ
กลาวไดวา เปนกลุมองคกรทางเศรษฐกิจชุมชน อาทิเชน กลุมอาชีพเสริมดานฝมือหัตถกรรม คือ กลุม
สตรีทอผาไหม กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม กลุมตัดเย็บผา และกลุมจักสานตางๆ๔๐๔ รวมถึงกลุม
เก่ียวกับผลิตภัณฑทางการเกษตร ก็อาจแยกกลุมยอยไปอีก คือ กลุมเพาะเลี้ยงเห็ด และกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑน้ําผลไม เชน น้ําเสาวรส เปนตน๔๐๕ ซ่ึงกลุมองคกรดังกลาวท้ังหมดนี้ อาจแบงเปน ๒ กลุม 
ไดแก 

กลุมท่ีเปนทางการ เชน กลุมสตรีทอผาไหม เปนตน ก็มีท้ังรวมกลุมกันทอผาภายในศูนย
ชุมชน หรืออาจจะทอเดี่ยว เพราะถาคนไหนท่ีมีทักษะ เชี่ยวชาญ หรือมีความถนัด ก็จะตางคนตาง
แบงงานกันไปทอท่ีครัวเรือนของตนเอง เม่ือทอเสร็จแลวจึงรวบรวมสินคาผลิตภัณฑเพ่ือนํามาจัดสง
จําหนายโดยตรงตามศูนยตางๆ ซ่ึงเปนท่ีรับสินคาผลิตภัณฑไดเลย เชน ศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) เปนตน ภายในชุมชน กลุมดังกลาวนี้ มีการจัดตั้งกลุมโดยจดทะเบียนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย จะมีคณะกรรมการคอยดูแลบริหารจัดการกลุมของตนเอง เรียกวา เปนกลุมองคกรชุมชนท่ี
เปนทางการ๔๐๖  

กลุมท่ีไมเปนทางการ เชน กลุมจักสานพลาสติก และกลุมทอเสื่อกก เปนตน กลุมหนึ่ง 
อาจจะมีสมาชิกประมาณ ๔-๕ คน เขามารวมกันจักสาน เม่ือจักสานเสร็จก็นํามาฝากใหศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ท่ีเปรียบเสมือนวาเปนตลาดท่ีรองรับ หรือเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑให กลุมดังกลาวนี้ มีการจัดตั้งกลุมโดยไมไดจดทะเบียน เรียกวา เปนกลุมองคกรชุมชนท่ี
ไมไดเปนทางการ แตอยางไรก็ตาม ถือวาเปนการรวมกลุมกันเพ่ือทําใหตนเองสามารถท่ีจะตอรอง
ราคาสินคากับพอคาจากภายนอกชุมชนได๔๐๗ 

ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งในการกําหนดนโยบายท่ีสามารถนํามาบริหารจัดการไดตรงกับความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง สืบเนื่องจากอดีตท่ีผานมานั้น ก็มีสาเหตุเปนอุทาหรณสําหรับการ
พัฒนาประเทศโดยภาครัฐท่ีเปนผูดําเนินการเพียงภาคสวนเดียว ทําใหขาดการมีสวนรวมแบบภาคี
เครือขายการพัฒนารวมกัน โดยเฉพาะภาคประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวม๔๐๘ ซ่ึงเก่ียวกับการพัฒนา

                                                           
๔๐๔ สัมภาษณ นางสวัสดิ์ มั่นหมาย, ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และประธาน

กลุมสตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน, ๒๕๕๙. 
๔๐๕ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๖ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๐๗ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๐๘ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๔ 

หรือแกปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนดวย เชน การกําหนดนโยบายภาครัฐท่ีไดมีการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ ชวงป พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙ นั้น ซ่ึงเปนการเนน
เรื่องการลงทุนปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเชน ทางหลวงแผนดิน ทางรถไฟ 
ประปา ไฟฟา และเข่ือนชลประทานตางๆ แตเม่ือสิ้นแผนฯ ดังกลาว ผลท่ีไดรับ คือ ดานเศรษฐกิจ
ขยายตัวสูง มีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึน และทําใหเกิดปญหาการกระจายรายไดไมเปนธรรม เพราะผู
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาเปนคนสวนนอยท่ีอยูในเมืองและเปนผูมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกวา
ประชาชนท่ัวไปในประเทศ เปนการนําเงินทุนหรืองบประมาณของรัฐออกไปใชดําเนินการแกไขปญหา
ยังไมตรงจุดเทาท่ีควร เรียกไดวา เปนการขาดการมีสวนรวมของทุกฝายในการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจในการดําเนินการแผนฯ ดังกลาว และไมไดตอบสนองตรงตอความตองการของประชาชน
อยางแทจริง๔๐๙ ดังมีผูใหขอมูลไดแสดงทัศนะวา  

“สมัยกอนนั้นเหมือนกับเอาเงินงบประมาณมาสนับสนุนชวยเหลือ แตไมรูวาเงิน
ดังกลาวท่ีชวยมานี้จะใหผลตอบแทนอะไรบาง โดยใหเงินงบประมาณมาทํา มาสราง
วัตถุสถานท่ี เออเม่ือทําเสร็จ มันก็เปนแควัตถุ สมมติเอามาสรางศาลา ก็เปนแคศาลา
ท่ีตั้งอยูเทานั้น ดังนั้น จึงอยากใหนโยบายของรัฐมีการเนนใชงบประมาณสงเสริม
สนับสนุนในการทําในสิ่งท่ีชุมชนมีอยูหรือทําอยูแลวดีกวา เชน การทํานา หรือทํา
การเกษตร อยางนี้เปนตน หรือควรจะสงเสริมในเรื่องของการขายผลผลิตของ
เกษตรกรอยางนี้มากกวาท่ีจะเอาเงินมาลงทุนดานอ่ืนๆ มากเกินไป เพราะของดีใน
ชุมชนเรามีอยูแลว ควรเสริมสรางใหแนนไปเลย ถาจะสงเสริมก็ควรชวยเหลือใน
ทางดานอยางนี้”๔๑๐  

ในขณะท่ีปจจุบันนี้ เม่ือมองอีกมุมหนึ่ง ก็ยังเปนความโชคดีของประชาชน ท่ีทางภาครัฐก็
ไดใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานโครงสราง
พ้ืนฐานมากกวาอดีตท่ีผานมา นับตั้งแตเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. 
๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนตนมาจนถึงฉบับปจจุบัน ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) รวมถึงฉบับท่ี ๑๒ ก็
กําลังเขาสูระยะแรกของการใชแผนดังกลาวในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) นั้น ไดเริ่มใหความสําคัญกับการดําเนินการแกไขปญหาหรือการเสริมสรางในสิ่ง
ท่ีมีความจําเปนและสิ่งท่ีชุมชนยังขาดอยูดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางแทจริง จนทําใหเห็นเปนรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน๔๑๑ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ดังกลาว มีสาระสําคัญเก่ียวของกับนโยบายการแกไขปญหา
ตางๆ ไดอยางตรงจุด ดังนี้  

๑. ไดมีการอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว หรือของในหลวงมาเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยใหประชาชนใน

                                                           
๔๐๙ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๑๐ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๑๑ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๕ 

ทุกระดับยึดทางสายกลาง ความพอประมาณ และความมีเหตุผล เพ่ือใหประเทศรอดพนวิกฤต และ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน๔๑๒    

๒. ไดมีการเรงฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหมีประสิทธิภาพท้ังภาคการเงิน งบประมาณ 
และการคลังใหมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได๔๑๓ 

๓. ไดมีการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง และยั่งยืน สามารถใหประชาชน
พ่ึงตนเองได และรูเทากันโลก โดยมุงพัฒนาท้ังคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสุขภาพ สรางเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน มีการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๔๑๔ 

๔. ไดเรงการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนภายในประเทศ โดยเพ่ิมศักยภาพ
และโอกาสของคนไทยในการพ่ึงตนเอง ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ และการมี
รายได ดวยวิธีการการลดรายจายและวิธีการเพ่ิมรายได รวมถึงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม๔๑๕  

จากเหตุผลดังกลาวนี้เอง เปนการแกไขปญหาและเสริมสรางเก่ียวกับเรื่องของการ
ประกอบอาชีพ หรือเรื่องปากเรื่องทองของประชาชนในชุมชน ซ่ึงวิธีการเหลานี้ ลวนเปนการ
ชวยเหลือเก่ียวกับดานเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงท้ังนั้น๔๑๖ ท้ังนี้ ความสําคัญในการบริหารจัดการชุมชน
ใหเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองไดในปจจุบันนี้ จําเปนตองอาศัยการรวมกลุมกันหลายๆ ภาคสวน 
เพ่ือสรางเปนเครือขาย หรือมีภาคีการพัฒนาเปนแบบเครือขายรวมกันหลายภาคสวน เรียกไดวา การ
รวมตัวกันหลายกลุมโดยมุงถึงการใหความรวมมือชวยเหลือกันและกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน๔๑๗ เพราะกิจกรรมบางอยางท่ีเกินความสามารถของชุมชนนั้น หากไมมีภาครัฐ หรือ
หนวยงานภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ เขามาชวยเหลือสนับสนุน และสงเสริม ตัวชุมชนเอง บางครั้งก็อาจจะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตนเองใหกาวไปขางหนาไดยาก๔๑๘ เพราะฉะนั้น ในเรื่อง
ดังกลาวมานี้ จัดเปนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท่ีมีความเปนกลไกการทํางานแบบเครือขายภาคีการพัฒนา
รวมกันขององคกรทางสังคม๔๑๙ สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ในปจจุบันท่ีมีเครือขายท่ีปรากฏมาให

                                                           
๔๑๒ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๓ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง

สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๔ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๕ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๖ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๗ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๑๘ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๙ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๖๖ 

รูจักกันในนามวา “เครือขายประชารัฐ” ซ่ึงเปนกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ในขณะนี้ เพราะวาก็อยูภายใตการทํางานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะตองทํางานรวมกัน ท่ีเรียกวา การ
บริหารจัดการชุมชนแบบประชารัฐ และคําวา ประชารัฐ เม่ือกอนนั้น ก็จะแบงภาคสวนในการทํางาน
รวมกันเพียง ๓ ภาคสวนใหญๆ  ก็คือ ๑) ภาครัฐ ๒) ภาคธุรกิจเอกชน และ ๓) ภาคประชาสังคม๔๒๐ 
แตปจจุบันนี้ ก็ไดมีภาคีเพ่ิมเขามาอีก ๒ ภาคสวนอยางชัดเจน รวมกันเปนภาคี ๕ เครือขายใหญ
รวมมือกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนหลายๆ กิจกรรมหรือหลายๆ โครงการท่ี
เก่ียวของกับชุมชน อันประกอบดวย ๑) ภาครัฐหรือภาคราชการ ๒) ภาคเอกชน ๓) ภาควิชาการ ๔) 
ภาคประชาสังคม และ ๕) ภาคประชาชน๔๒๑ ในภาคีเครือขายท้ัง ๕ ภาคสวนดังกลาวนี้ เขาไปรวม
เปนภาคีเครือขายในการดําเนินการดวยกัน ถือไดวา เปนการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมใน
การดําเนินการรวมทุกข้ันตอน ซ่ึงถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน ดังนั้น ภาคประชาชนนั้น จึง
ตองมีผูนําชุมชนท่ีมีความรูความสามารถในการเปนตัวแทนของชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการใหภาค
สวนของตนเองเขาเปนเอกภาพกับภาคีเครือขายอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ๔๒๒ โดยเนนการสราง
กลุมองคกรชุมชนตางๆ หรือองคกรทางสังคมใหเกิดดุลยภาพ (Balance) ระหวางภายในกับภายนอก
ชุมชน และสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการแบงปนผลประโยชนใหเทาเทียมกันไดระหวางภาคี
เครือขายดวยกัน โดยมุงคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนทุกคนหรือประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญ๔๒๓  

ท้ังนี้ การทํางานรวมเปนภาคีเครือขายกันนั้น นอกจากเปนกลไกการทํางานขององคกร
ทางสังคมท่ีมีกระบวนการมุงจะเสริมสรางและขับเคลื่อนชุมชนของตนเองใหไปสูเปาหมายได ยังเปน
พลังชวยในการบริหารจัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดอยางม่ันคงยั่งยืนตลอดไป 
และสามารถทําใหชุมชนมีการพัฒนาตนเองในหลายๆ ดาน ใหประสบผลสําเร็จได คือ มีโอกาสไดรับ
รางวัลชุมชนตนแบบในหลายๆ ดาน เชน รางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ เปนตน แตอยางไร
ก็ตาม สิ่งท่ีสําคัญจําเปนตองมีการบริหารจัดการชุมชนแบบองครวม โดยมีการเรียนรูหลักทฤษฎีทาง
วิชาการตางๆ และมีการนําไปสูการปฏิบัติใหเหมาะสมกับบริบทชุมชนของตนเอง และเนนการมีสวน
รวมของทุกฝายใหความรวมมือชวยเหลือกันและกัน จึงจะทําใหชุมชนเขมแข็งอยูไดนาน ถาไมเชนนั้น
แลว ชุมชนก็คงรักษาความเขมแข็งท่ีตนเองเคยมีไวไมได และพัฒนาชุมชนของตนเองไปไดไมไกล๔๒๔ 
ดังผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งไดแสดงทัศนคติเตือนใจไววา  

 

                                                           
๔๒๐ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๑ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๒ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๒๓ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๒๔ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๗ 

“ยุคสมัยนี้ ควรมีหลักในการจัดการชุมชนแบบองครวม และไมควรขาดการมีสวน
รวมของทุกฝายนั้น ดีกวาการท่ีทํางานแบบเดี่ยวๆ ฉะนั้น ชุมชนจึงประสบผลสําเร็จ
ไดในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปนตน และตองรักษา
ความสําเร็จนั้นใหไดนานๆ ดังคําท่ีวา การไดแชมปมาก็ยังยากอยูแลว แตการรักษา
แชมปไวอีกนี่สิ จะยากแสนยากยิ่งกวา”๔๒๕   

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนนั้น ทําใหทราบไดวา การบริหารจัดการชุมชนโดยมีภาคี

เครือขายในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนตางๆ นั้น ทําใหชุมชนสามารถมีพลังในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนของตนเองใหไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และจําเปนตองมีการ
บริหารจัดการชุมชนของตนเองใหดําเนินไปขางหนาไดอยางม่ันคง และเม่ือกลาวถึงเศรษฐกิจชุมชนท่ี
แทจริงนั้น มิไดเนนท่ีการแขงขัน แตเปนการใหความสําคัญกับความรวมมือ จะไมมีการผูกขาดโดย
ผูใดผูหนึ่ง เพราะชุมชนเปนเจาของรวมกัน เพ่ือไมใหเกิดภาวะความรวยกระจุก และความจนกระจาย 
ซ่ึงตัวชี้วัดเศรษฐกิจชุมชนนั้น ไมไดมุงไปท่ีเพียงตัวเลขอยางเดียว แตจะมุงรวมแบบผสมผสานไปถึง
ตัวชี้วัดทางสังคม และตัวชี้วัดของการอยูรวมกันอยางผาสุกของประชาชนในชุมชนดวย๔๒๖ ดังนั้น 
จากการท่ีผูนําชุมชนทุกระดับ และสมาชิกภายในชุมชน มิไดหยุดนิ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
โดยมีภาคีเครือขายกับหนวยงาน องคกรทางภาครัฐ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนท้ังระดับอําเภอ และ
จังหวัด เปนตน รวมถึงภาคีพัฒนาตางๆ ไดใชเกณฑประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงมหาดไทย ๔ ดาน ๒๓ ตัวชี้วัด ในการประเมินระดับหมูบาน หรือชุมชนท่ีเขมแข็ง และ
สามารถพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ทําใหชุมชนไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบในระดับตางๆ อาทิเชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศ และทําใหชุมชน
ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาครัวเรือนและชุมชน เพ่ือเปนตนแบบของการเรียนรูและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชนอ่ืนๆ๔๒๗ พบวา การ
ขับเคลื่ อนการพัฒนาหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนพ้ืนท่ีวิจัย ท้ัง ๔ ชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางดังกลาวนี้ ซ่ึงจัดเปนชุมชนตนแบบดานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยู
เย็น เปนสุข” ก็มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือท่ีจะใหชุมชนของตนเองมีระบบการบริหารจัดการชุมชนโดยใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาชุมชนใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไวรวมกันของทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของ จึงไดดําเนินการพัฒนาโดยใชหลักการบริหารจัดการชุมชนเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
มีดังนี้ 

                                                           
๔๒๕ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๖ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๒๗ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๘ 

๑. มีการรวมกันทํางานแบบบูรณาการ มีการพัฒนากลุม/องคกรตางๆ ภายในชุมชน 
เพ่ือใหมีคุณภาพในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืน๔๒๘ 

๒. มีการประสานองคกรเครือขายในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด รวมกันในการพัฒนา 
โดยเฉพาะศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) 
อช. เครือขาย OTOP เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (เครือขาย กทบ.) รวมถึงทีมหมอ
ครอบครัว ในพ้ืนท่ีตําบล/อําเภอ/จังหวัด๔๒๙ 

๓. มีการประสานหนวยงานภาคีการพัฒนาตางๆ หลายภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ท้ังภายในและภายนอกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนดังกลาว เพ่ือใหความรูทางดานวิชาการตางๆ และสนับสนุนงบประมาณท่ีเกินขีดความสามารถ
ของชุมชนท่ีจะดําเนินการไดเอง๔๓๐ อาทิเชน 

๑) สถานบันทางการศึกษา  
๒) ภาครัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 
๓) องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล  
๔) ชมรมกํานันผูใหญบาน  
๕) คณะกรรมการวัฒนธรรมอําเภอ 
๖) สํานักงานเกษตรอําเภอและจังหวัด 
๗) สํานักงานปศุสัตวอําเภอและจังหวัด 
๘) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด๔๓๑ 
๙) ท่ีทําการปกครองอําเภอและจังหวัด 
๑๐) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอและจังหวัด 
๑๑) ศูนยการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยประจําอําเภอและจังหวัด 
๑๒) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาท้ังในอําเภอและจังหวัด 
๑๓) สถานีตํารวจภูธรท้ังในอําเภอและจังหวัด 
๑๔) ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล ฯลฯ๔๓๒ 

                                                           
๔๒๘ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๒๙ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง
สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๓๐ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๓๑ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล
โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๓๒ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๖๙ 

นอกจากขอมูลดังกลาวมาขางตนนั้น ยังพบวา ชุมชนเหลานี้ ลวนมีการกอเกิดการพัฒนา
หมูบาน หรือชุมชนของตนเองมาดวยการเรียนรูจากประสบการณตางๆ และจากความลมเหลว หรือ
จุดออนของแตละบริบทชุมชนตนเองมากอน อาทิเชน มีการลงทุนท่ีใชตนทุนการผลิตสูง และใชปุยยา
ปราบศัตรูพืชราคาแพง ทําใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอมของชุมชน และมีผลกระทบตอสุขภาพ
ของตนเองจากการใชสารเคมี รวมถึงเรื่องการใชจายฟุมเฟอย และขาดการวางแผนการใชจายใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังนี้ ประจวบกับท่ีผานมาในชวงเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐ หรือท่ีเรียกวา 
“วิกฤตตมยํากุง” จนมีกระแสการนอมนําแนวคิดและการใชวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนํามาเปนแนวทางในการปรับกระบวนการคิดหรือการปฏิบัติ
ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน เพ่ือมุงพัฒนาชุมชนของตนเองใหเขมแข็งได๔๓๓ ดังท่ีมี
นักวิชาการทางการพัฒนาชุมชนหลายๆ ทานไดกลาวถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงวา ทําใหชุมชนเขมแข็ง
และพ่ึงตนเองได เพราะหลักความพอเพียงนั้นเกิดข้ึนไดดวยการเรียนรูตนเอง หรือจะเกิดข้ึนไดดวย
ความรู และปญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงๆ และตองมีการเรียนรูท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ
สรางสํานึกใหม๔๓๔ ทําใหสามารถปรับกระบวนทัศนใหมีวิธีการคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการใหคุณคา
ท่ีสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง๔๓๕ ท้ังสามารถทําใหเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกลายเปนวิถีชีวิตท่ีจะ
สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคาแบบดั้งเดิมของชุมชน ตลอดถึงสังคมท่ีทุกคนสามารถพ่ึงตนเอง 
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน และอยูรวมกันไดอยางรมเย็นเปนสุข๔๓๖ ดังนั้น แกนนําของชุมชนได จึงมีการ
จัดเวทีประชาคม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาของชุมชนโดยชุมชนเอง โดยการยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนสําคัญ คือ มีความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี พออยู พอกิน เหลือกินคอยแจกจาย และเหลือจากแจกจายแลวจึงคอย
จําหนาย๔๓๗ สืบเนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนั้น มี
ภูมิศาสตร หรือลักษณะบริบทคลายๆ กัน และปญหาก็คลายๆ กัน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร อาทิเชน การทํานา ทําไร และปลูกผักสวนครัว โดยอาศัยน้ําฝนและแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ เปนเหตุใหผลผลิตต่ํา ตนทุนการผลิตสูง๔๓๘ จากสาเหตุนี้นั่นเอง จึงทําใหประชาชนใน
ไดรวมกันสรางความตระหนัก และสํานึกรักบานเกิด โดยมุงเนนการบริหารจัดการชุมชน มีการ
ดําเนินการผานกิจกรรมตางๆ ท้ังระดับครอบครัว และชุมชน เพ่ือใหทราบวา ประชาชนในแตละ
ครัวเรือนมีรายรับ และรายจายตลอดท้ังป มากนอยเพียงใด ซ่ึงจะตองทําบัญชีครัวเรือนในอนาคต 

                                                           
๔๓๓ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๔ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๕ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๖ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๗ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๓๘ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน

หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๐ 

รวมถึงตองการอยากใหทุกคนชวยกันลด ละ เลิกการใชสารพิษสารเคมีในการประกอบอาชีพ๔๓๙ และ
นอมนําหลักการทรงงานของในหลวงมาใชในการสงเสริมพัฒนาชุมชนของตนเอง และไดดําเนินการ
พัฒนาชุมชน โดยใชวิธีการตางๆ ไดอยางสอดคลองกับเกณฑชี้วัด ๖ x ๒ ไดแก วิธีการลดรายจาย 
วิธีการเพ่ิมรายได วิธีการออม วิธีการเรียนรู วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
วิธีการสรางความเอ้ืออารีหรือเก้ือกูลตอกัน๔๔๐ ดังพอจะนําเสนอโดยภาพรวมไดดังนี้ 

๑) วิธีการลดรายจาย คือ ครัวเรือนใชพ้ืนท่ีวางบริเวณบาน หรือใชกระถาง/ยางรถยนต/
ภาชนะท่ีท้ิงแลวในการปลูกผักไวกินเองในครอบครัว มีการลด ละ เลิกอบายมุขตางๆ ไมเสพสิ่งเสพติด 
ไมเลนการพนัน และประพฤติตนอยูในศีลธรรมท่ีดี๔๔๑ 

๒) วิธีการเพ่ิมรายได คือ นอกจากอาชีพหลัก ครัวเรือนมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ โดยใชอุปกรณ 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือนท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ใหเกิดความคุมคาและประหยัด เชน ผลิตปุยอินทรียชีวภาพในการเพาะปลูก ปลูกผักปลอดสารพิษ 
และการใชพลังงานทดแทน (แกสชีวภาพจากมูลสัตว)๔๔๒ 

๓) วิธีการออมหรือประหยัด คือ มีการออม มีกลุมออมทรัพย กองทุน และกลุมอาชีพ
ตางๆ ท่ีเชื่อมโยงถึงกันภายในชุมชน๔๔๓ 

๔) วิธีการเรียนรู คือ มีการบันทึกและถายทอดภูมิปญญาดานตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชน และ
เรียนรูในการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๔๔๔ 

๕) วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มีการใชวัสดุหรือทรัพยากรท่ีมี
อยูในชุมชนอยางคุมคาและประหยัดในการประกอบอาชีพ ท้ังมีการปลูกพืชหมุนเวียนภายในพ้ืนท่ี
การเกษตรของตนเอง เชน แตงโม แตงกวา ถ่ัวลิสง และปอเทือง เปนตน และปลูกตนไมทดแทนเปน
ประจํา๔๔๕ 

๖) วิธีการเอ้ืออารีหรือเก้ือกูล คือ มีการดูแลชวยเหลือและจัดสวัสดิการใหคนจนคนดอย
โอกาสและคนประสบปญหา จัดสรรเงินกําไรจากกองทุนชุมชนเพ่ือเปนสวัสดิการ การจัดตั้งศูนย

                                                           
๔๓๙ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๔๐ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๔๑ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน, ๒๕๕๙. 
๔๔๒ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๓ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๔๔ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๔๕ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๑ 

สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ตลอดจนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมิใชเก่ียวกับ
การเงิน และสงเสริมการรูรักสามัคคี๔๔๖ 

สรุปไดวา Money การบริหารจัดการงบประมาณ กลาวโดยภาพรวม คือ ชุมชนมีการ
บริหารจัดการเงินทุน งบประมาณ หรือรายไดท่ีเกิดข้ึนและการไดมาซ่ึงเงินทุน หรืองบประมาณใน
ระดับตางๆ ท้ังในระดับครอบครัว กลุมองคกรชุมชนตางๆ ภายในชุมชน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีสวน
สําคัญทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน และเปนเรื่องเก่ียวกับการผลิต การ
บริโภค การจําหนายจายแจกสินคาและการบริการท่ีชุมชนสามารถผลิตไดเอง ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะ
ชวยสนับสนุนในการบริหารจัดการชุมชมในเรื่องกิจกรรมชุมชนในระดับตางๆ ใหดําเนินการหรือ
ขับเคลื่อนตอไปได นั่นก็คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีมีคาเปนเงินของระบบ ซ่ึงเรียกไดวา เปนหัวใจสําคัญ
อยางหนึ่งของระบบชุมชน หรือระบบองคกรตางๆ เชน เงินทุน เงินสด เงินคาใชจาย หรือเงินรายรับ 
รายจายตางๆ เงินหมุนเวียน เปนตน ถาการเงินของระบบไมดีพอแลว ระบบนั้นยอมจะประสบกับ
ความยุงยากในการดําเนินงาน ดังนั้น ระบบตางๆ จึงเก่ียวกับการเงินทุกประเภท จําเปนตองใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของการบริหารจัดการดานการเงินหรืองบประมาณตางๆ ท้ังในสวนครัวเรือน ไป
จนถึงระชุมชนอยางเปนพิเศษ และท่ีสําคัญก็คือการท่ีชุมชนพ่ึงตนเองไดนั้น จําเปนตองเนนในเรื่อง
การดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้ันเบื้องตนคือ ควรมีการทําเกษตรแบบไร
นาสวนผสม เพ่ือการอุปโภคและบริโภค หรือเลี้ยงตนเองและประชาชนในชุมชนกอน ถาผลผลิตท่ี
เหลือจากการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชนแลว จึงนําออกไปจําหนายเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมใหกับ
ตนเอง เนื่องจากพบวาประชาชนในชุมชนสวนใหญสามารถพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจได เพราะสามารถ
มีวิธีการลดรายจาย เพ่ิมรายรับ-รายจาย มีการอดออมหรือประหยัด หรือมีเงินออมไวใชในยามจําเปน 
อยูในระดับพอเลี้ยงชีพตนเองได มีการประกอบอาชีพหลักของตนแลว ก็มีการประกอบอาชีพเสริม
ตางๆ เพ่ือหารายไดใหแกครอบครัว มีการเรียนรูอยูตลอดเวลาในการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ ภายในชุมชน โดยใชวัสดุหรือ
ทรัพยากรเหลานั้นอยางประหยัดคุมคาและมีการปลูกทดแทนเปนประจํา พบวา เม่ือเสร็จฤดูเก็บเก่ียว 
ประชาชนภายในชุมชนสวนใหญก็ไดมีการปลูกพืชหมุนเวียนภายในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง หรือ
อาจจะเชาพ้ืนท่ีของผูอ่ืนทําก็มี เชน ถ่ัวลิสง ถ่ัวพรา แตงโม และปอเทือง เปนตน เพราะพืชเหลานี้
สามารถชวยปรับสภาพพ้ืนดินใหดีข้ึน และปลูกพืชผักสวนครัวทุกอยางภายในครัวเรือนของตนเอง ท่ี
สามารถจะนําไปบริโภคเอง และจําหนายได เชน พริก ชะอม ถ่ัวฝกยาว และแตงกวา เปนตน จะไดไม
ปลอยใหพ้ืนท่ีเปลาประโยชน สามารถชวยสรางรายไดและลดคาใชจายภายในครอบครัวของตนไดอีก
ทางหนึ่งดวย และพบวา ในปจจุบัน แมแตขาราชการบางคน ก็หันมาใชเวลาวางในการประกอบอาชีพ
เสริมทางการเกษตรโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในการประกอบอาชีพอยางคุมคา เชน การเกษตรแบบไร
นาสวนผสม และการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาและสัตวพ้ืนบาน เปนตน  

อยางไรก็ตาม มีท้ังหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ เขามาเพ่ือให
ความรูทางวิชาการในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน รวมถึงสนับสนุนเงินทุน 
                                                           

๔๔๖ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๒ 

หรืองบประมาณท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชนจะดําเนินการเองได ฉะนั้น จึงทําใหมีการจัดตั้งกลุม
องคกรชุมชนทางเศรษฐกิจตางๆ เกิดข้ึนภายในชุมชน ไมวาจะเปนกลุมอาชีพเสริมท่ีเปนทางการ และ
ไมเปนทางการ เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมกองทุนหมูบาน กลุมธนาคารขาว กลุมปลูก
หมอนเลี้ยงไหม กลุมสตรีทอผาไหม กลุมจักสาน กลุมผลิตภัณฑพ้ืนบาน และกลุมผลิตภัณฑแปรรูป
ทางการเกษตร เปนตน เพ่ือสามารถใชในครัวเรือน และนําไปจําหนายตามศูนยรบจําหนายตางๆ ได  
นอกจากนี้ ผลลัพธท่ีมีคุณคาทางสังคม ก็คือจากการท่ีประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชน
ดังกลาวนี้ สวนใหญไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดความเก้ือกูลหรือเอ้ืออารี
ตอกันและกันในรูปแบบตางๆ ท่ีไมเก่ียวกับเรื่องการเงิน อาจจะเปนแรงกายหรือแรงใจชวยเหลือกันใน
ชุมชนทําใหเกิดความรักสามัคคีกันภายในชุมชน ตามตารางท่ี ๔.๑๑ ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Money การบริหารจัดการ

ดานเงินทุน/งบประมาณ  
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
Money การบริหารจัดการดาน
เงินทุน/งบประมาณ เพ่ือทําให
เกิดความสมดุลของการพ่ึงตนเอง
อยางยั่งยืน ดานเศรษฐกิจชุมชน 

๒๔ 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔,  ๑๕, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๘, ๒๙ 
และ ๓๐  

 
๔.๒.๔ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดาน Morality การบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม 
ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ไดใหความเห็นวา เม่ือกลาวถึงการบริหารจัดการดานคุณธรรม

จริยธรรมนั้น มีลักษณะหลายประการดวยกัน เชน ลักษณะของการคบมิตร ควรเปนผูท่ียอมฟงมาก 
ขอใหไดฟงใครจะพูดอะไรก็จะรับฟงท้ังหมด โดยท่ีจะไปตรึกตรองกลั่นกรองทีหลังวา ดีไมดี การท่ีจะ
คบมิตรแตละคนนี่ ถาใหคบจริงคบไดทุกคน แตจะเปนมิตรท่ีเราเชื่อใจไดไหม เชื่อใจได ก็คือเรา
กลั่นกรองเอาเองวาดีหรือไมดี แตใหเราพูดถึงวาแตละบุคคล แตละกลุม แตละองคกร เราจะคบบุคคล
ใด กลุมใด องคกรใดอยางนี้ ก็เราก็จะมองวา กลุมท่ีเราจะไปคบหาสมาคมดวยนั้น เราก็ตองดูลักษณะ
หรือดูการบริหารจัดการของเขาเขามีความนาเชื่อถือไหม พูดงายๆ ท่ีเราจะไปคบคาสมาคมดวยนั้น 
ควรเปนผูท่ีมีศีลธรรม มีความดีงาม ดีอยูแลวทุกขอดีอยูแลว แลวอีกอยางท่ีควรเนนในเรื่องคุณธรรม
นั้น ก็ก็คือการมีสติ มีความระลึกรูตัววาทําอะไร เปนเรื่องท่ีเปนเรื่องท่ีดีเยี่ยมกอนท่ีเราจะทําอะไรนี่เรา
มีสติ เริ่มตนจากยกตัวอยางเชน คณะกรรมการท่ีเขามาทํางานรวมกันภายในชุมชน องคกร เปนตน 
อยางนอยก็ตองมีศีลอยูแลว และควรมีความซ่ือสัตย ซ่ือตรง จริงใจตอกันและกัน จึงจะทํางานรวมกัน
ไดดวยดี๔๔๗ 
                                                           

๔๔๗ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๓ 

คิดวาท่ีโดดเดนมาก ก็คือชุมชนจะปกครองแบบงายๆ เพราะสวนใหญ ปกครองกันแบบ
เครือญาติ มีอะไรก็ปรึกษา มีอะไรก็คุย เพราะวาความรูก็แค ป.๖ มีงานอะไรมา ก็ตองปรึกษาท่ี
ปรึกษากอน หรือวาใหทานทราบทุกเรื่อง ทีนี้ ก็มีชาวบานทุกคนในฐานะลูกบาน ผูใหญถึงจะเปนคน
รุนใหม แตก็ขอยกยองชมเชยในดานศักยภาพหรือการบริหารหรือวาปกครองชุมชนวา ผูนําชุมชนมี
การบริหารจัดการงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม ก็คือวาเปนท่ีเคารพนับถือและเปนท่ียอมรับและ
ไววางใจของประชาชนในชุมชนในลักษณะท่ีโดดเดน ท่ีเชี่ยวชาญในดานการควบคุมอารมณ เปนกลาง
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดีมาก ไมใชอารมณ และพยายามไมใหเกิดแตกแยกกัน แต
คอยประสานใหเกิดความสามัคคีในชุมชน ทํางานอยางนี้ก็จะไมมีกรณีใดๆ ท่ีจะทําใหงานผิดพลาด ไม
เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และโดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา ไมวาจะทุกวันพระ หรือไมทุกวันพระก็ตาม จะ
มีการนิมนตพระสงฆใหแสดงธรรมโปรดประชาชนใหไดรูดีรูชอบในการท่ีจะดําเนินชีวิตใหเปนโดย
สุจริตชอบ บางครั้ง อาจจะนิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมภายในชุมชนเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมใหแกคน
ในชุมชนทุกระดับ ตามท่ีความคิดวา จะมีพ้ืนเพพ้ืนฐานมาแตคนรุนแรกเลย จะปลูกฝงมาลักษณะนี้ 
เชน ปลูกฝงเรื่องเสียสละ เรื่องสามัคคี เพราะก็วาพยายามจะดึงตัวธรรมะหรือคุณธรรมขอนี้ไวใหคน
ในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความกลมเกลียวปรองดองกันภายในชุมชน จะไมใหเลือนรางไป
เพราะวาคนรุนใหมก็ตามหลังคนรุนกอนมาเรื่อยๆ จะใหตองเขาสืบทอดไปตอเรื่อยๆ๔๔๘  

ท้ังนี้และท้ังนั้นก็ควรใชเวลาวางใหเปนประโยชน ถาเกิดหมดวาระก็เขาสวนทําสวนทุก
อยางทําก็มีคนงานเฝาอยูก็ตองไปบริหารเรื่องคนงาน การบริหารจัดการในเรื่องการทํานาก็ใหคนเฝา
คนหนึ่งมาท่ีสวนคนเดียว ก็ตองกลับไปกลับมาก็ตองไปบริหารงานแตละอยาง ดังนั้น จึงตองตื่นแตเชา
ใสบาตร พอใสบาตรแลวก็ไปตามหนาท่ี และก็ออกใบสั่งจายงานใหคนทํางานๆ แลวก็กลับมาบาน มา
พักผอนก็จะเปนอยางนี้ตลอดท้ังป และจะไมเลี้ยงสัตวเลี้ยงตางๆ เลย มีปญหาเรื่องการดูแลไมท่ัวถึง 
เปนบาปไมเลี้ยง หมา แมวอะไร ไมเลี้ยงท้ังสิ้น จะเปนการยุงยาก กลัวมันตาย๔๔๙ 

ท้ังชุมชน วัด และราชการ หรือโรงเรียนในชุมชน มีความมือกัน ดังนั้น ทําใหทุกคนใน
ชุมชนไดทําบุญตักบาตรเปนประจํา เชน ใสบาตร ไปทําบุญวันพระ เปนตน ทําใหคนในชุมชน มี
คุณธรรม จริยธรรม๔๕๐ 

สรางจิตสํานึกใหเกิดแรงบันดาลใจ คุณธรรม จะรูไดในเม่ือมีการแสดงออกของคนเราจะ
บงบอกเลยวามีคุณธรรมอยูในใจตอกัน เจริญสมาธิก็มี ทําสมาธิ ในหนาท่ีการงานก็ดี คุณธรรม
จริยธรรมจะเห็นไดชัดในเม่ือมีการแสดงออก ทางกาย แลวาจา จะเปนท่ีนับถือของคนท่ัวไป ผูใหญ

                                                           
๔๔๘ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๙ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๕๐ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๔ 

เปนท่ีเคารพ ผูนอยก็นารักนาสงเสริม ชวยเหลือ เปนตน๔๕๑ อยางไรก็ตาม ประชาชนในชุมชน สวน
ใหญ ยังคงมีความเชื่อม่ันในศาสนา โดยเฉพาะมีความเชื่อม่ันในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เม่ือมีเวลา
วางจะเขาวัดฟงเทศนฟงธรรม แสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน ทําบุญใหทาน รักษาศีล และเจริญ
ภาวนาตามสมควร เพราะยังมีความเชื่อวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว สวนเยาวชนภายในชุมชน บางสวนยัง
ไมคอยเขาวัด จะเขาวัดในบางโอกาสตามประเพณี หรือจะเขาก็ตอเม่ือมีปญหาเดือดรอนทางใจท่ีแก
ไมไดเทานั้น สวนประเพณี วัฒนธรรมประจําทองถ่ินดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมานั้น ก็ยังมีอิทธิพลตอความ
เชื่อของคนในทองถ่ินอยางมาก อาทิเชน ประเพณีของคนไทยเขมร ก็จะมีความเชื่อดานการเขาทรง
เจา (แซนละมวด) การเซนไหวโดนตาหรือการกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในชุมชน (แซนโดนตา) และ
การเซนไหวผีปะกํา (การกราบไหวบรรพบุรุษ)๔๕๒ สวนประเพณีของคนไทยอีสาน ก็ยังมีการยึดม่ันใน
ประเพณีท่ีเรียกวา ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนในชุมชนยังเชื่อวาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทํา
ใหเกิดความรูสึกในเรื่องผิดชอบชั่วดี และทําใหเกิดความสบายใจแกตนได เพราะคนในสังคมปจจุบัน 
นับวันจะมีจิตใจท่ีเลวทรามกวาแตกอน ไมตั้งอยูในสุจริตธรรม จึงทําใหการดํารงชีพอยูของคนท่ัวไปใน
สังคมไมปลอดภัย จะเห็นไดจากขาวตามสื่อตางๆ เชน การปลนฆา ลักขโมยกันมากข้ึน๔๕๓ อยางไรก็
ตาม ประชาชนในชุมชนนี้ พบวา สวนใหญยังมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และทําใหตนเองเกิด
ความม่ันใจ และมีจิตใจท่ีกลาหาญเขมแข็งในการประกอบอาชีพ อีกประการหนึ่ง มีพอแมเปนผูคอย
ใหกําลังใจชี้แนะ และนําพาปฏิบัติตนใหตั้งอยูในสุจริตธรรมมาตั้งแตเด็ก จนเกิดมีจิตใจท่ีเขมแข็งและ
เคยชิน สามารถอดทนตออุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในครอบครัวและชุมชน๔๕๔ แตก็มีบางสวนยังคอย
พ่ึงพาระบบทุนนิยม ไมคอยพ่ึงตนเอง และไมพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู ดังนั้น จึงควรประหยัด พอเพียง 
และแสวงหาสิ่งท่ีจะพอหาไดดวยความสามารถของตนเอง หรือสิ่งใดท่ีแพงจนเกินฐานะตนจะหามาได 
ก็ควรหลีกเลี่ยง ยกเวนบางอยางท่ีหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนไมได จําเปนท่ีจะตองซ้ือก็ควรซ้ือ๔๕๕  

สรุปไดวา ชุมชนนี้มีการบริหารจัดการปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของคนในชุมชนทุก
ระดับท้ังผูนําและสมาชิกในชุมชน รวมถึงการสรางขวัญหรือกําลังใจใหกับบุคคลแตละคนใหสามารถ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ ดาน Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ทําใหคนในชุมชน มีปกติ
ระมัดระวังตัวทางกาย วาจา ตลอดถึงทางใจ โดยมีความระลึกถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี เปนคน
คุยกันไดงาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความพากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนได

                                                           
๔๕๑ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๕๒ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๕๓ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล
โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๕๔ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๔๕๕ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๕ 

ถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการครองตน ครองคน ครองงาน และครอง
องคกร สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ 
ไดสําเร็จ และเปนองคประกอบท่ีมีสวนสําคัญทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางจิตใจ ตาม
ตารางท่ี ๔.๑๒ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Morality การบริหาร

จัดการดานคุณธรรม จริยธรรม  
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
Morality การบริหารจัดการดาน
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทําให
เกิดความสมดุลของการพ่ึงตนเอง
อยางยั่งยืน ดานจิตใจ 

๙ ๓, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๒๑, ๒๕, และ ๒๙  

 
๔.๒.๕ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดาน Material การบริหารจัดการวัสดุ/วัตถุดิบ 
ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ไดใหความเห็นวา Material การบริหารจัดการวัสดุ/วัตถุดิบเปน

องคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินงานในยุคปจจุบันนี้ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความ
ระมัดระวังในการบริโภคใชสอย เม่ือหลายสิบปท่ีแลว พ้ืนท่ีดั้งเดิมสวนใหญในชุมชนพ้ืนท่ีวิจัยดังกลาว 
ท่ีอยูแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนั้น ยังขาดทรัพยากรแหลงน้ําในการประกอบการเกษตร 
ท้ังปาไมในพ้ืนท่ีก็ถูกทําลาย แตประชาชนก็ไมปลูกปาทดแทน พอถึงชวงฤดูหนาแลง ประชาชนจะ
ประสบความเดือนรอนอยางหนัก อีกท้ังประชาชนสวนใหญมีท่ีดินทํากิน แตก็ไมมีแหลงน้ําเพ่ือจะ
ประกอบในทางการเกษตร๔๕๖ ตอมาในภายหลัง ก็เกิดโครงการตามแนวพระราชดําริของในหลวงท่ี
ทรงใหสรางอางเก็บน้ําในชนบทตางจังหวัด เพ่ือเปนสาธารณประโยชน ทําใหเกิดประโยชนแกคนใน
ชุมชนท่ัวไปโดยมาก ชุมชนในพ้ืนท่ี จึงมีแหลงทรัพยากรน้ําอยางพอเพียง มีการปลูกปาทดแทน เกิด
ความอุดมสมบูรณตามลําดับ มีกฎหมายคุมครอง ชุมชนสามารถมีแหลงน้ําใชไดตลอดท้ังป ในปจจุบัน
นี้ นอกจากชลประทานในเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเขามารวมบูรณาการ หรือไดเขามารวม
มือกันในการดําเนินกิจกรรม อาทิเชน การปลูกปาทดแทนในวันสําคัญ เชน วันแมแหงชาติ วันพอ
แหงชาติ มีการสนับสนุนสงเสริมการบํารุงรักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังแหลงน้ําและปาไม 
จนสามารถพลิกพ้ืนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณคืนแทนสภาพปาเดิมท่ีถูกทําลายไป และท่ีสําคัญ คือ มี
การสงเสริมในดานการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรใหแกประชาชน มีการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา โดย
มีการประชาสัมพันธหามจับปลาในชวงฤดูวางไขของปลา เพ่ือเพ่ิมและขยายพันธุปลาใหมากตอไป 
                                                           

๔๕๖ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน
หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๖ 

เพราะมีแหลงน้ําท่ีสมบูรณเชนนี้๔๕๗ จึงมีพืชพันธุไมและสมุนไพรท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ รวมถึงพืชท่ี
ประชาชนปลูกไวอยางมากมาย เชน ตนกก ไมไผ มะพราว กลวย และใบเตย เปนตน สามารถท่ีจะ
นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีพ สรางรายไดใหแกตนเอง จนสามารถพ่ึงตนเองไดใน
ท่ีสุด๔๕๘ แตก็ยังมีประชาชนบางสวน เม่ือเสร็จฤดูเก็บเก่ียวแลว ก็พากันเขาไปตามเมืองใหญๆ ใน
ตางจังหวัด เพ่ือทํางานรับจางท่ัวไป เสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว จึงปลอยใหพ้ืนท่ีสําหรับทํากิน
ถูกท้ิงไวอยางเปลาประโยชน๔๕๙  

การบริหารจัดการดานวัสดุหรือวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ยอมทํา
ใหชุมชนพ่ึงตนเองไดในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปจจุบันนี้ มีทรัพยากรแหลงน้ํา
อุดมสมบูรณ สะดวกสบายกวาอดีตท่ีผานมา แตในทางกลับกันโรคภัยไขเจ็บก็มีมากข้ึนตามไปดวย๔๖๐ 
เนื่องจากประชาชนบางสวนยังใชสารเคมีเขามาชวยในทางการเกษตรเพ่ือเรงผลผลิตใหแกตนเอง โดย
ไมไดคํานึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงสงผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา
ธรรมชาติมีสารเคมีปนเปอนอยู และกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษทางอากาศ๔๖๑ ดังนั้น ในปจจุบัน จึงมี
การรณรงคในการชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน และประชาชนในชุมชน จํานวนไมนอย ก็
ใหความสําคัญในเรื่องนี้ เริ่มหันกลับมาใชปุยชีวภาพมากข้ึนกวาเดิม โดยมีการหมักปุยชีวภาพ หรือปุย
พืชสดใชเองได การใชสารเคมีในชุมชนจะคอยๆ ลดลง สามารถทําใหประหยัดคาใชจาย และไดรับ
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษมากข้ึน เพราะโดยสวนใหญชุมชนในพ้ืนท่ีวิจัยไดดําเนินชีวิตตาม
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๔๖๒ 

ท้ังนี้ ในปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมจะหลั่งไหลเขามามากในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใกลๆ ชุมชน ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เม่ือเปนเชนนั้น ท้ังหนวยงานภาครัฐกับหนวยงานในชุมชนทองถ่ิน จึงพยายามให
ประชาชนในชุมชนรวมกันรณรงคในเรื่องการปลูกปาทดแทน และบํารุงรักษาแหลงน้ําธรรมชาติใน
ชุมชนของตน เพ่ือพลิกฟนทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลายใหเกิดความอุดมสมบูรณคืนทดแทนสภาพ

                                                           
๔๕๗ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ

เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๘ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๕๙ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๔๖๐ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๖๑ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๔๖๒ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๗ 

ธรรมชาติเดิมท่ีถูกทําลายไป โดยลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ือใหความรูความเขาใจแกประชาชนในเรื่องการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร๔๖๓  

เพราะฉะนั้น ปจจุบัน ประชาชนภายในชุมชนสวนใหญท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํา
นาทําไร ทําสวน จึงไดเริ่มใหความสนใจในการทําการเกษตร โดยเฉพาะการเกษตรแบบผสมผสาน 
หรือการเกษตรทฤษฎีใหมของในหลวง ท่ีอาศัยแหลงน้ําท่ีมีอยูนี้ในประกอบอาชีพเสริม เพ่ือสราง
รายไดใหแกตนและครอบครัว เชน การเขารวมเปนสมาชิกในโครงการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตร สามารถพัฒนาอาชีพทางการเกษตรใหม่ันคงตลอดไป๔๖๔ บางครอบครัวก็พยายาม
พ่ึงตนเองในดานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด จึงปลูกพืชผักสวนครัวทุกอยางท่ีกินได
ในพ้ืนท่ีวางของตน รวมถึงปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบาน อาทิเชน ขามชาง และออยดํา เพราะพืชเหลานี้
สามารถนํามารักษาแกโรคพิษสําแลงไดตามภูมิปญญาทองถ่ินตามความเหมาะสมท่ีพอใหตัวเองดํารง
ตนได๔๖๕  

สรุปไดวา Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบทางธรรมชาติ พบวา ทําใหคนใน
ชุมชนมีปกติรูจักคุณคาของสิ่งของท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีพ และทําใหมีความรูจักพอดีใน
การใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ รณรงคใหรวมแรง
รวมใจมีจิตอาสาปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง และใหมีความฉลาดรอบรู
ในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ ซ่ึงสามารถทําให
เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช และเกิดการทดแทน รักษา 
ฟ น ฟู ใหดี เ ช น เดิม  และ ทํา ให ชุ มชน เ กิดการ พ่ึ งตน เองไดอย า งยั่ งยื นวิ ถี พุทธ ใน มิติ ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามตารางท่ี ๔.๑๓ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Material การบริหาร

จัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ  
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
Material การบริหารจัดการดาน
วัสดุ/วัตถุดิบ เพ่ือทําใหเกิดความ
สมดุลของการพ่ึงตนเองอยาง
ยั่งยืน ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๔, ๒๖, และ ๓๐ 

 

                                                           
๔๖๓ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๖๔ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
 ๔๖๕ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๘ 

๔.๒.๖ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดาน Man การบริหารจัดการดานคน 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ไดใหความเห็นวา การบริหารจัดการดานคน ในชุมชนพ้ืนท่ีวิจัย
ท้ัง ๔ ชุมชนดังกลาว ซ่ึงถือวาเปนชุมชนชนบทในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือลางนั้น นับตั้งแตอดีต
มาจนถึงปจจุบัน ประชาชนสวนใหญยังใหความสําคัญในดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ใน
การดําเนินการกิจกรรมแบบการมีสวนรวมตามบริบทของภูมิสังคมของตนเอง หรือตามทุนทางสังคม 
ทุนชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม และใหความรวมมือกันเปนอยางดี ชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ไมวา
จะเปนเรื่องงานทําบุญตางๆ เชน งานอุปสมบท และงานศพ เปนตน รวมถึงงานประเพณีในชวง
เทศกาลตางๆ ท่ีมีข้ึนภายในชุมชนของตนเองและใกลเคียง เชน ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ตามประเพณีคน
ไทยอีสาน๔๖๖ และประเพณีคนไทยเขมร ก็จะมีความเชื่อดานการเขาทรงเจา (แซนละมวด) การเซน
ไหวโดนตา หรือการกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในชุมชน (แซนโดนตา) และการเซนไหวผีปะกํา (การ
กราบไหวบรรพบุรุษ) เปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับตนเอง ท้ังนี้ นับวาเปนการสอนใหเกิดความรูจัก
กตัญูกตเวทิตาคุณตอบรรพบุรุษและผูมีพระคุณ๔๖๗   

สวนความสัมพันธทางสถาบันครอบครัวนั้น บางครอบครัวยังมีปญหาในการปฏิสัมพันธ
ระหวางกันนอยมาก เพราะพอแมและลูกไมคอยมีโอกาสพบปะกัน เพราะวาตางคนก็ตางอางวา มี
หนาท่ีของตนท่ีจะตองทํา จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาระดับครอบครัวตามมา ซ่ึงทําใหผูปกครองไม
คอยมีเวลาสั่งสอนบุตรหลานของตนเอง และกลายเปนปญหาระดับชุมชนในท่ีสุด ทําใหคนในชุมชน
บางสวนมีความเห็นแกตัว มุงแตผลประโยชนสวนตนมากข้ึน ท่ีสําคัญในปจจุบัน ก็คือทําใหเกิดปญหา
รายแรงตามมา อาทิเชน มียาเสพติดแพรระบาดเขามาในชุมชน เปนตน๔๖๘  

ฝายผูนําชุมชน พรอมทีมงาน และสมาชิกภายในชุมชนท่ีเก่ียวของในการบริหารปกครอง
ทุกภาคสวน เม่ือทราบปญหาเหลานี้แลว ไดพยายามรวมกันหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ ท่ีจะเปนตัวเชื่อมโยงทุกคนภายในชุมชนเขา
ดวยกัน เพ่ือเสริมสรางความอบอุน และความสามัคคีใหเกิดข้ึนแกประชาชนในชุมชนตนเองทุกระดับ 
เริ่มตั้งแตระดับครอบครัวเปนตนไป โดยใชศาสนสถาน และหลักธรรมในศาสนาเปนสื่อกลางเชื่อม
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวใหเกิดความรักใคร ปรองดอง และผูกพันตอกันและกัน๔๖๙  

 

                                                           
 ๔๖๖ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบาน

ดานการบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๖๗ สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร, ๑๑ กันยายน, ๒๕๕๙. 

 ๔๖๘ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

 ๔๖๙ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๗๙ 

ดังนั้น การสรางความสัมพันธและความเขาใจกันระหวางสมาชิกในครอบครัวมี
ความสําคัญมาก เพราะถาสถาบันครอบครัวเกิดความอบอุนเสียแลว ประชาชนในระดับชุมชนก็จะ
เกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันตามมา เม่ือทํากิจการหรือกิจกรรมใดๆ ก็จะสําเร็จไดงาย และถาองคกรใด 
มีการบริหารจัดการองคกรท่ีดี มีความเขาใจท่ีดีระหวางกันได โดยใหทุกคนในองคกร มีสวนรวมในทุก
ดาน และมีความเชื่อถือไวใจกันและกัน ก็จะสามารถจะพัฒนาองคกรของตนใหประสบผลสําเร็จได๔๗๐ 
อนึ่ง ปจจุบันนี้ ระหวางผูนํากับประชาชนท่ีเปนลูกบานในชุมชนสวนใหญก็ยังมีความเปนปกแผน 
ชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน และพยายามรวมกันพัฒนาชุมชนตนเองใหเกิดความเขมแข็งและสงบ
สุข๔๗๑  

สวนการสรางความสัมพันธในระดับชุมชนภายในชุมชนนั้น ประชาชนใหความรวมมือใน
ดานตางๆ ดีข้ึน มีการแลกเปลี่ยนความรู และมีการกระจายขาวสารระหวางผูนําชุมชนกับคนในชุมชน 
หรือระหวางชุมชนกับชุมชนภายในตําบลอยางท่ัวถึงกัน รวมถึงองคกร/หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน กับชุมชนก็มีการประสานงานและรวมงานกัน๔๗๒   

นอกจากนี้ ประชาชนภายในชุมชน สวนใหญยังใหความสําคัญกับทางพระศาสนา มีการ
ฟงเทศนฟงธรรมในวันธัมมัสสวนะ หรือวันพระ หรือในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตามวัดตางๆ 
ภายในตําบล เชน มีการจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเสริมสรางให
ประชาชนมีสวนรวมในชุมชนมากข้ึน และเปนการเชื่อมความสัมพันธท่ีดีระหวางกันของคนใน
ชุมชน๔๗๓  

สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คนในชุมชนก็ยังคงอาศัยวัดเปน
สถานท่ีประชุม หรือปรึกษาหารือในเรื่องราวตางๆ อยูเปนประจํา รวมถึงใชเปนสถานท่ีจัดงาน
เทศกาลตางๆ รวมกัน สรางความสามัคคี เปนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ทองถ่ินในชุมชนใหคงอยูตลอดไป๔๗๔ แมในปจจุบัน บางครั้ง จะมีขาวท่ีไมดีเก่ียวกับพระสงฆเกิดข้ึนก็
ตาม แตก็ไมไดทําใหคนสวนใหญในชุมชนหวั่นไหว และเสื่อมศรัทธาตามขาวท่ีปรากฏในสื่อตางๆ นั้น 
ในทางกลับกัน คนท่ีไมมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จะทําใหตนเองไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามปกติ
เหมือนกับคนท่ีมีหลักธรรมเปนท่ีพ่ึงทางใจ๔๗๕  

                                                           
 ๔๗๐ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๔๗๑ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

 ๔๗๒ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ 
ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

 ๔๗๓ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน, ๒๕๕๙. 

 ๔๗๔ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

 ๔๗๕ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๘๐ 

สรุปไดวา Man การบริหารจัดการดานคน พบวา ทําใหทุกคนท่ีเปนผูนําและสมาชิกใน
ชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ เคารพ มีใจใฝในธรรม 
หลักการหรือความถูกตอง มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคนใน
สังคม มีมิตรและเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน และมีปญญาทําใหรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผน
กฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงเขมแข็งของ
กลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมในชุมชน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับระบบสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางสังคม วัฒนธรรม ตามตารางท่ี ๔.๑๔ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ ดาน Man การบริหารจัดการ

ดานคน  
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
Man การบริหารจัดการดานคน 
เพ่ือทําใหเกิดความสมดุลของ
การพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน ดาน
สังคม วัฒนธรรม 

๑๐ 
๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๒, ๒๔, ๒๖, และ 
๒๙ 

 
จากคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลัก 6M’s มี 

Management การบริหารจัดการ เปนตน ดังกลาวมาแลวขางตนนั้น สามารถนําหลักพุทธธรรมท่ี
ผูวิจัยไดกําหนดเปนฐานคิด คือหลักนาถกรณธรรม ๑๐ มานําเสนอพรอมคํานิยาม อันประกอบดวย 
๑) ศีลนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และมีกฎ กติกาท่ีดีของชุมชน 
๒) พาหุสัจจนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความใฝรูและแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีดี ๓) กัลยาณมิตตตา
นาถกรณธรรม หมายถึง การมีมิตรและภาคีเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน ๔) โสวจัสสตา หมายถึง 
การรูจักพูดคุยกันงาย ยอมรับฟง และเขาใจกันดีของคนในชุมชน ๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตานาถกรณ
ธรรม หมายถึง การมีจิตอาสา หรือมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ในชุมชนเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม ๖) ธรรมกามตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีหลักการในการทํางานอยางถูกตอง
ตามเหตุและผลท้ังในสวนตนและสวนรวม ๗) วิริยารัมภนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความมุงม่ัน
เพียรพยายามในการทํางานท่ีดี ๘) สันตุฏฐีนาถกรณธรรม คือ การมีความพอเพียง พอดี พอใจในการ
บริโภคและใชสอยของท่ีมีอยูอยางคุมคา ๙) สตินาถกรณธรรม คือ การมีสติระลึกชอบในสิ่งท่ีคิด กิจท่ี
ทํา คําท่ีพูด และรูเทาทันสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคมไดดี และ ๑๐) ปญญานาถกรณธรรม 
คือ การมีความฉลาดรอบรูดีในดํารงชีพในสังคม โดยมีการนํามาบูรณาการกับหลักทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ (Management Resources) คือ 6M’s ท่ีไดกําหนดไวเปนฐานคิดในทางหลักรัฐ
ประศาสนศาสตรดังท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไวแลวขางตนนั้น อันประกอบดวย ๑) Management การ
บริหารจัดการ ๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร ๓) Money การบริหาร



๒๘๑ 

จัดการดานเงินทุน/งบประมาณ ๔) Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม ๕) Material 
การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ และ ๖) Man การบริหารจัดการดานคน สืบเนื่องจากชุมชนพ้ืนท่ี
วิจัยท้ัง ๔ ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ท่ีผูวิจัยไดกําหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ดังผูวิจัยจะนําเสนอสาระสําคัญของการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
ศาสตรสมัยใหม เพ่ือใหเห็นเปนแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
ตอไปนี้ 

ผูใหขอมูลหลัก สวนใหญไดใหความเห็นวา  
๑) ศีลนาถกรณธรรม คือ การมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และกฎ กติกาท่ีดีของ

ชุมชน ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา ภายใตบริบทท่ีไดดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ท้ังในระดับครอบครัวและระดับชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จน
ประสบผลสําเร็จไดรับการยกยองแตงตั้งใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ มีการบริหารจัดการ
ชุมชนของตนเองใหพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน เพราะฉะนั้น ในเบื้องตน ทุกคนในชุมชนจึงควร
ประยุกตใชหลักศีลทางพระพุทธศาสนา กลาวคือกฎ ระเบียบ กติกาท่ีทุกคนควรยึดประพฤติปฏิบัติ
อยางเครงครัด เรียกไดวา เปนเครื่องมือในการชวยบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางใหชุมชนเกิดการ
พ่ึงตนเองไดในดานตางๆ คือ ดานระบบงาน ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจชุมชน จิตใจ  เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๔๗๖ เพราะวาคนท่ีมีศีลธรรมประจําใจ เชน ศีล ๕ ยอมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถจะอยูรวมในสังคมไดอยางสงบสุข และไมสรางความวุนวายใหเกิดข้ึน
ภายในชุมชน แตในปจจุบัน เม่ือกลาวโดยภาพรวม ประชาชนในชุมชนบางสวนเทานั้นท่ีจะประพฤติ
ปฏิบัติตามศีล ๕ ไดครบทุกขอ เนื่องจากบางคนขาดการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมโดยเฉพาะเก่ียวกับ
เรื่องศีลแลว เปนเรื่องพ้ืนฐานของชีวิตคนท่ีตองใสใจเปนสําคัญ แตปกติของคนในปจจุบันบางครั้ง
อาจจะมองขามความสําคัญในการอบรมฝกกายและวาจาใหเรียบรอย หรืออบรมขัดเกลาจิตใจตนเอง 

จนไมมีเวลาวางพอเพ่ือท่ีจะเขาวัดฟงเทศนฟงธรรม และมักจะเรงรีบอยูในเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพ
ประจําวัน ดังนั้น ประชาชนทุกระดับ จึงควรจะตั้งม่ันอยูในศีล ๕ เปนพ้ืนฐานกอน จึงทําใหรูจักผิด
ชอบชั่วดีในการดําเนินชีวิต๔๗๗   

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถจะบูรณการกับการบริหารจัดการชุมชน หรือวา
สามารถจะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาชุมชน หรือพัฒนากลุมองคกรนั้นๆ ภายในชุมชน เพ่ือให
ชุมชนเกิดความเขมแข็งจนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ซ่ึงท่ีผานมาพบเห็นแลววา บาง
ชุมชน สมมติอยางเชน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนตนแบบ เปนตน พอไดรับรางวัลปนี้มาแลว แต
อาจจะไมแนเสมอไปวาเขาจะยั่งยืน จะเรียกวา ขาดความเปนปรกติ ไมเกิดความยั่งยืน หรือขาด
ภูมิคุมกันท่ีดีในตัวก็ได ทีนี้ มองถึงประเด็นทางหลักพุทธศาสนา มีหลักธรรมตรงไหนบาง ท่ีจะไปชวย

                                                           
๔๗๖ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๗๗ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 
สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๘๒ 

ใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเปนตนแบบและเปนแนวทาง เพ่ือจะพัฒนางานใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ดังท่ีทานพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 
Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน ไดแสดงทัศนะไวเปนแนวทางสงเสริมวา ถาจะสงเสริมให
ชุมชนแตละชุมชนนั้นใหมีความยั่งยืนไดนั้น จําตองชวยแนะนําแนวทางใหเขาชวยตัวเองได เราตอง
ชวยใหเขาชวยตัวเองได ตองชวยใหเขาเติบโตไดดวยตัวเอง และตองสงเสริมใหเขาเกิดความรูสึกเปนผู
มีสวนรวมในความสุข ความสําเร็จ ความเจริญ หรือความดีความชอบในการรวมมือกันทํางาน แมแต
การมีสวนรวมรับผิดชอบในความลมเหลวของชุมชนนั้นๆ ดวยตัวของเขาเอง นั่นหมายถึง การรวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนดวยกันในทุกข้ันตอนในขอท่ีวา ศีล นี้ 
แทบจะไมตองกลาวถึง เพราะเปนท่ีรูจักกันอยูแลว แตวาถาจะไมกลาวก็จะเปนการบกพรองไป และท่ี
พระพุทธองคไดกําหนดใหเปนขอแรกของหลักนาถกรณธรรมนั้น ยอมมีความหมายหรือนัยท่ีลึกซ้ึง
แนนอน จึงจําเปนตองนํามากลาวตามสมควรเปนเบื้องตน เพราะการบริหารจัดการงานตางๆ นั้น 
บุคคลผูเก่ียวของยอมตองอาศัยหลักศีลขอนี้เปนท่ีตั้ง ดวยเหตุผลวาการทํางานใดๆ ก็ตาม ควรมีหลัก
ศีลธรรมเปนท่ีตั้งกํากับไวเบื้องตน การทํางานนั้นๆ จึงจะเปนไปไดอยางเรียบรอย และคําวา ศีล นี้ ถา
แปลตามหลักพระพุทธศาสนานั้น อาจจะแปลความหมายไดหลายนัย เชน แปลวา ปรกติบาง แปลวา 
เย็นบาง๔๗๘  

จะเห็นไดวา นัยของศีล ท่ีแปลวาปรกตินั้น หมายความวา ควบคุมพฤติกรรมทางกายและ
วาจาใหเรียบรอยหรือใหอยูในภาวะปรกติ กลาวคือทําใหมีมารยาททางกาย และทางวาจาท่ีดีงาม โดย
หลีกเลี่ยงจากการประพฤติสิ่งไมดีท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายท้ังแกตนเองและแกผูสวนรวมในทาง
กายและทางวาจา โดยเฉพาะในการทํางานกับเพ่ือนรวมงานหรือกับหมูคณะในชุมชน และในองคกร 
หนวยงานตางๆ ยิ่งจําเปนตองมีปรกติในการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ กฎ กติกาของ
สังคมนั้นๆ อยางเครงครัด เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยเปนแบบเปนแผนมาตรฐานเดียวกัน อันจะ
ทําใหมีการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการงานของชุมชนใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได
อยางคุมคา 

เม่ือกลาวถึงหลักศีลธรรมท่ีเปนกฎกติกาพ้ืนฐานทางสังคมของมนุษยชนแลว ในท่ีนี้ ก็เปน
การเก่ียวของกับการบริหารจัดการชุมชน ซ่ึงมีฝายฆราวาสเปนผูดําเนินการในฝายบานเมืองท่ีจะตอง
ยึดหลักศีลธรรมเปนตัวนําทาง นอกเหนือจากฝายพระสงฆหรือฝายนักบวชบรรพชิตท่ีมีศีลหรือ
สิกขาบทเปนหลักใหยึดถือประพฤติปฏิบัติตาม ในทางพระพุทธศาสนานั้น ไดมีการกําหนดศีลใหเปน
บัญญัติไว ๕ ประการ อยางท่ีรูจักกันหรือเรียกกันวา ศีล ๕ ไดแก ๑) หามไมใหเบียดเบียนหักลาง
ผลาญชีวิตกัน ๒) หามไมใหลักขโมย คดโกง หรือหามไมใหทุจริตคอรัปชั่น ๓) หามไมใหประพฤติผิด
ประเวณีหรือประพฤติผิดในกามารมณ ๔) หามไมใหพูดปดโกหกหลอกลวงผูอ่ืนใหเกิดความเสียหาย 

                                                           
๔๗๘ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) 

ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๘๓ 

และ ๕) หามไมใหเสพของมึนเมาทุกชนิดอันจะกอใหเกิดความประมาทหรือขาดสติเสียได๔๗๙ 
ขอบัญญัติท้ัง ๕ ประการนี้ เม่ือกลาวถึงทางการดํารงชีพอยูของฝายมนุษยผูครองเรือนหรือประชาชน
ท่ัวไป ก็อาจจะเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา มนุษยธรรม หลักธรรมของมนุษยชนนั่นเอง ท่ีจะพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเรียบรอยท้ังทางกายและวาจา สวนนัยของศีลท่ีแปลวา เย็น นั้น หมายความวา ทําให
เยือกเย็นท้ังแกตนเองและผูอ่ืน เพราะไมมีความเดือดรอน หรือความเรารอนใจอันเกิดจากการ
ประพฤติผิดเสียหายในการดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติงานท้ังของสวนตนและของสวนรวม กลายเปน
ความสงบรมเย็นหรือทําใหอยูเย็นเปนสุข มิใชอยูรอนนอนทุกข๔๘๐ 

ในขณะท่ีผูนําท่ีมีหนาท่ีในทางการปกครอง หรือมีหนาท่ีในทางการบริหารนั้น ปจจุบันเปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีผูอยูใตการปกครองหรือผูใตบังคับบัญชา มักจะเคารพ นับถือ และเชื่อถือในเรื่อง
ของความรูความสามารถและความประพฤติท่ีดีงามวา เปนผูมีคุณลักษณะท่ีเหนือตนเอง จึงพอจะเปน
แบบอยางท่ีดีใหประพฤติปฏิบัติตามได๔๘๑ เพราะฉะนั้น ตั้งแตโบราณมา บุคคลท่ีเปนผูนํา จึง
จําเปนตองฝกฝนอบรมตนเองใหมีความรูคูกับคุณธรรมเพ่ือใหเปนแบบเปนหลักไวใหผูอ่ืนพอท่ีจะยึด
เปนแบบฉบับได เม่ือมีแบบฉบับท่ีดีมีมาตรฐานดี ไมใชมีแบบฉบับท่ีขาดทะลุ หรือไมใชมีหลักท่ีผุแลว 
การปกครองหรือการบริหารก็จะดูมีความศักดิ์สิทธิ์ ถากลาวถึงในปจจุบันนี้ ก็เขากับหลักการท่ีวา มี
การปกครองหรือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ๔๘๒  

ดังนั้น การบริหารจัดการงานตางๆ ภายในชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําท่ีเปนท้ังฝาย
ปกครองทองท่ีและเปนฝายบริหารทองถ่ิน และทีมงาน รวมถึงสมาชิกในชุมชน สมควรท่ีมียึด
กฎเกณฑ กติกา ระเบียบแบบแผน หรือขอท่ีวา ศีล นี่เอง ใหเปนอยางเดียวกันในการดําเนินงาน 
เพ่ือใหการบริหารจัดการงานเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยขอสําคัญการมีกฎกติกาท่ีดีในการปฏิบัติยอม
ทําใหเกิดภาวะปรกติในการทํางานรวมกันอยางมีความสบายใจ เย็นใจ และทําใหงานออกมาเรียบรอย
ดีงาม ดังท่ีวา ศีล แปลวา ปรกติ หรือเย็น๔๘๓ แตตรงกันขาม หากวาไมมีกฎไมมีเกณฑ กติกาในการ
ทํางานเปนแบบอยางเดียวกัน ก็ยอมจะประสบความลมเหลว ไมสามารถบริหารจัดการงานของตนเอง
และสวนรวมใหเปนไปสูเปาหมายไดสําเร็จ ไมเกิดความยั่งยืนได ซ่ึงลักษณะของความไมยั่งยืนเชนนี้ 
ทางพุทธศาสนา เรียกวา ขาดศีล คือขาดความเปนปรกติ กลาวคือไมมีความม่ันคง เพราะไมสามารถ
                                                           

๔๗๙ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 
สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๘๐ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 
Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๘๑ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน
การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๘๒ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 
สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๘๓ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 
Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๘๔ 

ธํารงหรือรักษาสิ่งท่ีเคยมีมาใหม่ันคงอยูไดนาน หรือเพราะไมสามารถปรับตัวใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดการแปรผันไดตลอดเวลานั่นเอง๔๘๔    

จากผลการบูรณการใชหลักศีลกับการบริหารจัดการตามหลัก 6M’s โดยเฉพาะหลักศีล ๕ 
ในแตละขอนั้น ผูใหขอมูลหลักสวนใหญไดใหขอมูลรับรองวา เนื่องจากหลักศีล ๕ นี้เปนหลักพ้ืนฐานท่ี
ประชาชนพอจะรูจักและเขาใจกับกฎเกณฑไดในการดําเนินชีวิต ดังนั้น การบริหารจัดการชุมชนโดย
การนําหลักศีลมาบูรณาการดวยแลว ยอมทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธไดท้ังใน
ดานระบบการทํางาน ดานเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานจิตใจ และดาน
สังคม วัฒนธรรม พอจะประมวลจําแนกไดเปนกรณีศึกษา ดังตอไปนี้  

 ศีลขอท่ี ๑ สามารถบูรณาการใชกับดาน Material การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/
เครื่องจักร ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพราะวา คนท่ีมีศีลขอท่ี ๑ ยอมเปนผูมีไมตรีจิตตอสัตวทุกจําพวก และเวนจากการเบียดเบียนหรือทํา
รายผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน จึงสามารถพ่ึงตนเองไดดวยการรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน ดิน แหลงน้ํา และปาไม เปนตน ใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
อยางสูงสุด๔๘๕ ทําใหมีจิตสํานึกท่ีดี รูจักใชอยางประหยัดพอเพียง และก็ทําใหรูจักบํารุงรักษา สงวนไว 
และฟนฟูใหมีสภาพดีอยูตลอดเวลา โดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลานั้นให
เสียหายไป อันจะกอใหเกิดผลกระทบหรือทํารายสัตวท้ังหลายท่ีอาศัยอยูตามทรัพยากรธรรมชาติ๔๘๖ 

ศีลขอท่ี ๒ สามารถบูรณาการใชกับดาน Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/
งบประมาณ ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางเศรษฐกิจชุมชน และดาน Morality 
การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางจิตใจ 
เพราะคนท่ีปฏิบัติตามหลักศีลขอท่ี ๒ ยอมเปนผูเวนจากการเบียดเบียนกันและกัน คือ ไมเบียดเบียน
ทรัพยสินผูอ่ืนท้ังโดยตรงหรือโดยออม และเปนผูมีลักษณะความพรอมทางดานจิตใจ คือ มีความพึง
พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูแลว หรือแสวงหามาไดโดยสุจริต พรอมท่ีจะตอสูกับปญหาอุปสรรคในการทํามา
หาเลี้ยงชีพ ท้ังทําใหรูจักควบคุมจิตใจตนเองได โดยไมอยากมีอยากไดจนเกินไปในสิ่งท่ีไมใชของ
ตนเองและเปนสิ่งเกินความสามารถท่ีตนเองจะหาได ซ่ึงเปนเหตุใหประพฤติทุจริตทุกอยาง เชน 
กอใหเกิดการคดโกงผูอ่ืนหรือเกิดการทุจริตคอรัปชั่น เปนตน๔๘๗ ดังนั้น จึงสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได
ดวยจิตใจท่ีไมทอแททอถอยในการท่ีจะทํามาหากินหรือเลี้ยงชีวิตในทางท่ีสุจริตชอบธรรม มีความหม่ัน

                                                           
๔๘๔ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๘๕ สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๔๘๖ สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๔๘๗ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 
สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๘๕ 

เพียร และอดทนเขมแข็ง เพ่ือหารายไดเพ่ิมใหเกิดข้ึนแกครอบครัว รวมถึงมีรายไดเพียงพอตอรายจาย 
และไมสรางภาวะหนี้สินใหเกิดข้ึนโดยไมจําเปน๔๘๘  

ศีลขอท่ี ๓ สามารถบูรณาการใชกับดาน Man การบริหารจัดการดานคน ทําใหชุมชน
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางสังคม วัฒนธรรม เพราะวาคนท่ีปฏิบัติตามหลักศีลขอท่ี ๓ ยอม
เปนผูเวนจากการสรางความแตกราวท่ีจะเกิดข้ึนแกคนท่ีอยูรวมกันในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว องคกร และชุมชน สามารถทําใหผูอ่ืนในสังคมท้ังชายและหญิงไวเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ 
หรือเกิดความไววางใจกันและกันในการท่ีจะรวมงานดวย๔๘๙ รวมถึงเปนการสรางประโยชนเพ่ือ
สวนรวม และสรางมิตรภาพท่ีดีใหเกิดข้ึนแกเพ่ือนมนุษยในสังคม ดังนั้น จึงสามารถจะพ่ึงตนเองได
ดวยการอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมอยางสงบสุข๔๙๐  

ศีลขอท่ี ๔ สามารถบูรณาการใชกับดาน Man การบริหารจัดการดานคน ทําใหชุมชน
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางสังคม วัฒนธรรม เพราะวาคนท่ีปฏิบัติตามหลักศีลขอท่ี ๔ ยอม
เปนคนท่ีมีสัจจะ คือ ซ่ือสัตย ซ่ือตรง หรือจริงใจตอผูอ่ืน เปนการเวนจากวจีทุจริต คือ การโกหก
หลอกลวงผูอ่ืน เพ่ือจะใหไดมาซ่ึงประโยชนตามท่ีตนเองตองการ๔๙๑ ดังนั้น จึงสามารถพ่ึงตนเองได
ดวยการอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมแบบฉันเพ่ือนมิตรไมตรีตอกันท้ังตอหนาและลับหลัง ยอมเปนผูท่ี
นาเชื่อถือและไววางใจของคนในสังคม หรือนาคบหาสมาคมดวยอยางสนิทใจ และไมกอความเสียหาย
ใหเกิดข้ึนแกสังคมสวนรวม๔๙๒  

ศีลขอท่ี ๕ สามารถบูรณาการใชกับดาน Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/
เครื่องจักร ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางเทคโนโลยี และสามารถบูรณาการใชกับ
การบริหารจัดการอีก ๕M’s ท่ีเหลืออีกจํานวน ๕ ดาน คือ ดาน Management การบริหารจัดการ 
ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางการบริหารจัดการงานอยางเปนระบบท่ีเนนคุณภาพ
ของงานแบบ PDCA ท่ีมีการวางแผนปฏิบัติงานดี ลงมือทําตามแผนท่ีวางไว คอยตรวจเช็คตรวจสอบ
งานท่ีทําลงไปแลว และปรับปรุงแกไข พัฒนางานท่ียังไมมีคุณภาพใหเกิดความสมบูรณดีตาม
วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว  ซ่ึงจะทําเกิดความสําเร็จในการทํางานไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ๔๙๓ ซ่ึงทางพระพุทธศาสนานั้น ยอมสอดรับกับหลักธรรมอีกหมวดหนึ่งท่ีเปนเครื่องให
ทํางานตางๆ ประสบความสําเร็จไดดวยดี นั่นก็คือหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ๔ ประการสําคัญ 
                                                           

๔๘๘ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน
หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๘๙ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๙๐ สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๔๙๑ สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๙๒ สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๙๓ สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนาง
สุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๘๖ 

คือ การทําใหรูจักรักชอบหรือพอใจในงานท่ีตนไดทํา (ฉันทะ) ทําใหมุงม่ันพากเพียรพยายามทํางานท่ี
รับผิดชอบอยางจริงจัง (วิริยะ) ทําใหใฝใจตั้งใจทํางานอยูตลอดเวลาท่ีทํา (จิตตะ) และทําใหรูจัก
พิจารณาไตรตรองคอยตรวจสอบดูงานท่ีทําไปแลวนั้นวา มีสวนไหนยังบกพรองและตองแกไขปรับปรุง
พัฒนาใหดีข้ึน (วิมังสา)๔๙๔ ดาน Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ ทําใหชุมชน
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางเศรษฐกิจชุมชน๔๙๕ ดาน Morality การบริหารจัดการดาน
คุณธรรม จริยธรรม ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางจิตใจ๔๙๖ ดาน Material การ
บริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม๔๙๗ และดาน Man การบริหารจัดการดานคน ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถี
พุทธในทางสังคม วัฒนธรรม๔๙๘ 

เพราะวาคนท่ีปฏิบัติตามหลักศีลขอท่ี ๕ ยอมเปนผูเวนจากการเสพของมึนเมาทุกอยาง 
โดยเฉพาะการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เนื่องจากสิ่งมึนเมาตางๆ 
นั้น ทําใหคนท่ีเสพเขาไปแลวขาดสติสัมปชัญญะและตั้งอยูในความประมาท เปนเหตุใหไมสามารถจะ
ดํารงชีพ หรือประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จได มีแตสรางความเสียหายใหท้ังแกตนและผูอ่ืนอยาง
เดียว ดังนั้น เม่ือถือศีลขอท่ี ๕ นี้ ไดอยางเครงครัดแลว ยอมเปนผูรูจักประมาณในสิ่งท่ีจะพึงบริโภคใช
สอย ไมประมาท หรือไมเลินเลอท้ังในชีวิตและในกิจการตางๆ๔๙๙ และเปนผูมีสติสัมปชัญญะในการ
ประพฤติตน คือ มีความรอบคอบ รูจักระวังหนาระวังหลังจะประกอบกิจใดๆ ก็มีการพิจารณา
ไตรตรองใหเห็นใหรูกอนวา จะมีคุณหรือโทษ จะมีประโยชนหรือจะเสียประโยชนท้ังของสวนตนและ
สวนรวม อันจะควรทําหรือไมควรทํา๕๐๐ เพราะถาเห็นวาไมควรทํา ก็งดจากการทําสิ่งนั้นเสียทันที 
หรือถาเห็นวาควรทํา จึงลงมือทําดวยความม่ันใจวาจะกอใหเกิดประโยชนตนประโยชนทาน รวมถึง
การจะพูดอะไร ก็ระวังวาจา เม่ือไดลั่นวาจาออกแลวไมคืนคํา พูดอยางไร ก็ทําตามอยางนั้น โดย

                                                           
๔๙๔ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 

Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๙๕ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๙๖ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 
สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๙๗ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๙๘ สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๙๙ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตาํบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๐๐ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๘๗ 

ระแวดระวังอยางดีอันจะไมนําความเสียหายมาใหท้ังแกตนเองและสวนรวม ท้ังนี้ การจะคิดอะไร ก็
อาศัยหลักฐาน ไมปลอยใหพลานไปตามความฟุง หรือตามอารมณเพียงฝายเดียว๕๐๑  

จะเห็นไดวา เม่ือชุมชนมีความเปนปกแผน และคนในชุมชนลวนมีระเบียบ วินัย เคารพ
ตามกฎกติกาของชุมชน มีความรวมมือกันในการจัดการปญหาของชุมชน และมีระบบการอยูรวมกัน
ในชุมชนแบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ท้ังมีความสามารถในการคนหาปญหา มีการรวมกันหาแนว
ทางการพัฒนาชุมชนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม โดย
สามารถจัดการตนเองไดในมิติของการบริหารจัดการชุมชนแบบเครือขายองคกร และไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายนอกดวย 

สรุปไดวา การบูรณาการใชหลักนาถกรณธรรม กับดาน Management การบริหาร
จัดการงานแบบ PDCA ดังกลาว พบวา ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ันเพียรพยายาม มีทักษะ
ฉลาดในการบริหารจัดการการงานดี มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม มีมิตร
และเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ 
ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม มีการคบหา
สมาคมกับมิตรท่ีดี และมีความฉลาดรอบรูในการบริหารงานตางๆ ดวยความมุงนั่น ใสใจและไตรตรอง
ตรวจตราแกไขปญหาพรอมปรับปรุงพัฒนาในงานท่ีดําเนินการอยูดวยความรอบคอบ นอกจากนี้ การ
บริหารจัดการแบบ PDCA ยังเปนตัวกระบวนการท่ีอยูในการบริหารจัดการดานท่ีเหลืออ่ืนๆ ใหมีการ
ทํางานไดอยางเปนระบบ และยังสอดคลองกับการบริหารจัดการงานตามวิถีพุทธ คือเปนการ
ดําเนินงานแบบหลักอิทธิบาท ๔ คือ มีความรักงาน มุงม่ัน ใสใจตรวจสอบแกไขและปรับปรุงพัฒนา
งานในทุกองคาพยพใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถทําให
เกิดความสมดุลของระบบงานตางๆ หรือของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงานทุกฝาย  

๒) พาหุสัจจนาถกรณธรรม คือ การมีความใฝรูและแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีดี ผลการศึกษา
จากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา หลักพุทธธรรมในทางศาสนาท่ีเรียกวา พาหุสัจจะ 
นี้ ไดศึกษาสดับมามาก เปนการเรียนรูท่ีดี เปนผูคงแกเรียน จากการตีความหมายตามความเขาใจ ก็
คือการมีศูนยเรียนรูท่ีดี คนในชุมชนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน รับฟงจากครูบาอาจารย และทานผูรูใน
ชุมชนของตนเองมาก๕๐๒ การท่ีภาคสวนในชุมชนมุงเนนศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงมาก ท่ีเปนสาย
วิชาของตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาใหช่ําชอง มีความเขาใจกวางขวางลึกซ้ึง รูชัดเจนและ
ใชไดจริง เชน มีทักษะในเรื่องเทคโนโลยีท้ังภูมิปญญาแบบดั้งเดิม และภูมิปญญาแบบสมัยใหม เปนตน 
ยอมเปนปจจัยสําคัญใหเกิดพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต๕๐๓ เม่ือกลาวถึงเรื่องเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู
ของชุมชน เพราะในชุมชนมีทุนทางสังคม ทุนชุมชนท่ีดี เชน มีสายวิชาตางๆ ใหศึกษาตามฐานเรียนรู
ภายในชุมชนหลายฐานดวยกัน โดยเฉพาะแตละคน มีการศึกษาเรียนรูกับวิชาใดวิชาหนึ่งจนช่ําชอง

                                                           
๕๐๑ สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย, ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๐๒ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 

Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๐๓ สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๘๘ 

อยางท่ีบอกวา สามารถจะเปนปราชญชาวบานได คือการสรางหรือพัฒนาตนใหเกิดปญญาความรูใน
การดําเนินชีวิต สามารถท่ีจะพ่ึงตนเองไดในทางเทคโนโลยีท้ังแบบภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมและแบบ
สมัยใหมผสมผสานกันไปตามพอเหมาะพอควร ไมใชสิ่งท่ีเกินความจําเปนมากเกินไป๕๐๔  

สรุปไดวา การเรียนรูและการตัดสินใจรวมกันของคนภายในชุมชนเก่ียวกับเรื่องสวนรวม
ของชุมชน ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนผานกิจกรรมของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ มี
การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินจากคนรุนหนึ่ง สูคนอีกรุนหนึ่ง โดยการประยุกตใชเครื่องมือเครื่อง
เทคโนโลยีท้ังแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหมผสมผสานกันใหเหมาะสม รวมถึงมีการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายหรือข้ันตอนการดําเนินงาน และการคนหาวิธีการทํางานรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพ และติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานในชุมชนของตนเองได 

๓) กัลยาณมิตตตานาถกรณธรรม คือ การมีมิตรและภาคีเครือขายท่ีดีในการทํางาน
รวมกัน ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา ชุมชนมีบุคคลหลากหลาย 
ประกอบดวยผูแทนของทุกๆ กลุมท่ีมารวมกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ โดยมี
วัตถุประสงคและตั้งเปาหมายรวมกันเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตนอยางตอเนื่อง เพ่ือให
ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน๕๐๕ โดยผานกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม อันประกอบดวย การ
มีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
และการมีสวนรวมในการประเมินผล อันเปนบอเกิดแหงความสามัคคีปรองดองของกลุมคนและกลุม
องคกรตางๆ ท้ังภายในชุมชน ภายนอกชุมชน และระหวางชุมชน ตลอดจนมีการประสานงานสราง
เครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และคนในชุมชนตางก็เปนกัลยาณมิตรตอกัน๕๐๖ ท้ังรูจักเลือกเสวนาเขา
หาท่ีปรึกษาหรือผูแนะนําสั่งสอนท่ีดี เลือกสัมพันธเก่ียวของและถือเยี่ยงอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี 
ซ่ึงจะทําใหชีวิตตนเอ งเจริญงอกงาม๕๐๗  

นอกจากกรณีศึกษาคําพูดของผูใหขอมูลหลักของทานอ่ืนๆ ดังกลาวมาท้ังหมดขางตนนั้น
แลว ยังมีทานพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี๕๐๘ ก็ไดแสดงทัศนะเปนแนวทางของการประยุกตหลักพุทธ
ธรรมอีกหลายประการเพ่ือรักษาความเปนชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธวา ชุมชนควรจะเอา
หลักธรรมท่ีชื่อวาสังคหวัตถุ มาเปนหลักในการประยุกตใชในการสานสัมพันธใหเครือขายมีความ
เขมแข็ง มีความม่ันคง และมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพราะวาหลักสังคหวัตถุ ๔ นั้น จะทําใหคน
ท่ีมาหลอมรวมกันเปนเครือขายนั้นมีเอกภาพ มีความสามัคคีในเชิงเครือขายนั่นเอง ประกอบดวย ๑) 

                                                           
๕๐๔ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๐๕ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๐๖ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๐๗ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๐๘ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม สาขาภูมิ

ปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๘๙ 

ทาน ๒) ปยวาจา ๓) อรรถจริยา และ ๔) สมานัตตตา ถาผูนําชุมชน และสมาชิกของชุมชน มี
คุณธรรม ๔ ประการดังกลาวนี้ ก็จะสามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเหมือนท่ีพระพุทธองคตรัสยก
ยองท้ังหมดนี้วา เปนหลักสามัคคีธรรม คือเปนธรรมสรางใหเกิดความสามัคคีปรองดองกันไดอยาง
เหนียวแนน เม่ือมีธรรม ๔ ประการนี้ ก็จะเกิดความประสานกลมกลืน ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
เชน เม่ือทุกคนมารวมกันแลวนี้ ทุกคนคิดแตจะเปนผูให ดังเชนขอท่ี ๑ ทาน คือ มีจิตคิดจะให ๒) ปย
วาจา คือ มีวาทศิลปในการสื่อสาร ๓) อรรถจริยา คือ มีจิตอาสา และ ๔) สมานัตตตา คือ มี
ความสามารถในการรวมสุข รวมทุกข รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหารวมกันทุกฝาย หรือพูดใหจํา
งายๆ ก็คือวา  

“...เอ้ืออารี วจีไพเราะ สงเคราะหชุมชน วางตนเสมอสมาน...”  
ดังจะอธิบายพอใหเขาใจไดตอไปนี้ 
๑) ทาน คือ เอ้ืออารี ทุกคนคิดแตจะเปนผูให เพราะการใหนั้น เปนหลักธรรมท่ีเชื่อม

ประสานมวลชนไดดีท่ีสุด เหมือนพระพุทธองคตรัสเอาไววา “ททมาโน ปโย โหติ” ถาทานให ทาน
ยอมเปนท่ีรัก ตางคนตางก็คิดท่ีจะใหซ่ึงกันและกัน จะทําใหรักกัน แตถาตางคนตางจะกอบโกยกัน
และกัน ชุมชนยอมจะเกิดความแตกแยก หรือเครือขายก็จะเกิดความแตกแยก สังเกตไดวา องคกร
ไหนก็ตาม ถาสมาชิกขององคกรมุงแตจะเอาผลประโยชนเขาตัว มีความเห็นแกตัวเปนท่ีตั้ง องคกรนั้น 
สมาคมนั้น ชุมชนนั้นยอมแตกพังทันที แตถาคนในชุมชนนั้น ในองคกรนั้น ในมูลนิธินั้น ในชุมชนนั้น
สามัคคีกัน ทุกคนคิดอยางเดียวกัน ฉันจะรับใชเพ่ือนมนุษย ฉันอยากชวยคนอ่ืน ฉันอยากเปนผูให ทุก
คนก็จะพรอมอกพรอมใจกันทําเพ่ือคนอ่ืน จิตท่ีคิดจะใหนั้น ทําใหคนเราไมตองมาทะเลาะกัน และ
แกงแยงผลประโยชนกัน 

สังเกตดูไดวา ทําไมพระพุทธองคจึงตองเอาการใหข้ึนมาเปนขอท่ี ๑ เพราะการใหจะทําให
เรารักกัน ดังพระบาลีท่ีวา “ททมาโน ปโย โหต”ิ  มีความเห็นอกเห็นใจกัน แตถาทุกคนเขามาเพ่ือหวัง
จะกอบโกย ก็จะตีกันตั้งแตตน เครือขายก็เกิดไมได ชุมชนก็เกิดไมได ฉะนั้น พระพุทธองคจึงเอาการ
ใหไวเปนขอท่ี ๑ เพราะการใหจะทําหนาท่ีเชื่อมโยงประสานมวลชนเขามาหากันและกัน อันนี้ คือ การ
ให เพราะการใหเปนเหมือนกับสะพานเชื่อมคนท่ีมีความแตกตางหลากหลายใหหันหนาเขามาหากัน
มาอยูรวมกันโดยมีจุดมุงหมายเดียวกันแลวก็รักกัน และเห็นอกเห็นใจกัน  

๒) ปยวาจา คือ มีความสามารถในการสื่อสารเชิงบวก มีความสามารถในการสื่อสารเชิง
สรางสรรค และเรียนรูท่ีจะพูดกันดวยความรัก ดวยความเมตตา และปรารถนาดี เวลาคนท่ีอยูรวมกัน
ในชุมชน ตางมีวาทศิลปในการพูดการสื่อสารกัน ชุมชนจะไมแตก แตถาคนท่ีอยูในชุมชน เปนคนท่ีพูด
ไมเปน มายุแยงตะแคงรั่ว มายั่วใหรํา ตําใหรั่ว ใหแยงอยางนี้ ไมนานก็ชุมชนแตก กาวไปขางหนาไมได 
คือยอมไมเจริญกาวหนาหรือเกิดความเขมแข็งไมไดนาน  

๓) อรรถจริยา คือ ทุกคนมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคมสูง ถาสมาชิก
ของชุมชนแตละคน มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอสังคมสูง การทําหนาท่ีการงานตางๆ ก็มีพลังมาก 
ดวยวาพลังจากจิตอาสาดังกลาวนี้ เปนพลังท่ีสูงกวาเงิน เพราะทําใหคนอยากทําอะไรเพ่ือสังคม โดยท่ี
บางครั้งเงินก็เสกอะไรๆ ใหทุกอยางไมได  

จากคําอธิบายของทานพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดังกลาวไวในหลักอรรถจริยาขางตนนั้น 
ผูวิจัยขอยกคําพูดท่ีทานไดกลาวไวเปนกรณีศึกษาวา 



๒๙๐ 

“...ชวงนี้ผมกําลังทําโครงการชุมชนพุทธเศรษฐศาสตร ชุมชนพุทธเกษตร ชุมชน
พุทธเกษตรอินทรียวิถีพ่ึงตนเอง ท่ีผมทํานี่ ผมสรางสะพานยาว ๕๐๐ เมตร เปน
สะพานไมไผไมเสียเงินสักบาท เพราะอะไร เพราะวาญาติโยม นักเรียน ชาวนาท่ีเขา
รวมโครงการนี้ตางคนตางลงมือทํารวมกันท้ังหมด แตถาเราเปนชางนี่วันละ ๓๐๐ ผม
หมดเงินเปนหม่ืนนะ ผมสรางเลาเปด ๒ โรง ๒ วันเสร็จ ไมเก่ียวกับเงินนะ ทุกคนมา
ชวยกันหมด เห็นหรือยัง พลังของจิตอาสานี่ พลังของความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงผม
เรียกอีกอยางหนึ่งวา จิตพระโพธิสัตว จิตพระโพธิสัตว คือ จิตท่ีคิดถึงคนอ่ืน หัวใจท่ี
เตนเพ่ือคนอ่ืน คือหัวใจพระโพธิสัตว คนท่ีเบิกบานกับการรับใชเพ่ือนมนุษย คือคนท่ี
มีหัวใจพระโพธิสัตวซ่ึงก็คืออรรถจริยา เพราะหลักอรรถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนตอเพ่ือนมนุษยนี่คนท่ีคิดอยางนี้ เปนคนท่ีทําใหชุมชนนาอยูมาก
นะ...” 

๔) สมานัตตตา คือ การมีสุขรวมเสพมีทุกขรวมตาน เพราะหลักสมานัตตตา จะวางตัว
เขาเสมอกับผูอ่ืน หมายถึงการเอาตัวเขาสมาน มีสุขก็รวมเสพ มีทุกขก็รวมตาน ไปไหนไปดวยกันแลว 
เติบโตไปดวยกัน นี้คือขอท่ี ๔ สมานัตตตา ความเปนผูวางตนไดอยางเสมอตนเสมอปลาย ไมใชวาฉัน
เปนพระเอก เวลางานสําเร็จท้ังหมด เปนผลงานของฉันคนเดียว ถาคิดอยางนี้ องคกร หรือชุมชนก็
แตกทันที ฉะนั้น สมานัตตตา ก็คือเวลาดําเนินกิจกรรมหรือทํางานใดๆ สําเร็จแลว ผูนําชุมชน ทีมงาน
และสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ควรบอกกลาวกันวา นี่คือทีม spirit ซ่ึงเปนเรื่องของทีมทุกคนท่ีไดลงมือรวม
แรงรวมใจชวยกันทํา ทุกคนมีความเก้ือกูลกัน ถามีฉันเพียงคนเดียว ก็คงไมสําเร็จ แตเพราะมีเราทุก
คน งานนี้จึงสําเร็จได อันนี้ คือความหมายของหลักสมานัตตตา ถาคนเราพูดอยางนี้ ทุกคนก็จะรูสึก
พรอมท่ีจะเติบโตไปดวยกัน แตถาทํางานสําเร็จแลว ใครคนใดคนหนึ่งแยงเอาไปเปนผลงานของตัวเอง
คนเดียว พยากรณไดเลยวา ทีมงานแตกทันที ชุมชนแตกทันที เครือขายแตกทันที ฉะนั้น ในการสราง
ชุมชน หรือสรางเครือขายองคกร นี้คือการบริหารจัดการองคกรทางสังคมในชุมชนแบบภาคีเครือขาย
กัน ดังนั้น หลักสังคหะวัตถุ ๔ ดังกลาวมาขางตนนั้น ถือวาเปนหลักธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดอีกหมวดหนึ่ง 
ซ่ึงจะทําใหชุมชนนั้นสามรถเชื่อมติดกันไดอยางรวดเร็ว ก็จะสอดคลองกับหลักกัลยาณมิตตตานาถ
กรณธรรมนั้น คือเปนหลักธรรมเปนเครื่องมือสรางท่ีพ่ึงหรือท่ีพ่ึงพาอาศัยกันและกันดวยความเปนผูมี
มิตรสหายหรือเครือขายท่ีดีตอกันและกันนั่นเอง๕๐๙ 

สรุปไดวา การท่ีกลุมคน ครอบครัว องคกรทางสังคม และชุมชน มีความสมดุลหรือความ
ม่ันคงแข็งแกรงเปนปกแผน รวมท้ังมีความรูและขาวสารท่ีเทาทันโลกภายนอก ซ่ึงเปนปจจัยทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี และเปนสิ่งเอ้ืออํานวยตอการพ่ึงตนเองได สามารถสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
สรางความไวเนื้อเชื่อใจตอกันและกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน อันจะทําใหเกิดความสมานฉันท หรือ
สามัคคีพรอมเพรียงกันในการทําคุณประโยชนเพ่ือสวนรวม และชุมชนมีภาวะผูนําดีท่ีรูจักเสียสละ 
รวมถึงการมีสวนรวมสูงในการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเชื่อมโยงใหประชาชนในชุมชนเขาดวยกัน 

 

                                                           
๕๐๙

 สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, อางแลว. 



๒๙๑ 

๔) โสวจัสสตานาถกรณธรรม คือ การรูจักพูดคุยกันงาย ยอมรับฟง และเขาใจกันดีของ
คนในชุมชน ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา คนในทุกภาคสวนรูจัก
รับฟงเหตุผลและขอเท็จจริง พูดกันได เขาใจกันดี พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตนใหดีข้ึน๕๑๐ และท้ังผูนํา 
พรอมทีมงาน และสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความ
ประพฤติ เคารพ และรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผนกฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม และมีใจใฝใน
ธรรม หลักการหรือความถูกตอง มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคน
ในสังคม๕๑๑ อันจะสงผลทําใหเกิดความสมดุลของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงาน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับ
ระบบสังคม วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเอง
ไดตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพราะมีความสัมพันธท่ีดี เอ้ือเฟอเผื่อแผท้ังวัตถุและน้ําใจท่ีดีงามตอ
กันและกันในการอยูรวมกันในสังคม๕๑๒ 

สรุปไดวา คนในทุกภาคสวนในชุมชน เปนคนคุยกันไดงาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและ
ผล และมีความพากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังในการครองตน ครองคน ครองงาน และครององคกร สามารถทําใหเกิดความสมดุล
หรือความม่ันคงทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคน
เพ่ือตอสูกับความยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ไดสําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการ
พ่ึงตนเองไดท้ังในทางจิตใจ และสังคม วัฒนธรรม 

๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตานาถกรณธรรม คือ การมีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะในการ
ชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ ท่ี
ไดใหขอมูลหลักมานั้น พบวา การมีทักษะฉลาดเขาใจในการบริหารจัดการการงานตางๆ ไดดี การ
ขวนขวายกิจของหมูคณะหรือของกลุมคนท่ีอยูรวมกันในสังคม และในภาษาทางพระพุทธศาสนานั้น 
จะเรียกวา กิงกะระณีเยสุ ทักขะตา ก็คือมีการขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมการงานของหมูคณะหรือ
เพ่ือประโยชนสวนรวมดวยจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หมายความวา การท่ีทุกคนทุกภาคสวนนี้ใน
ชุมชนตางก็มีจิตอาสาเอาใจใสชวยเหลือธุระหรือวาภารกิจตางๆ ท่ีมันเกิดข้ึน เชน การงานตางๆ 
กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของคนท่ีอยูกันเปนหมูคณะ ของญาติพ่ีนอง เพ่ือนพองบาง จะมีงานบวช งาน
ศพ งานนั้นงานนี้๕๑๓ กิจกรรมท้ังทางการหรือไมทางการ ถาเปนทางการ ก็อาจจะเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เก่ียวกับวันสําคัญๆ เชน วันแมแหงชาติ และวันพอแหงชาติ เปนตน๕๑๔ หรือถาหากไมเปนทางการ 

                                                           
๕๑๐ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๑๑ สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๑๒ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๑๓ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 
Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๕๑๔ สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง, กํานันตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๙๒ 

อาจจะเปนงานศพ งานบวช งานแตงงาน ประมาณนี้ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนี้ มีการใชการพิจารณา หรือ
วาไตรตรองวิธีดําเนินการใหเหมาะสมวา จะจัดงานทํา จะทําไดไหม จัดไดไหม จะทําใหสําเร็จได
อยางไรดี ในชุมชนนี้ สมมติวา บางทีอาจจะจัดเดี่ยวนะ บานนี้มีงานศพ บานนี้มีงานบวช บานนี้
แตงงานนี่ๆ ก็คืออาจจะเปนสวนตัวในครอบครัวนั้น แตเราในฐานะเปนสมาชิกในชุมชนหรือเปนผูนํา
ชุมชนนั้น จําเปนตองเขาไปชวยเหลือดูแลอํานวยความสะดวกใหแกกันและกัน๕๑๕ 

เม่ือกลาวถึงงานภายในชุมชนและงานแตละครอบครัวท่ีมีข้ึนนั้น คนในชุมชนสวนใหญก็
จะไปชวยเหลือกันโดยท่ีไมตองมาเชิญไมตองมาบอก อยางเชน งานบวช งานศพๆ อยางนี้เราก็ไปชวย
ก็ไมตองเชิญก็เลยไมตองเชิญ ในองคกรท่ีมีการชวยเหลือ มีกลุมองคกร ก็จะมีฌาปนกิจสงเคราะหของ
ชุมชน มีสงเคราะหเปนครอบครัว สงเคราะหเปนรายบุคคล อันนี้ ก็จะมีสวัสดิการชุมชน ออมวันละ
บาท ก็จะใหมีทุกครอบครัวภายในชุมชน๕๑๖ โดยรวมกันสรางอุดมการณและคานิยมท่ีเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สนับสนุนความคิดของกันและกัน รวมถึงมีการอบรม/แลกเปลี่ยนประสบการณ 
เรียนรูรวมกัน และดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดรับกับนโยบายของการพัฒนา คือหลักการมีสวนรวมของประชาชน๕๑๗ 
ประกอบดวย การมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน การมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล อันเปนบอเกิดแหงความสามัคคีปรองดองของ
กลุมคนและกลุมองคกรตางๆ ท้ังภายในชุมชน ภายนอกชุมชน และระหวางชุมชน ตลอดจนมีการ
ประสานงานสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ รวมถึงขยายเครือขายกับองคกรภายนอกชุมชน
ดวย๕๑๘ 

สรุปไดวา การท่ีชุมชนตางๆ มีบุคคลหลากหลาย ประกอบดวยผูนําชุมชน ทีมงาน ท่ีเปน
แทนของทุกๆ กลุม และสมาชิกในชุมชน รวมถึงภาคีเครือขายกันท้ังภายในและภายนอกชุมชนท่ีมา
รวมกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกันเพ่ือแกไขปญหาของ
ชุมชนและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน จนกลายเปนชุมชนเขมแข็งใน
มิติตางๆ สามารถเปนตัวอยางแกชุมชนอ่ืนได  

๖) ธรรมกามตานาถกรณธรรม คือ การมีหลักการในการทํางานอยางถูกตองตามเหตุและ
ผลท้ังในสวนตนและสวนรวม ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา คนใน
ชุมชนยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ีตั้งในการประพฤติปฏิบัติตนใหดี และนํามาเปนหลักในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตประจําวัน๕๑๙ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชนไดมีการนอมนํากระแสพระดํารัส

                                                           
๕๑๕ สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร, ๑๑ กันยายน, ๒๕๕๙. 
๕๑๖ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๑๗ สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๑๘ สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๑๙ สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๙๓ 

ขององคในหลวงท่ีไดตรัสไวในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา ควรมีเหตุมีผล มีความ
พอประมาณ และไมควรประมาทในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความขยันหม่ันเพียร สามารถอดทนตอสู
กับความลําบากในสถานการณท่ีประสบพบเจอได ท้ังสามารถปรับตัวเองใหรูเทาทันกับสถานการณท่ี
เกิดข้ึนท้ังในปจจุบัน และจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดวย เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองไดดี๕๒๐ และ
มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล เคารพในสิทธิของผูอ่ืน เคารพในหนาท่ีของตนเอง 
เคารพและยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี ตั้งใจและเต็มใจทํางานจนประสบความสําเร็จ โดย
มองเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งมากกวาประโยชนสวนตน โดยสามารถจะอดทนและอดกลั้นตอ
ความลําบากในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดดวยดี๕๒๑ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม ทุกคนมีสวนรวมกันคิด รวมกันแกปญหา 
รวมกันรับผิดชอบ ใชปญญาและเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ มากกวาการใชอารมณ๕๒๒ ท้ังนี้ ทุก
ฝายภายในชุมชน จําเปนอยางยิ่งท่ีควรมีการมุงเนนวัฒนธรรมการเมือง การปกครองท่ีสรางสรรค เนน
สรางความรูสึกสนิทสนมสบายใจ รูจักพูด รูจักรับฟง ชวนใหภาคสวนตางๆ อยากเขามาปรึกษา และ
รวมสนทนา สอบถามหาความรูหาความจริงของปญหาและวิธีแกไขอยางสรางสรรค๕๒๓ แมบางครั้งจะ
มีความคิดเห็นตางกันบาง แตก็ยอมรับฟงตามเหตุตามผลโดยยึดเสียงขางมาก นับถือเสียงขางนอยให
สอดคลองตามหลักประชาธิปไตย และใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลดวย๕๒๔ 

สรุปไดวา การบริหารจัดการชุมชนในดานการเมือง การปกครอง จําเปนตองอาศัยความ
เปนธรรมเปนท่ีตั้ง มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมเปนผูตัดสินใจ และกําหนดปญหาความ
ตองการของตนเองไดอยางเต็มท่ี ท้ังเปนการสรางใหประชาชนทุกคนในชุมชนเกิดความรูสึกและเกิด
ความตองการเปนเจาของรวมกันในทุกฝายอยางมีความอิสระ โดยเฉพาะทําใหเกิดความสามัคคี กลม
เกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนการทําใหทุกคนไดเขามาแสดงความคิดเห็นของตนไดตามสิทธิโดย
ชอบธรรม ประกอบกับการบริหารงาน และการปกครองนั้น มีการมุงเนนการใชหลักธรรมาภิบาลมาชวย
ในการบริหาร ปกครองภายในชุมชนเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยดวย 

๗) วิริยารัมภนาถกรณธรรม คือ การมีความมุงม่ันเพียรพยายามในการทํางานท่ีดี ผล
การศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา อันความเพียรนี้ ตองมีใจปรารภตั้งใจ
มุงม่ันในความเพียรไวเปนเบ้ืองตนกอน เพราะการท่ีจะทําใหคนเราพากเพียรอยูตลอดเวลา จะตองมี

                                                           
๕๒๐ สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบ

เชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๒๑ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๒๒ สัมภาษณ นายประจํา เปนตามวา, นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  

๕๒๓ สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๒๔ สัมภาษณ นางสวัสดิ์ มั่นหมาย, ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และประธาน
กลุมสตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน, ๒๕๕๙. 



๒๙๔ 

จิตใจท่ีเขมแข็งและไมทอถอยในเวลาท่ีพบกับปญหาอุปสรรคตางๆ ตองมีความขยันหม่ันเพียรและ
อดทนในการดําเนินชีวิตและดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ เรียกไดวาเปนเรื่องสําคัญอีก
ประการหนึ่ง ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสไวเปนพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ มี
ความหมายวา คนเราจะลวงทุกขหรือความยากลําบากได ก็ดวยความเพียร๕๒๕ หรือมีอีกแหงท่ีปรากฏ
ในหลักพระธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้น ท่ีพระองคไดตรัสไวอีกในเรื่องของพระมหาชนกท่ี
สมัยเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวในทศชาติ ก็เนนเรื่องความเพียรเปนสําคัญในการดํารงชีพ 
จําเปนตองหม่ันเพียรทําในสิ่งท่ีควรทําใหถึงท่ีสุดกอนเปนเบื้องตน ดังมีใจความตามท่ีปรากฏในพระ
พุทธศาสนสุภาษิตเปนภาษาบาลีวา วายะเมเถวะ ปุริโส  ยาวะ อัตถัสสะ นิปปะทา มีใจความวา ได
เกิดมาเปนคนแลว ควรพากเพียรไปจนกวาจะสําเร็จประโยชนได๕๒๖  

จากท่ีนักวิชาการทางพระพุทธสาสนาและเปนพระสงฆนักพัฒนาท้ัง ๒ รูป ไดกลาวไวใน
เบื้องตนเก่ียวกับหลักความเพียรนี้ สามารถจะอนุมานไดวา ในการดําเนินชีวิตและการดําเนินงานทุก
อยางใหสําเร็จไดนั้น จําเปนตองอาศัยหลักความเพียรหรือท่ีเรียกวา วิริยะ เพราะการมีความพากเพียร
มุงม่ันอดทนในการปฏิบัติตน ยอมทําใหชีวิตตนเองประสบความสําเร็จและพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ 
ท้ังในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ตลอดจนถึงระดับสังคม ประเทศชาติ และเกิด
ความอยูเย็นเปนสุข เพราะมีความมุงม่ันในการทําดีและสรางประโยชนสุขใหเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาท้ัง
แกสวนตนและสวนรวม  

สรุปไดวา ความพากเพียรมุงม่ันในการดําเนินชีวิตและดําเนินงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู
ตลอดเวลานั้น สามารถทําใหการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายอยางถูกตองและเปนไปตามบทบาทและ
หนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพท้ังในการครองตน ครองคน ครองงาน 
รวมถึงการสรางกลุมองคกรของตนใหเกิดความม่ันคงเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

๘) สันตุฏฐีนาถกรณธรรม คือ การมีความพอเพียง พอดี พอใจในการบริโภคและใชสอย
ของท่ีมีอยูอยางคุมคา ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา การมีความ
พอเพียง และเพียงพอในสิ่งท่ีหามาไดโดยความสุจริต และชอบธรรม แตถาเม่ือไหร รายรับกับรายจาย
ไมมีความสมดุล (Balance) แตวารายจายมันมากกวา มันก็มีวิธีการแกได ๒ ทาง ก็คือ ๑) จะลด
รายจาย และ ๒) จะตองหารายไดเพ่ิม โดยปกติแลว การลดรายจายนี้ จะงายกวาการเพ่ิมรายจาย 
และการจะหารายไดเพ่ิมไดนั้น จะทําอยางไร ในกรณีเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน จําเปนตองมีการ
บริหารจัดการในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแตระดับของครัวเรือน จนถึงระดับชุมชน ภายใตการใหเกิด
ความสมดุล (Balance) ระหวางรายรับกับรายจายแลวเหลือเก็บออมบาง ซ่ึงก็มีวิธี ๒ วิธี ก็คือถาเพ่ิม
รายไดไมได ก็ตองลดรายจาย ตัวอยางท่ีวา ในเรื่องเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน เชน ถาพอบานเคยสูบ
บุหรี่ อาจจะลดไดไหม ไมใชจายในสวนนี้มากเกินไป ถาพอบานเคยดื่มเหลา อาจจะลดไดไหม๕๒๗  

                                                           
๕๒๕ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 

Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๒๖ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๒๗ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๙๕ 

การลดรายจายนั้น มีกรณีจากการท่ีปจจุบันมีรถพุมพวงไปขายของตามหมูบานชุมชน ก็
ตองทําใหคนเราคิดอยากจะสะดวกอยางเดียว จึงซ้ืออะไรตางๆ ไปหมดทุกอยาง แมแตพืชผักสวนครัว
ตางๆ เชน พริก ขา ตะไคร เปนตน รวมถึงสมุนไพรบางชนิดท่ีพอจะหาไดตามสวน ครัวเรือน หรือตาม
ชุมชน ก็ยังตองไปซ้ือมา เปนการทําใหสิ้นเปลืองฟุมเฟอยเกินความจําเปน แตถาปลูกเอง ก็จะทําให
ลดรายจายได เพราะสิ่งเหลานี้ แมจะเพ่ิมรายไดใหไมไดมาก แตก็ชวยใหลดรายจายลงได อยางนี้เปน
ตน๕๒๘ หรือในเรื่องของการเพ่ิมรายได เชน ถาจะตองซ้ือปลาอยางนี้ จะเลี้ยงปลากินเองไดไหม อยาง
นี้ก็ถือวาเปนการลดรายจาย ลดรายจาย คือเศรษฐกิจในระดับของครอบครัว เพราะพอมีเศรษฐกิจ
ระดับครอบครัวดี ก็ขยับข้ึนมา ก็คือระดับกลุม ก็เชน กลุมอาชีพ กลุม OTOP ก็มี อันนั้นก็คือในเรื่อง
ของการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจชุมชน ในระดับของการบริการจัดการในรูปแบบของกลุม ยอม
เกิดการรวมกลุมการประกอบอาชีพ เพราะบางทีการรวมกลุมกัน ก็ชวยใหทําอะไรไปไดไกล มีพลัง
ยิ่งข้ึน๕๒๙ ดังกรณีศึกษาจากคําพูดของผูใหขอมูลหลักทานนี้ไดใหทัศนะไววา  

 
“...ปกติเราก็จะใหทําบัญชีครัวเรือนของหนองกองนี่ก็ทํา บัญชีครัวเรือน ก็คือวา

ในรอบหนึ่งปนี้ มีรายรับเทาไหร รายไดจากการขายขาว ขายมัน ขายปอ รายรับจาก
การหาของปากิน รายรับจากเลี้ยงไกกินเอง มีอะไรก็แลวแต สิ่งใดๆ ท่ีเปนรายรับ มี
เทาไหร ก็รวมเอาไวแลว ก็เรื่องการใชทุนท้ังป มีรายจายเทาไหร ปกติเลยมีรายจาย
ท้ังหมดเทาไหร ถาเรารูวา รายรับกับรายจาย ของเรามันสัมพันธกัน เราก็พออยู พอ
กินไดนะ...”๕๓๐ 

 
นอกจากนี้ผูใหขอมูลหลักดังกลาวนี้ ยังไดกลาวอธิบายไวอีกวา การใชความพอเพียงใน

การดําเนินชีวิตและดําเนินงานภายในชุมชนนั้น ถาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนั้น โดยปกติ
เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเปนพัฒนากร พัฒนาการจะมีการแนะนําใหชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงได
ลองใชหลักเศรษฐกิจในชุมชนท่ีทางกรมพัฒนาชุมชนไดคอยแนะนําใหนําไปสูการปฏิบัติไดจริง จะมี
อยู ๓ ระดับดวยกัน คือ ระดับท่ี ๑ เปนระดับท่ีใชระดับความพอเพียงความอยูรอดพอกิน และระดับ
ท่ี ๒ ระดับพออยู พอกิน คือเปนระดับท่ีทุกครัวเรือนพออยูพอกินของตนเอง แตละครอบครัวสามารถ
อุมชูตัวเองได เขาเรียกวา หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยูพอกิน แตถาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับท่ี ๓ คือ ระดับอยูดีกินดี คําวา อยูดีกินดี นั่นก็คือตองเปนระดับท่ีแตละครัวเรือนพออยู
พอกินแลว ก็ตองมารวมกลุมกัน และก็เพ่ือใหอยูดีกินดีเพ่ิมข้ึนเขามาอีกข้ัน แตวาจะเปนการรวมกลุม
กันแตละแบบของชุมชนนั้นๆ ไปใหเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน สวนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับท่ีทางกรมการพัฒนาชุมชนมุงหวังไว ก็คือ เปนระดับท่ีมีความม่ังมี ศรีสุข ก็หมายถึง
ระดับของครัวเรือนอยูไดแลว เม่ือชุมชนหมูบานอยูในระดับกลุมไดแลว ก็ตองสรางภาคีเครือขายกับ
                                                           

๕๒๘ สัมภาษณ นายรวม วงษศรี, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๒๙ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน
หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๓๐ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๙๖ 

ทางภายนอก การสรางเครือขายจากภายนอก เชน สรางเครือขายจากการตลาด สรางเครือขายจาก
ภาคเอกชน สรางเครือขายกับคนอ่ืน กลุมอ่ืน เพราะบางทีในปจจุบันนี้ ท้ังชุมชนจะอยูดวยตัวเองหรือ
พ่ึงตนเองอยางเดียว ก็ไมได จะตองอาศัยขางนอกหรือในเรื่องของการสรางเครือขายกับชุมชนอ่ืน 
อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้น ในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ถาในมองในมิติของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัด ๓ 
ระดับนี้ ก็ตองอยูในระดับของพออยูพอกิน อยูดีกินดี และระดับม่ังมี ศรีสุข๕๓๑ 

ท้ังนี้ เม่ือกลาวถึงหลักสันตุฏฐีหรือหลักสันโดษ เปนเรื่องความพอเพียง พอดี พอใจในสิ่งท่ี
ตนมีท่ีตนหามาไดอยางสุจริตชอบธรรม และยอมเก่ียวของกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยตรง และยอมสอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญอีกหลายประการ จะขาดไมได
เม่ือกลาวถึงเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจ สามารถจะนํามาประยุกตใชท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว องคกร 
และชุมชน อาทิเชน หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ หรือจะเรียกกันวา หลักหัวใจเศรษฐี ๔ ประการ 
ประกอบดวย ๑) อุฏฐานสัมปทา การมีความขวนขวาย และขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาชีพ
ดวยความสุจริตชอบธรรม ๒) อารักขสัมปทา การรูจักรักษาทรัพยสินเงินทองท่ีตนหามาได และรูจักใช
จายทรัพยสินเงินทองนั้น ท่ีตนหามาไดดวยหยาดเหง่ือแรงกาย ๓) กัลยาณมิตตตา การรูจักเลือกคบ
คนดีเปนมิตร หรือมีเครือขายทางสังคมท่ีดี ตองรูจักหลีกเวนจากการคบกับปาปมิตร หรือเพ่ือนท่ีไมดี 
และ ๔) สมชีวิตา การรูจักใชปญญาในการดํารงชีพอยางพอเพียง พอดีและเหมาะสมกับสถานะของ
ตนเองท่ีมีอยู๕๓๒ หรือมีความรูจักประมาณในการบริโภคใชสอยไดอยางเหมาะสม ซ่ึงในทางหลัก
พระพุทธศาสนา จะเรียกวา หลักมัตตัญุตา ไมทะเยอทะยานอยากไดอยากมีจนเกินความจําเปน 
และเกินความสามารถของตน รวมถึงการมีความอดทนตอสิ่งเยายวนใจตางๆ และการอดทนอดกลั้น
ตอปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และไมประมาทท้ังในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนไมประมาทในการ
ดําเนินชีวิตและการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดังนั้น เม่ือทุกคนตั้งอยูในหลักธรรมตางๆ ไดเชนนี้แลว 
จึงเปนการสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับตนเอง และสามารถทําใหเกิดการพ่ึงตนเองไดดานตางๆ โดยไมตอง
คอยหวังพ่ึงพาอาศัยจากผูอ่ืนเกินความจําเปน๕๓๓  

ในท่ีนี้ ไมไดตีความเฉพาะสิ่งท่ีเปนตัวเงินหรือทางเศรษฐกิจเทานั้น แตกินความไปถึงสิ่ง
ท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน แหลงท่ีดิน แหลงน้ํา และปาไม เปนตน จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองรูจักในการบริโภคใชสอยอยางประหยัดและคุมคาใหมากท่ีสุด ท้ังนี้ จะพูดถึงภูมิสังคมเขา
ไปดวย เพราะวาภูมิศาสตรสังคมของแตละชุมชนแตละแหงยอมแตกตางกัน เพราะฉะนั้น สิ่งแวดลอม
ภายในชุมชนก็เปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง และแมแตสิ่งแวดลอมท่ีเปนภายนอก ก็จําเปนมากเชนกันดวย 
จริงๆ แลว สิ่งแวดลอมเปนเรื่องงายๆ เปนเรื่องไมคอยยากเทาไหรนัก เพียงแตวาสิ่งแวดลอมท่ีเราใช
กันนี้ ก็คือวาจะทําอยางไรท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืนได 
ก็จําตองปลูกฝงและรณรงคเก่ียวกับเรื่องความพอเพียง ความพอดีในการใชสอยบริโภคสิ่งเหลานี้ให

                                                           
๕๓๑ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, อางแลว. 
๕๓๒ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๓๓ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 
Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๙๗ 

พอเหมาะพอควรแกอัตภาพสถานะท่ีเปนอยู เพราะการรูจักเพียง พอใจ และพอดีในการบริโภคใช
สอยทรัพยากรธรรมชาติอยางเห็นคุณคานั้น ยอมทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความ
ยั่งยืน ได เชน ถามีปาสักปาหนึ่ง นี่จะทําอยางไร ท่ีจะทําใหปาอยูไดอยางยั่งยืน จะตองกําหนดเปนปา
ชุมชน มีการกําหนดระเบียบการบริหารจัดการท่ีใชรวมกัน อยางนี้เปนตน๕๓๔ รวมท้ังสิ่งแวดลอมท่ีเขา
มีอยูนั้น ก็ตางใชปุยเคมีแบบไมสนใจวา จะมีผลกระทบอะไรๆ เพราะตางก็ใชปุยเคมีในการประกอบ
การเกษตรอยางแบบเดียวกัน ยกกรณีตัวอยาง เชน ในเขตชุมชนมีหนองน้ําอยูแหงหนึ่ง สุดทายสักวัน
หนึ่ง ปู ปลาท่ีอาศัยอยูในหนองน้ําก็ไดรับผลกระทบจนตายหมด มันอยูไมได เพราะสาเหตุท่ีวาถา
ระบบนิเวศนเสียหายไป ปลามันก็จะหายไปจากแหลงน้ํา แลวสุดทายจะหาจากท่ีไหนมาบริโภค 
แมกระท่ังในทุกวันนี้ ชุมชนหลายๆ แหงก็เริ่มท่ีจะมีปญหาในเรื่องของระบบนิเวศนสิ่งแวดลอม๕๓๕ 

ท้ังนี้ ปจจุบันหลายๆ แหง มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของวิธีการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร เชน กรณีของการทํานาอยางนี้ เม่ือกอนทํานาดํา ทุกวันนี้หันมาทํานาหวาน จริงๆ 
การทํานาดํา กับนาหวานนั้น ก็เหมือนกับคิดวาไมไดอะไร และไมเก่ียวของกับเรื่องของวิถีชีวิต จึง
อาจจะทําใหชุมชนมันเปลี่ยนมากๆ เพราะนาหวานนี้ ก็คือตองหวาน ก็ตองหวานยาฆาหญาใหตาย
หมดกอนรอบแรก แลวคอยไถ พอไถเสร็จ แลวก็เริ่มปน แลวก็หวานขาว พอหวานขาวข้ึนมาหนอย ก็
หวานยาอีกรอบหนึ่ง เพ่ือวาคุมไมใหหญามันข้ึนได อยางนี้เปนตน แลวก็ใสปุยเขาไปเพ่ือใหขาวมันข้ึน
อยางแรง แตอยางไรก็ตาม หลายคนก็เริ่มท่ีจะหันกลับมาสนใจเรื่องของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในการ
ประกอบอาชีพเกษตรแบบอินทรียมากข้ึน๕๓๖  

เพราะฉะนั้น ขาวท้ังหมด ก็มีแตสิ่งสารเคมี อันนี้สิ่งแวดลอมท่ีดีก็จะเสียไป ท้ังนี้ ไมใช
แคสิ่งแวดลอมท่ีดีเสียไปเทานั้น แตวาสัตวตาง เชน ปู ปลา หอย กบ เขียดท่ีอยูในชุมชน หรือท่ีอยูใน
ทุงนา ก็จะหาไดยากไมมีแลว ดังนั้น เม่ือยึดการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนก็เริ่มท่ีคิดไดแลววา สิ่งเหลานี้ตามมา หรือแมกระท่ังบางชุมชนบางหมูบานท่ีประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร สวนใหญก็จะเหลือแตหญิงหมาย เปนตน สืบเนื่องจากวาสามีท่ีทํานา ทําสวน ทําไร
แบบใชสารเคมีกันมากๆ ไดรับสารพิษทําใหเปนโรคราแรงเสียชีวิตไป พอออกไปไลดูแลว ก็มีการปลูก
พริก อยางเชน กรณีโครงการปลูกพริกอยางนี้ ฉีดปุยเคมีอยางแรง ฉีดยาฆาแมลงอยางแรง พออยูไป
สักหนอย เดี๋ยวก็เปนมะเร็งแลว เปนโรคนั่นเปนโรคนี่ ซ่ึงสิ่งแวดลอมก็สูงในเรื่องของความยั่งยืนของ
หมูบานของชุมชนก็ดวยเชนกัน เพราะมันไมใชแควาสิ่งแวดลอมภายนอก มันเปนมันคอยๆ ซึมลึกไป
เรื่อยๆ ในทุกวันนี้๕๓๗  

อยางไรก็ตาม การท่ีชุมชนจะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางอุดมสมบูรณได
นั้น หรือสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมีดุลยภาพทางระบบนิเวศน จําเปนตองมีการปลูกจิตสํานึก
ท่ีดีใหเห็นในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังท่ีเกิดเองท่ัวไปหรือมนุษยสรางข้ึนมาท่ีมี

                                                           
๕๓๔ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๓๕ สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะห

หมูบานทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๓๖ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๓๗ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, อางแลว. 



๒๙๘ 

อยูท้ังในครอบครัวสวนบุคคลและในเขตสาธารณะชุมชน ซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยประโยชนใหท้ังแก
สัตวและมนุษย๕๓๘ นอกจากนี้ จําเปนตองรูจักใชสิ่งเหลานั้นอยางพอเพียง ประหยัด และใหเกิด
ประโยชนคุมคาท่ีสุด พรอมท้ังมีการรณรงคใหทุกคนในชุมชนชวยกันรักษา ฟนฟู และสงวนไวใหคง
สภาพดี มีความสมดุลตามธรรมชาติเชนเดิม๕๓๙

 

สรุปไดวา การท่ีประชาชนทุกระดับในชุมชน เริ่มตั้งแตระดับครอบครัว กลุมองคกร
ชุมชน จนถึงระดับชุมชน มีความสันโดษหรือพอเพียง พอใจ พอดีในเรื่องของปจจัย ๔ คือ 
เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัย และยาเภสัชรักษาโรค อันเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานในทางกายภาพท่ีทุก
คนพึงประสงคในการชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปไดอยางราบรื่น กลาวคือมีการบริหารจัดการดาน
การเงินหรือเงินทุนงบประมาณอยางพอเพียง พอดี ทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดเพียงพอกับ
รายจาย มีความพออยู พอกิน ไมมีหนี้สินชนิดท่ีไมอาจชดใชคืน และจากกรณีการลงทุนเพ่ือ
การเกษตร หรือทําเปนเชิงธุรกิจนั้น ถาทุกคนตางมีความพอเพียงและรูจักประมาณในการบริโภคใช
สอยกอนแลว ก็จะทําใหสามารถสรางระบบเศรษฐกิจชุมชนของตนเองเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องได
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท่ีจะแขงขันกับทางกลุมเครือขายภายนอก และทําใหเกิด
ความสามารถในการอดออม การลงทุน และการรวมกลุมเพ่ือการผลิตและการตลาด รวมถึงมีการ
วางแผนสําหรับอนาคตดวย ในขณะท่ีชุมชนนั้นๆ ถามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางอุดม
สมบูรณอยูแลว ทุกคนก็จําตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานวัสดุ และวัตถุดิบตางๆ โดยมี
การนํามาใชประโยชนไดอยางอยางประหยัดและคุมคาเชนกัน ท้ังนี้ มีการรวมกันปลูกจิตสํานึกท่ีดี
และเล็งเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังท่ีเกิดเองท่ัวไปหรือมนุษยสรางข้ึนก็ตาม 
ท่ีมีอยูท้ังในครัวเรือนสวนบุคคลท่ีตนไดอาศัยอยู และในเขตสาธารณะ โดยมุงเนนใหรูจักใชทรัพยากร
ดังกลาวอยางพอเพียง ประหยัด และใหเกิดประโยชนอยางคุมคาท่ีสุด 

๙) สตินาถกรณธรรม คือ การมีสติระลึกชอบในสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูด และรูเทาทัน
ตอสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคมไดดี ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวน
ใหญ พบวา คนในทุกภาคสวนท้ังภายในชุมชน รวมถึงภายนอกชุมชนท่ีเปนภาคีเครือขายกัน ตาง
มุงเนนการปฏิบัติตนใหมีสติอยูตลอดเวลา ระลึกถึงสิ่งท่ีตนเองกําลังดําเนินการอยูอยางรอบคอบ และ
ใชสติใหรูจักกําหนดจดจําในสิ่งท่ีทําลงไปแลวและจะตองทําตอไปได โดยพยายามดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตนอยูตลอดเวลาวา มีสวนไหนผิดพลาดไปบาง จะไดรีบแกไข ปรับปรุง และพัฒนา
ใหดีข้ึน๕๔๐ ท้ังนี้ การมีสตินี้ ท่ีเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ เรียกไดวา เปนเครื่องมือท่ีดีเลิศจะ
คอยควบคุมตนเองใหตั้งอยูในทางท่ีชอบ ประกอบดวยคุณธรรมตางๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การ
รูจักประมาณ รูเหตุ รูผล รูตน รูกาล รูจักชุมชน และรูจักคน ซ่ึงสอดคลองกับหลักปรัชญาของ

                                                           
๕๓๘ สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ, ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบล

โดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๓๙ สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๔๐ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๙๙ 

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีคนในชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญตางก็ไดดําเนินรอยตามพระราช
ดํารัสขององคในหลวงของเราชาวไทย ท่ีทรงมุงเนนใหเกิดการพ่ึงตนเองไดโดยไมสรางภาระใหกับผูอ่ืน 
ดังพอจะสรุปไดใจความสั้นๆ วา เปนหลักสามหวง สองเง่ือนไข คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และมีความรู คูกับคุณธรรม๕๔๑  

ในขณะท่ีผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ก็ไดใหความสําคัญกับหลักธรรมขอดังกลาวนี้เชนกันวา 
คุณธรรมทางพระพุทธศาสนาขอหนึ่ง เปนขอท่ีควรใสใจและควรคํานึงถึงตลอดเวลา นั่นก็คือ “สติ” 
หมายความวา การมีความระลึกถึงเสมอตอสิ่งท่ีกําลังคิด กิจกรรมท่ีกําลังทํา คําพูดท่ีกําลังกลาว 
รวมถึงระลึกยอนถึงสิ่งท่ีเคยทําไปแลวไดวา มีตรงไหนท่ีทําถูก ทําผิดบางหรือไมอยางไร เพราะการ
ทํางานใดๆ ก็ตาม เม่ือขาดสติตัวนี้คอยกํากับเสียแลว งานนั้นๆ ก็อาจจะประสบความลมเหลวไดทันที 
ถึงแมวาจะเคยประสบความสําเร็จมาแลวในการทํางานตางๆ เชน การบริหารจัดการชุมชนหรือการ
บริหารจัดการองคกรก็ตาม เพราะการทํางานใดๆ เม่ือมีสติ ตัวท่ีจะเกิดตามมาก็คือตัวปญญา องค
ความรูหรือตัวรูท่ีทําใหรอบ รูถึง รูลึก หรือเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีตนทําอยู ทําใหความผิดพลาด
เสียหายตางๆ เกิดข้ึนไดยาก แตกลับตรงกันขาม หากขาดสติในการทํางานตางๆ ดังกลาวขางตน 
เสียวแลว ปญญาก็ไมเกิด กลับทําใหตัวปญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนแทนท่ี จนสรางความเสียหายใหแก
ท้ังแกตนและสวนรวม คือชุมชน และองคกรท่ีตนเองอาศัยอยู ดังกรณีศึกษาจากคําพูดของผูใหขอมูล
ไดกลาวเปนคติเตือนใจไววา  
 

“...การจะไดเปนแชมปมา ก็นับวายากแลว แตการจะรักษาแชมปไวใหไดนานนั้น 
นับวายากแสนยากกวา...”๕๔๒ 

 
จากคําดังกลาวขางตนนั้น จะเห็นไดวา การจะทําอะไรก็ตาม จําเปนตองมีสติเปน

ตัวกําหนดควบคุมอยางรอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจตนเองได ไมประมาท เลินเลอ และไมยอมทําในสิ่งท่ี
จะกอใหเกิดความผิดความเสียหายท้ังแกตนเองและสวนรวม รวมถึงมีการกําหนดสติอยูตลอดเวลา 
โดยไมท้ิงโอกาสสําหรับการทําความดีงามใหกับสังคม แตถาขาดสติแลวยอมกอใหเกิดปญหารายแรง
ท้ังตนเองและสวนรวมแนนอ ดังกรณีศึกษาจากคําพูดของผูใหขอมูลหลักทานนี้ท่ีไดกลาวยกเปน
ตัวอยางจากคําคติสอนใจของพระราชธรรมนิเทศ หรือท่ีรูจักกันดีในนามหลวงพอพยอม กลฺยาโณ ซ่ึง
ไดกลาวไวพอจับใจความไดวา  

 
“...ถาสติมา ปญญาก็เกิด แตถาสติเตลิด ก็จะเกิดปญหา...”๕๔๓ 

                                                           
๕๔๑ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๔๒ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๔๓ สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๓๐๐ 

สรุปไดวา การท่ีคนในชุมชนมีความระลึกชอบถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี และทํา
ใหสามารถปรับตัวเองใหรูเทาทันกับสภาวการณท่ีมีความเปนแปลงอยูตลอดเวลาได นั่นคือการ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในทางคติของพระพุทธศาสนา และจะทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคง
ทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความ
ยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา และอุปสรรคตางๆ ไดสําเร็จ  

๑๐) ปญญานาถกรณธรรม คือการมีความฉลาดรอบรูดีในการดํารงชีพอยูในสังคม ผล
การศึกษาจากกรณีศึกษาของผูใหขอมูลหลักสวนใหญ พบวา ในหลักธรรมขอท่ีวา ปญญา นี้ก็คือมี
ความรูความรอบรู โดยทุกภาคสวนท่ีตองเรียนรูตามหลักเหตุผล รูดี รูชั่ว รูประโยชน ไมใชประโยชน 
รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจตัวเองท่ีเปนอิสระ ไมมีใครมาครอบงํา๕๔๔ ถาไมมีปญญาความรูเสียแลว ก็
ทําการอะไรใหสําเร็จไมได เราควรใชปญญาบนพ้ืนฐานของเหตุผลในการเรียนรูตางๆ และทําการ
ตางๆ ดวยความคิด และมีวิจารณญาณในการทํางานนั้นๆ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสิ่งท่ีจะนํา
ความเจริญกาวหนามาสูการดําเนินชีวิตท้ังของสวนตนและสวนของชุมชนตนเอง กลาวคือการทําให
สามารถท่ีจะพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน๕๔๕ 

เพราะการมีปญญาความรูก็สามารถท่ีจะปรับตัวใหเทาทันไดตอการเปลี่ยนแปลงของทาง
สภาวการณทางเศรษฐกิจและทางสังคมโลกท่ีหมุนไปอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน เขากับหลักของ
การพ่ึงตนเองไดตามท่ีองคในหลวงหรือองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีเคยได
มีกระแสพระราชทานพระดํารัสไวในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหพสกนิกรไดนอม
นํามาใชในการดําเนินชีวิตและดําเนินงานท้ังของระดับบุคคล ระดับกลุมองคกร ระดับชุมชน ตลอด
จนถึงระดับสังคมและประเทศชาติ อันจะทําใหเกิดมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว คือ ทําใหตั้งอยูในความไม
ประมาท ซ่ึงสุดทายก็จะนําไปสูความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืนในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนท้ังทางดาน
ชีวิต จิตใจของคนเรา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดาน
เทคโนโลยี และสังคม รวมถึงดานการเมือง การปกครอง๕๔๖  

การรูดีรูชั่วนี้ จําเปนตองรูใหมากๆ กอนกวาสิ่งอ่ืนๆ เปนเบื้องตน เพราะเปนการสราง
พ้ืนฐานทางดานคุณธรรมใหเกิดข้ึนประจําใจของตนเอง การจะประกอบการสิ่งใดๆ ไดบรรลุผลสําเร็จ
ได ก็ข้ึนอยูท่ีการสรางปญญาคือตัวความรูใหเกิดข้ึนกอนนี่เอง นับวามีความสําคัญอยางมากในการท่ี
ดํารงชีพอยูใหเกิดความสุขไดอยางปลอดภัยจากปญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา๕๔๗ ดังนั้น 
ชุมชนจําเปนตองมีศูนยเรียนรูชุมชนไว คือสรางใหคนอ่ืนมาเรียนรู แตเราตองรูกอน ถึงจะใหคนอ่ืนเขา
มาเรียนรู หมายความวา การพัฒนาตนเองใหเกิดปญญาเกิดความรูกอน จนสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได

                                                           
๕๔๔ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 

Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๔๕ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๔๖ สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๔๗ สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดาน

การบริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ 
กันยายน ๒๕๕๙. 



๓๐๑ 

ในการดําเนินชีวิตแลวสามารถเปนท่ีพ่ึงใหคนอ่ืนไดดวย นี่จึงจะเรียกวา มีปญญาเปนท่ีพ่ึงไดอยาง
สมบูรณ ฉะนั้น จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางองคความรูใหเกิดข้ึนกับตัวชุมชนดวยตัวเอง นี่ก็
ไมไดสรางองคความรูเฉพาะภายใน แตตองไปขางนอกดวย๕๔๘ ดังกรณีศึกษาจากคําพูดของผูใหขอมูล
หลักทานนี้ซ่ึงไดกลาวไววา  

 “...เราไปศึกษาดู ไปดูงาน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรภายนอก ก็มีไปหลายท่ี
เหมือนกัน อยางเชนไปศึกษาดูงานทางวิชาการเสร็จ ก็ไปดูภาคปฏิบัติ เชน การศึกษา
การปนกระถางปูนปนเขา เขามีเทคนิควิธีการปนกระถางอยางไร เราก็เอามาปรับ
ประยุกตลองทําดูบาง เราไปเรียนรูเขา เราก็เอามาทํา เกิดผลคือพอทําเสร็จ เรา
สามารถท่ีจะรวมกลุมกันทําแลว ก็จําหนายได แลวก็คนอ่ืนเขาก็มาเรียนรูตอจากเรา
เหมือนกัน สืบทอดกันไป โดยลักษณะแบบนี้ นี่คือการไปเรียนรู เปนการสรางโดย
องคปญญาความรูตรงนี้ ดวยการตอยอดใหดีกวาของเกาข้ึนอีกทีตอไป...”๕๔๙  

จากคําดังกลาวขางตนนั้น มีความเปนไปไดกับกรณีศึกษาขอมูลการใหสัมภาษณของทาน
พระอาจารยสุบิน ปณีโต ซ่ึงถือวาเปนพระสงฆนักพัฒนาอีกรูปหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงโดงดังระดับประเทศ 
ในดานการบริหารจัดการเครือขายองคกรหรือกลุมสัจจะสะสมทรัพย ไดแสดงทัศนะวา การท่ีจะวัดผล
ทางดานการพ่ึงตนเองของชุมชนใหไดอยางยั่งยืนในดานตางๆ นั้น โดยเฉพาะการพ่ึงตนเองไดของ
ชุมชนในทางดานเศรษฐกิจ ควรจะวัดไดจากตรงไหน อยางไร จึงตั้งคําถามวา ประเทศไทยนั้นมีหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแตเม่ือไหร ก็ตองตอบวา มีมานานแลว ลองพิจารณานึกภาพดูเปนกรณี
ตัวอยางแบบนี้แลวกันวา ถาธนาคารไมมีบัญชี ธนาคารเจงไหม เจงใชไหม หางรานสรรพสินคา เชน 
บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส เปนตน ถาไมมีบัญชีไวเปนเครื่องมือเช็คและตรวจสอบดูแลการเคลื่อนไหวทาง
การเงินภายในกลุมองคกรของตนเอง เจงไหม ก็เจงแนนอน นี้เจงหมด แลวกลุมหรือสหกรณตางๆ ท่ี
ไมมีบัญชี จะเจงไหม และในระดับครอบครัว ถาไมมีบัญชีรายรับรายจาย เจงไหม ก็ตองเจงแนนอน 
ท้ังนี้ เพราะบางครั้งไมไดประยุกตใชธรรมะในขอท่ีวา สมชีวิตา คือความเปนอยูอยางพอเพียงดวยการ
ใชตัวปญญาความรูชวยในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสาวจากเหตุไปหาผลใหได แตเม่ือไมมีตัวปญญา ก็
ไมรูวา ตนเองรับอะไรมาแลว จายอะไรไปบาง ในแตละวันแตละเดือนนี้ ไดรายรับมามาก หรือมี
รายจายไปมาก แลวการจายไปอยางนั้น จะเปนประโยชนหรือไม เพราะถาไมมีตัวปญญาความรูเปน
เครื่องมือวิเคราะห หรือไมมีการพิจาณาวิเคราะหหาเหตุและผลแลว ก็ยอมใชไมได ก็เพราะวาไมมี
ขอมูลอะไรมาเปรียบเทียบในการทํางานหรือดําเนินชีวิต ก็เหมือนกับการไมมีบัญชีนั่นเอง ยกตัวอยาง
กรณีกลุมองคกรทางการเงิน หรือสหกรณตางๆ ท่ีกอตั้งกันอยูภายในประเทศเยอแยะไปหมดนั้น ถาไม
มีบัญชีไวเปนฐานขอมูลในการเก็บไวตรวจสอบแลว ก็ยอมไมรูวา ใครฝากเงินเขามาเทาไหร ใครกูไป
เทาไหร ก็คือจําไมไดสักคนหนึ่ง แลวจะใชไดอยางไร และอีกกรณีตัวอยางในระดับครัวเรือน หรือ
ระดับชุมชน อาทิเชน การทํานาปนี้ ทําไมจึงขาดทุน เปนเพราะอะไร จึงขาดทุน เพราะใชจายในเรื่อง
คาแรงมากไป จึงขาดทุน เพราะใชจายคาปุยมากไป จึงขาดทุน เพราะอาจจะเกิดภัยแลงทางธรรมชาติ 
                                                           

๕๔๘ สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน, ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓ บาน
หนองกองตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๔๙ สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ
ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๓๐๒ 

จึงขาดทุน ถาไมมีขอมูลอะไรสักอยาง เรานี่จะไปจดอยางไร ตองใหเขาใจกับคําวา เศรษฐกิจพอเพียง 
นั่นดวย เพราะคํานั้นเปนคําพูด เปนปรัชญา แนวคิด หรือทฤษฎี ฉะนั้น จําตองลงมือปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาดังกลาวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีไดทรง
พระราชทานไวใหกับพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลานานแลว จําเปนเปนตองเรียนรูใหเขาใจและลงมือ
ปฏิบัติตามทันทีเพ่ือใหเห็นผลเปนรูปธรรมดวย อาจจะมีรูปแบบในการปฏิบัติแตกตางกันข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมหรือบริบทของแตละบุคคลแตละกลุมองคกรแตละชุมชนดวย นี้คือการประยุกตใชตัว
ปญญาหรือสรางองคความรู ให เกิดประโยชน ท้ังแกสวนตนและสวนรวมอยางมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และตองใหคุมคา พอเพียง พอดีกับบริบทตนเองใหมากท่ีสุด๕๕๐  

สรุปไดวา การมีความรอบรูในศิลปะวิทยาการตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ิน
แบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ โดยสามารถนําทักษะในการเรียนรูและนําองคความรูและ
ขอมูลตางๆ เหลานั้นมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตและการบริหารจัดการงานตางๆ 
ภายในชุมชนอยางเหมาะสมและใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดังนั้น 
จากการท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในกรณีศึกษากับผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับการบูรณา
การหลักนาถกรณธรรม ๑๐ กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s ในการบริหารจัดการ
ชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนดังกลาวมาแลวขางตนท้ังหมดนั้น สามารถจะสรุปความถ่ีและ
จํานวนผูใหขอมูลหลักไดตามตารางท่ี ๔.๑๕ ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๕๐ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๓๐๓ 

ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงความถ่ีและจํานวนผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับการบูรณาการหลักนาถกรณธรรม 
๑๐ กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 

การบูรณาการหลักศีลนาถกรณธรรม  ๑๔ 
๑, ๒, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๑, ๒๘, 
และ ๓๐ 

การบูรณาการหลักพาหุสัจจนาถกรณ
ธรรม 

๓ ๑, ๔, และ ๑๙ 

การบูรณาการหลักกัลยาณมิตตตา
นาถกรณธรรม 

๓ ๓, ๖, และ ๒๕ 

การบูรณาการหลักโสวจัสสตานาถ
กรณธรรม 

๓ ๒, ๕, และ ๒๖ 

การบูรณาการหลักกิงกรณี เยสุ 
ทักขตานาถกรณธรรม 

๖ ๑, ๓, ๖, ๑๙, ๒๒, และ ๒๗ 

การบูรณาการหลักธรรมกามตา
นาถกรณธรรม 

๖ ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๒๐, ๒๓, และ ๒๔ 

การบูรณาการหลักวิริยารัมภนาถ
กรณธรรม 

๒ ๑, และ ๒ 

การบูรณาการหลักสันตุฏฐีนาถ
กรณธรรม 

๘ ๑, ๒, ๙, ๑๕, ๑๘, ๒๒, ๒๙, และ ๓๐ 

การบูรณาการหลักสตินาถกรณ
ธรรม 

๔ ๒, ๑๔, ๑๙, และ ๒๖ 

การบูรณาการหลักปญญานาถกรณ
ธรรม 

๖ ๑, ๒, ๙, ๑๔, ๑๙, และ ๓๐ 

 
จากการใหคําสัมภาษณดังกลาวมาขางตนท้ังหมดนั้น สามารถวิเคราะห และสังเคราะห

ประมวลสรุปผลใหทราบไดวา เม่ือคนในชุมชนพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางนี้ สวนใหญไดดําเนินชีวิตและดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูกอนแลว 
และเม่ือผูวิจัยไดนําหลักการบูรณาการท้ังหลักนาถกรณธรรม ๑๐ แตละขอกับหลักทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ 6M’s แตละดานใหสอดคลองกัน ก็พบวา การบริหารจัดการชุมชนตามวิถีพุทธ ก็
สามารถทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในดานตางๆ ดังจะนําเสนอตอไปนี้ 

๑) Management การบริหารจัดการ บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ พบวา  
ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานระบบการทํางาน คือ เปนการปฏิบัติงานดวยความฉลาด

รอบคอบ ใฝใจรักชองงานท่ีตนไดลงมือทําดวยความสุจริตชอบธรรม มีความมุงม่ันพากเพียรอยู
ตลอดเวลา มีใจฝกใฝในการทํางานของตนเองไดอยางไมรูจักเบื่อหนาย และสุดทายก็เกิดการพิจารณา
ตรวจสอบดูงานของตนเองวา มีความผิดพลาดประการใดหรือไม และพรอมจะแกไข ปรับปรุง พัฒนา
ใหดีข้ึนตอไป โดยเนนหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มีความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด มี



๓๐๔ 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ันเพียรพยายาม มีทักษะฉลาดใน
การบริหารจัดการการงานดี มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม มีมิตรและ
เครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ 
ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม มีการคบหา
สมาคมกับมิตรท่ีดี กลาวคือมีการใหความเอ้ืออารี มีวจีไพเราะในการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ และวาง
ตนไดสมฐานะ และมีความฉลาดรอบรูในการบริหารงานตางๆ ดวยความมุงนั่น ใสใจและไตรตรอง
ตรวจตราแกไขปญหาพรอมปรับปรุงพัฒนาในงานท่ีดําเนินการอยูดวยความรอบคอบ นอกจากนี้ การ
บริหารจัดการแบบ PDCA ยังเปนตัวกระบวนการท่ีอยูในการบริหารจัดการดานท่ีเหลืออ่ืนๆ ใหมีการ
ทํางานไดอยางเปนระบบ และยังสอดคลองกับการบริหารจัดการงานตามวิถีพุทธ คือเปนการ
ดําเนินงานแบบหลักอิทธิบาท ๔ คือ มีความรักงาน มุงม่ัน ใสใจตรวจสอบแกไขและปรับปรุงพัฒนา
งานในทุกองคาพยพใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถทําให
เกิดความสมดุลของระบบงานตางๆ หรือของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงานทุกฝาย  

๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร บูรณาการดวยหลักนาถกรณ
ธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานเทคโนโลยี คือ เปนการทําใหเปนผูท่ีมีสติปญญาดี ฉลาดไหว
พริบดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการท่ีจะประยุกตใชเครื่องไมเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเปนของ
ดั้งเดิมตามภูมิปญญาทองถ่ิน กับเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมผสานกันใหเหมาะสมกับการทํางานของตน 
ท้ังเกิดประโยชนและปลอดภัยกับผูใชดวย ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบตอตนเอง เปนคน
คงแกเรียนในกระบวนการเรียนรูในสาขาตางๆ โดยความเปนพหูสูต และมีความรอบรูในศิลปะ
วิทยาการตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม ซ่ึง
สามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ 
โดยมีทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตอยาง
เหมาะสม ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบานแบบสมัยเกา กับเทคโนโลยี
แบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน
วิถีพุทธ  

๓) Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ บูรณาการดวยหลักนาถกรณ
ธรรม ๑๐ พบวา 

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานเศรษฐกิจชุมชน คือ เปนการทําใหเปนผูรูจักระมัดระวัง 
รอบคอบ และขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาชีพสุจริตชอบธรรม ไมทอดธุระเพิกเฉยเสีย เอาใจ
ใสคอยประกอบกิจใหเหมาะสมแกกาลเทศะ ไมปลอยใหการงานอากูลเสื่อมเสีย เชน ทํานาก็ตองทัน
ฤดู คาขายก็ตองรูคราวท่ีคนตองการหรือไมตองการสิ่งนั้นๆ เปนตน สามารถสรางรายไดใหแก
ครอบครัว รูจักเอาใจใสในการรักษาทรัพยสินท่ีหามาไดโดยสุจริต ประหยัดในการจับจายใชสอยแต
พอสมควรแกกําลังทรัพยท่ีตนหามาได และไมฟุมเฟอยเกินกวาท่ีจะหาได หรือเกินกวาท่ีตองการ แตก็
ไมควรใหขัดสนจนถึงกับอดอยาก ทําใหคนในชุมชนมีความประพฤติดีตอการดําเนินชีวิต ทํามาหา
เลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มีความพากเพียรอยูตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามา



๓๐๕ 

ไดโดยความสุจริต ชอบธรรม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําให
ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 

๔) Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการดวยหลักนาถกรณ
ธรรม ๕ ขอ ประกอบดวย ศีลนาถกรณธรรม คือ การมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และกฎ 
กติกาท่ีดีของชุมชน, สตินาถกรณธรรม คือ การมีสติระลึกชอบในสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูด และรูเทา
ทันสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคมไดดี, โสวจัสสตา คือ การรูจักพูดคุยกันงาย ยอมรับฟง และ
เขาใจกันดีของคนในชุมชน, วิริยารัมภนาถกรณธรรม คือ การมีความมุงม่ันเพียรพยายามในการ
ทํางานท่ีดี, และปญญานาถกรณธรรม คือ การมีความฉลาดรอบรูดีในดํารงชีพในสังคม พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานจิตใจ คือ เปนการทําใหเปนผูมีจิตใจท่ีเขมแข็งกลาหาญใน
การดํารงชีพ ไมยอทอ และหวั่นไหวตอภาวะวิกฤตการณตางๆ รวมถึงการยึดม่ันอยูในคุณธรรม
ตลอดไป และทําใหคนในชุมชน มีปกติระมัดระวังตัวทางกาย วาจา ตลอดถึงทางใจ โดยมีความระลึก
ถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี เปนคนคุยกันไดงาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความ
พากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังใน
การครองตน ครองคน ครองงาน และครององคกร สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทาง
จิตใจท่ีเขมแข็ง และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความ
ยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ไดสําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืนวิถีพุทธ 

๕) Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม 
๑๐ พบวา 

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ เปนการทําใหเปนผู
มีจิตสํานึกท่ีดี รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน แหลงน้ํา เปนตน ใหเกิดประโยชนคุมคาอยางสูงสุด 
และทําใหคนในชุมชนมีปกติรูจักคุณคาของสิ่งของท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีพ และทําใหมี
ความรูจักพอดีในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ 
รณรงคใหรวมแรงรวมใจ มีจิตอาสา ปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง และให
มีความฉลาดรอบรูในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ 
ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช และเกิดการ
ทดแทน รักษา ฟนฟูใหดีเชนเดิม ทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 

๖) Man การบริหารจัดการดานคน บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ พบวา   
ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานสังคม วัฒนธรรม คือ เปนการทําใหเปนผูเปนท่ีรัก นาคบหา 

และเปนท่ีไววางใจของคนทุกระดับในสังคม และทําใหทุกคนท่ีเปนผูนํา พรอมทีมงาน และสมาชิกใน
ชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ เคารพ มีใจใฝในธรรม 
หลักการหรือความถูกตอง มีความยุติธรรม มีความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคนใน
สังคม มีมิตรและเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน และมีปญญาทําใหรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผน
กฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงเขมแข็งของ
กลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมในชุมชน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับระบบสังคม 



๓๐๖ 

วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืนวิถีพุทธ 
 

๔.๓ การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน  
จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูล

หลักดังไดกลาวมาแลวขางตนท้ังหมดนั้น ทําใหทราบถึงผลการวิจัยท้ังหมดของแตละวัตถุประสงค
ตามท่ีไดกําหนดไว ๓ ขอ ไดแก วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๑ คือ เพ่ือศึกษากลไกการทํางานของ
องคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และ
ในวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๒ คือ เพ่ือศึกษาองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถี
พุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๓ คือ เพ่ือ
นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ดวยวิธีการสัมภาษณกับ
ผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓๐ รูป/คน โดยผูวิจัยไดกําหนดเลือกแบบเจาะจง สามารถ
แบงกลุมผูใหขอมูลหลักไดจํานวน ๓ กลุม ไดแก 

กลุมท่ี ๑ นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา/พระระสงฆนักพัฒนา จํานวน ๒ รูป 
กลุมท่ี ๒ นักวิชาการภาครัฐดานการพัฒนาชุมชน จํานวน ๘ คน 
กลุมท่ี ๓ ภาคชุมชน ประกอบดวย ผูบริหารฝายทองถ่ิน ผูปกครองฝายทองท่ี และ

ประธานกลุม/องคกรชุมชน รวมถึงปราชญชาวบาน จํานวน ๒๐ คน 
ดังนั้น ในการกําหนดหาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

และเพ่ือจะตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๓ ใหเกิดความชัดเจนข้ึนในการท่ีจะนําผลการวิจัยดังกลาว
ไปสูการปฏิบัติไดจริง ผูวิจัยจึงไดจัดประชุมผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคการสนทนากลุมเฉพาะ(Focus 
Group Discussion) ในครั้งนี้ 

การจัดสนทนากลุมเฉพาะผูเช่ียวชาญ (Focus Group Discussion) 
หลักการและเหตุผล 

ผูวิจัยไดรับอนุมัติใหทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธ
เพ่ือความยั่งยืน” เพ่ือตองการทราบกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนท่ีเหมาะสมวา มิติการบริหารจัดการชุมชนในยุคปจจุบันนี้เปนไปอยางไร และศึกษา
คนหาองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิ ถีพุทธเพ่ือความยั่ งยืน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางวา มีองคประกอบและลักษณะความสัมพันธของภารกิจในการบริหาร
จัดการชุมชนเปนอยางไร ท่ีจะชวยสงเสริมใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน โดยสามารถจะพัฒนาและ
คนหาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนไดอยางไร ตลอดจนสามารถ
นําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาคนพบนั้นไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบบูรณาการหลักพุทธธรรมควบคูไปกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือชวย
เสริมสรางฐานรากของการพัฒนาชุมชนในสังคมไทยใหม่ันคงและเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป 

 
 
 



๓๐๗ 

วัตถุประสงคของการสนทนากลุมเฉพาะ 

๑. เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญไดรวมกันพิจารณา ตรวจสอบ ยืนยันความถูกตอง 
และความเหมาะสมของผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

๒. เพ่ือนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญไปพัฒนา แกไข 
ปรับปรุงงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ดังกลาวนี้ให
สมบูรณแบบตอไป 

สถานท่ีจัดสนทนากลุมเฉพาะ 
ณ หองประชุมชลบุรี ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันเวลาท่ีจัดสนทนากลุมเฉพาะ 
วันอาทิตยท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
 
ข้ันตอนการดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการ และเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเสนอขอความเห็นและขออนุมัติจาก

ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
๒. ประสานงานผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเชิญเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) 
๓. เสนอขอหนังสือเชิญผู เชี่ยวชาญเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) จากศูนยบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. แจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจัดการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) กับผูเชี่ยวชาญ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๕. จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) 

๖. จัดการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตามกําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ี  

๘. ประเมินผลการสนทนากลุมเฉพาะ วิเคราะห อภิปรายผล และนําผลการสนทนากลุม
ไปสังเคราะห เพ่ือเผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรือการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๙. สรุปผลรายงานการดําเนินงานไปยังประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ และ
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 

 
กลุมเปาหมายของการวิจัย  
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และผู มีสวนไดเสีย 

(Stakeholders) ท้ังภาคประชาชน และภาคราชการ ในเขตชุมชนพ้ืนท่ีวิจัย จํานวน ๓๐ คน โดย
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เปนพ้ืนท่ีในลักษณะความเปนชุมชนท่ีเปนตัวแทนของกลุมคนท่ี
มีผลงานดีเดน และชุมชนเชิงประเด็นท่ีมีลักษณะความเปนชุมชนดีเดนทางดานกิจกรรมการพัฒนา



๓๐๘ 

ชุมชน ซ่ึงมีการบริหารจัดการในดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และสามารถทําใหชุมชน
พ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ ภายในชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
จํานวน ๔ ชุมชน ใน ๔ จังหวัดๆ ละ ๑ ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ถือเปนชุมชนท่ี
ไดรับการยอมรับวา มีความเขมแข็ง และสามารถบริหารจัดการชุมชนตนเองในมิติตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ อาทิเชน รางวัลหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด ซ่ึงไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ โดยการประชุม

ผูเชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) จํานวน ๑๒ รูป/คน ประกอบดวย 
๑. ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการทางพระพุทธศาสนา  จํานวน ๓ รูป 
๒. ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและรัฐประศาสนศาสตร  จํานวน ๗ คน 
๒. ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน    จํานวน ๒ คน 
 
ประเด็นในการสนทนากลุม 
การจัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูวิจัยสรางประเด็นคําถามใน

การสนทนากลุมเฉพาะ โดยมีความมุงหมายใหการสนทนากลุมดังกลาวนี้ เปนการ ๑) เพ่ือขอรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนท่ีเหมาะสม และเก่ียวกับองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถี
พุทธเพ่ือความยั่งยืนจากผูเชี่ยวชาญ ๒) เพ่ือเติมเต็มขอมูลจากผลการสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลัก
จํานวน ๓๐ รูป/คน ๓) เพ่ือทําใหไดขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและปฏิบัติไดจริง จากผูเชี่ยวชาญท่ี
เขารวมสนทนากลุมเฉพาะ และ ๔) สามารถหาลักษณะรวม (Common Character) ขอสรุปรวม 
(Common Conclusion) ความเหมาะสม และความเปนไปไดจากการสังเคราะหรางแบบจําลองเพ่ือ
หาแนวทางท่ีเหมาะสมของผลงานวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน” เพ่ือนําเสนอไดตอไป โดยการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากประเด็นคําถามตามท่ีไดตั้งไวเปนเบื้องตน ๓ ประเด็นหลัก 
ดังจะขอนําเสนอไปตามลําดับตอไปนี ้

ประเด็นท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๑ คือ เพ่ือศึกษากลไกการทํางาน
ขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จากท่ีผูวิจัยไดศึกษามาแลวนั้น คน
พบวา มีปจจัยสําคัญ ๔ ประเด็นหลัก เปนตัวขับเคลื่อนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประกอบดวย 

๑) ดานผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team)  
๒) ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation Process of 

Community People) 
๓) ดานกระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning Process) 



๓๐๙ 

๔) ดานผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: 
The Success of Community Performance According to Philosophy of Sufficiency 
Economy) 

จากขอคนพบท้ังในประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัยท้ัง ๓ ขอ ดังกลาวขางตน ผูวิจัย
จะไดนําเสนอสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

จากผลของการสนทนากลุมเฉพาะในครั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นพองกันวา 
ผลการวิจัยท่ีคนพบท้ัง ๔ ประการ ในวัตถุประสงคขอท่ี ๑ นั้น มีความสอดคลองสามารถเปนกลไก
การขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดความเขมแข็งไดตามความเหมาะสม เพียงแตบางทานไดใหขอแนะนํา
เสนอแนะเติมเต็มในบางสวนเพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน โดยเริ่มแรกนั้นทานศาสตราจารย 
ดร. กฤษ เพ่ิมทันจิตต ไดใหขอแนะนําในประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชน
พ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” วา ในประเด็นสนทนากลุมท่ีถามก็เห็นดวยทุกประเด็นไมตองกลาว
อะไรมาก เพราะนิสิตก็ไดทํามาอยางละเอียดถ่ีถวนแลว เพียงจะมีประเด็นท่ีจะขอแนะนําใหขอมูล
เพ่ิมเติมในความเปนชุมชนท่ีจะพ่ึงตนเองดังกลาวนี้บางเล็กนอย ซ่ึงจริงๆ เกิดไดยากมานานแลว มา
ตั้งแตสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม หรือรูจักกันนามวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนชวงยุค
กันดารเก่ียวกับเรื่องอาหารการกินหรือเปนชวงความลําบากเก่ียวกับเรื่องปากเรื่องทองของชาวบาน
แถบชนบทในสมัยนั้น๕๕๑  

กลาวโดยสรุปความสัมพันธของชุมชนชนบทท้ังหลายแลว ยิ่งมาในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต เราลองยอนอดีตไปก็จะไดเขาใจภาพรวม และจะไดเห็นผลจาการพัฒนาชุมชนในสมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต กรณีตัวอยางเชน ไดนําเอาแนวทางในการพัฒนาท่ีไดถูกกําหนดโดยการทํางาน
ของธนาคารโลก และสหรัฐมาใชก็สงเสริมในการลงทุนในดานนําชุมชนตางๆ ก็จะตองแพลนหรือ
วางแผน ซ่ึงพ้ืนท่ีไร ท่ีนา ท่ีเคยอยูอยางสุขสบายมาเปนเวลาหลาย ๑๐ ป ก็เปลี่ยนใหมาทําเปน
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ซ่ึงตอนสมัยยังอยูเรียนในโรงเรียนมีประสบการณไดเห็นภาพในสมัยตั้งแตยังเด็ก
ประมาณอายุ ๑๐ ขวบ ไดเห็นภาพของชาวบานตองปลูกขาวโพด ปลูกถ่ัว ปลูกงา ปลูกปอ ปลูกอะไร
ตางๆ เพ่ือปอนเขาตลาดโลกอยางนี้ มาเปนเวลาหลาย ๑๐ ป ก็เหมือนชาวบานท่ัวประเทศ ไมเคยมี
ใคร ไดอยูเย็นเปนสุขเลย ขณะท่ีอยูอาศัยนั้นก็มีทองทุงลอมรอบอยู ท่ัว ดวยวิวัฒนาการและใน
แนวทางดังกลาวนั้น จึงไมไดตอบสนองตอความตองการของชุมชนท้ังหลายอยางแทจริง กรณีตัวอยาง
ท่ีนาไปศึกษาอีกแหงเชนกัน ก็คือทางภาคอีสานเหนือ ซ่ึงจะมีตัวอยางของชุมชนพยายามท่ีจะพ่ึงพา
ตนเอง ซ่ึงอยูท่ีจังหวัดสกลนคร หมูบานบัว ตําบลบานบัว อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปน
ตัวอยางท่ีสวยงามในเรื่องวิถีชีวิตของชาวบาน โดยสมัยนั้นทานอาจารยเสรี พงศพิศ ก็ใหเด็กนอยคน
หนึ่งไป โดยไดมีการบอกวา อยาไดบอกใหชาวบานทําอะไร เพราะชาวบานทําอะไร ไมเคยรวย จนทุก
ที ราชการบอกไมทําอะไร จนทุกที เคยถามเขาไหมวา เขารูไหมวา สิ่งท่ีเขาถามคือใหเขารูจักตัวเอง
กอน ตอนแรกชาวบานก็งงๆ แตหลังพอเริ่มไปคิด พอเริ่มมองยอนอดีต ในสมัยกอนท่ีจะพัฒนาแปลง

                                                           
๕๕๑

 สนทนากลุมเฉพาะ ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 



๓๑๐ 

พ้ืนท่ี จากเดิมพ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ก็นึกคิดอยากจะกิน ก็ไดกิน หรือเครื่องมือ 
หนาตาง ก็หยิบลวงกินได อันนั้นถามจริงๆ เขาปาก็เก็บของปามากินได ไมมีอดอยาก เพราะไม
สามารถออกลูกเปนโค ก็ยังเลี้ยงดูได สมัยปู ยา ตา ยาย แตพอไปพัฒนาแนวทางท่ีรัฐบาลถูกกําหนด
โดยรัฐบาลรวม ผานรัฐบาลมา ๓ รัฐบาลแลวนี่สมัยนั้น แลวก็ยังไมไดพัฒนาใหกาวหนาไปถึงไหน  

พอมีขอเสนอมาแนะนําใหกับพวกชาวบาน ชาวบานก็เกิดกระบวนการรูจริงตาม
กระบวนการขององคความรูท้ัง ๓ อยาง คือ รูจัก รูจริง รูแจง โดยทางหลักศาสนาพุทธ เรียกไดวาเปน
สายของความรูแจงทางดานรูจริง ชาวบานก็ยอนกลับไปพิจารณากับสิ่งท่ีบรรพบุรุษของตนเคยสอนไว 
ก็เริ่มรื้อฟนเริ่มตนปลูกขาวในท่ีทํากินท่ีตนมี ท่ีไร ท่ีนาท่ีเคยจางรถแม็คโคร แทรกเตอรมาไถ ก็ไมเอา
แลว กลับมาไมทันกิน เอาอะไรมาปลูก แลวก็ยุบพันธุขาวพ้ืนเมือง ท่ีเคยไดแลวไดทุน ๕ ป ผานไป 
ประชาชนชาวหมูบานบัว ก็สามารถลืมตาอาปากไดเอง โดยสามารถใชหนี้ใชสินไดหมด ซ่ึงมามองดู
ความสําเร็จของชาวหมูบานบัวในครั้งนั้น ก็ถือวาเปนการนําไปสูแวนขยายตอไป กลาวคือตอยอดเปน
เครือขายท่ีเรียกวา “เครือขายอินแปง” ซ่ึงเปนคําเรียกของคนในทางอีสานเหนือ ซ่ึงมีความหมายมา
จากภาษาไทยวา “อินทรแปลง”  เปนเรื่องของความเชื่อทางวัฒนธรรมไทยอีสานทางนั้นกันวา มีพระ
อินทรมาแปลงสิ่งท่ีไมดีใหกลับกลายเปนสิ่งดีในเขตพ้ืนท่ีแหงนั้น อันนี้เรียกวา เปนความสําเร็จ ซ่ึง
วัฒนธรรมของพวกชาวบานบัว และทางชาวอีสานเหนือ ก็นาจะเปนพวกภูไทเปนสวนใหญท่ีนาควรจะ
ไปศึกษาด ู

เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมนี้ มีสวนสําคัญเหมือนกันท่ีจะเปนตัวกําหนดเสนทางชีวิตของ
ชุมชน และวัฒนธรรมของชุมชนก็จะไมเปลี่ยนไป ตอนนี้ชาวบานก็พ่ึงพาตนเองไดอีกครั้ง เพราะสมัยท่ี
มีการเลือกตั้ง ก็มีนักการเมือง ไดพยายามจะสถาปนาฟนฟูความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลกับทาง
ชาวบานใหกลับมาความสัมพันธหรือใหมีสวนรวมกันมากข้ึนในการท่ีจะรวมตัดสินใจในเรื่องนโยบาย
การพัฒนาชุมชนหมูบานใหเกิดความเขมแข็งข้ึน ฉะนั้น จึงมีวิทยากร มีพรรคการเมืองบางพรรคใน
สมัยหนึ่ง ก็ไดใชโยบายตางๆ ท่ีจะชวยชาวบานในชุมชนท่ัวประประเทศใหมีทุนของการพัฒนาชุมชน 
เชน กองทุนหมูบาน ๑ ลานบาท อยางนี้เปนตน ซ่ึงถามวา ผิดไหม ก็ไมผิด แลวถาหมูบานท่ีมีการ
ดําเนินการดีๆ ท่ีจะบริหารจัดการกับเงินทุนใหกับชุมชน โดยเฉพาะการออม ซ่ึงใชปรัชญาออมทรัพย
สัจจะ กองทุนหมูบานหลายกองทุน ก็ประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะเปนฐานเงินทุนของชาวบาน ท่ีมี
ความสามารถเขาถึงแหลงทุน พอมาสมัยนี้ตอนนี้ จะมีการใชแอพลิเคชั่นอะไร จะใชหลักอะไร ใชหลัก
ความสําคัญของคนกับพระดวยอีกแขนงหนึ่ง เขาไมยอมปลอย แตเราจะทําอยางไร แลวกรณี
ตัวอยางเชน หลักการของหมูบานบัว และเครือขายแบบพ่ึงพากันพ่ึงพาตนเอง และใหพ่ึงพารัฐนอย
ท่ีสุด เขามีหลักการอยางนี้ สวนผูท่ีเปนเจาหนาท่ีชุมชนท่ีลงไปในพ้ืนท่ีชุมชนปจจุบันก็อาจจะมี แตจะ
ชวยเหลือชาวบานไดในลักษณะไหน นอกจากชวยแนะนําความรูเชิงวิชาการ เพราะการท่ีชุมชนจะเกิด
ความเขมแข็งไดนั้น ชุมชนจะตองระเบิดมาจากขางในดวยตัวของตนเองกอน เพราะไมมีใครรูดีกวาตัว
ชาวบานในชุมชน ซ่ึงจะมีคําเรียกกันอยางคุนเคยในสายวิชาการทางสังคมวิทยาและกลุมนักพัฒนา
ชุมชนวา “คําตอบอยูท่ีชาวบาน” ซ่ึงหมายถึง ความตองการจะทําอะไร อยากจะไดอะไร อยากจะให
ชุมชนเปนไปอยางไรนั้น ตัวชาวบานในชุมชนตองเปนผูกําหนดเองท้ังนั้น จึงจะถูกตองท่ีสุด 

 



๓๑๑ 

นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญทานนี้ ก็ยังไดกลาวสรุปไวใหเปนคํายืนยันวา ในประเด็นคําถาม
เก่ียวกับการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนดังกลาวนี้ ลองวิเคราะหดูวา ชุมชน
สามารถจะสรางภูมิคุมกันในทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยูกับกระบวนการใน
การสะสมทุนภายในชุมชนดวย ซ่ึงปจจุบันนี้ก็จะเปนทุนนิยมกันมากข้ึน บางชุมชนก็อาจจะพ่ึงพา
ตนเองไมไดอยางแทจริง ยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีจังหวัดหนึ่งของไทย ชาวบานในชุมชนนั้นเขาจะไมให
คนในชุมชนของเขานี้ไปปลอมเอกสารสิทธิ์กัน เพราะกลัวนายทุนจะเอาท่ีดินไปออกเปนโฉนดของ
ตนเอง ชาวบานเกรงกลัวตอเรื่องทุนนิยมดังกลาวนี้มาก การท่ีจะเขาไปในท่ีนั้น หรือจะเรียกชุมชน
ของกระเหรี่ยงคอยาวท่ีมาทางแมฮองสอน ไมยอมใหไฟฟาเขาไป เขาไมตองการดูทีวี เขาไมตองการใช
ตูเย็น เพราะเขารูวา หายนะหรือความเสียหายความเดือดรอนจะเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตท่ี
เขาดํารงอยูแบบพ่ึงพาตนเองของเขาท่ีคงยังเปนอยูไดในปจจุบัน ประเด็นนี้ดังท่ีผูวิจัยไดถามความ
สอดคลองของแนวทางผลการวิจัยท่ีผูวิจัยไดคนพบและนําเสนอมาในงานวิจัยฉบับดังกลาวเก่ียวกับ
ประเด็นกลไกของการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในภาค
ตะวันออกแยงเหนือตอนลาง หรือจะเรียกวาภาคอีสานตอนใตก็ได ดังนั้น ตัวผลการวิจัยท่ีไดถามทุก
ประเด็นนั้น ก็เห็นดวยทุกอยางแลวดังท่ีไดกลาวเกริ่นนํามาเปนเบื้องตนแลว นอกจากจะมีประเด็น
ปลีกยอยบางเล็กนอยเก่ียวกับผูนําชุมชน วา มีผุนําแบบไหนบางท่ีไปลงในพ้ืนท่ีภาคสนามเก็บขอมูล
มา เชน มีปราชญชาวบานท่ีเปนผูนําตามธรรมชาติหรือไมภายในชุมชนพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชนดังกลาว
นี้  

ดังขอยกกรณีตัวอยางศึกษา เชน ผูนําโดยธรรมชาติ ก็อาจจะไมไดเปนเจาอาวาสวัด
เหมือนหลวงพอนาน ซ่ึงทานสมัยมีชีวิตอยู ก็จะอยูท่ีวัดบานทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ซ่ึงก็
มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธท่ีนาสนใจอยางมากเชนกัน แตข้ึนอยูกับสภาวการณของ
การเปลี่ยนแปลงทางผูนําลักษณะนี้ คือ มิไดวางตัวแทนไวสืบทอดเม่ือหมดวาระของผูนําคนนี้ ก็
อาจจะหมดไปเลยเพราะผูนําท่ีมาดํารงตําแหนงตอในภายหลังอาจจะไมไดมีอุดมการณเหมือนอยาง
ผูนําคนกอน ก็อาจะมีท้ังขอดีขอเสีย ดังนั้น ผูนําชุมชนนั้น จําเปนตองมีการสรางทีมงานหรือ
คณะทํางานรวมกันไวดวย จึงจะเปนผูนําพาชาวบานในชุมชนของตนเองใหกาวไปขางหนาไดตลอด
รอดฝง กลาวคือการเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนกับชุมชนไดอยางยั่งยืน นี่ถือวาเปนตัวแปร
ปจจัยสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งในการจะบริหารจัดการหรือพัฒนาชุมชนใหพ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ 
ภายในชุมชน 

 ท้ังนี้ เทาท่ีตัวผูเชี่ยวชาญเองไดตรวจสอบดูเอกสารผลการวิจัยในการประชุมสนทนากลุม
เฉพาะผูเชี่ยวชาญท่ีไดนํามาเสนอในครั้งนี้ โดยมีความตองการใหผูเชี่ยวชาญท้ังจํานวน ๑๒ รูป/คน 
ชวยตรวจสอบ ยืนยันความถูกตอง และชวยแนะนําขอเสนอแนะแนวทางในการท่ีจะนําไปปรับปรุง 
แกไข และพัฒนางานวิจัยฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน ก็มีความเห็นชอบความสอดคลองของผลการวิจัยทุก
ประเด็นในการวิจัยครั้งนี้ แตอยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการตรวจสอบ และยืนยันผลการวิจัยใหถูกตอง
ตามกระบวนการจัดสนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญท่ีไดเชิญมาจํานวน ๑๒ รูป/คน จึงขอเชิญทาน
ผูเชี่ยวชาญทุกทานโปรดไดแสดงความคิดเห็นและชวยใหขอแนะนําแตงเติมสิ่งท่ียังขาดเหลือหรือวา



๓๑๒ 

ยืนยันความสมบูรณของงานวิจัยฉบับนี้ไปตามลําดับของวัตถุประสงคการวิจัยท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวและ
นําเสนอ๕๕๒ ดังตอไปนี้   

๔.๓.๑ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหขอมูลและขอคิดเห็นพองกันวา งานวิจัยฉบับนี้มีความสอดคลอง
ดีแลวในแตละประเด็น แตมีเพียงใหปรับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษของตัวปจจัยท้ัง ๔ ประการ
ดังท่ีผูวิจัยไปศึกษาคนพบมาแลวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน คือ การบริหารจัดการชุมชนบนพ้ืนฐานกลไกการ
ทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จําเปนตองยึดปจจัยท่ีสําคัญ คือ 
ผูนําชุมชนและทีมงาน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน และกระบวนการวางแผน
ชุมชนนั้น๕๕๓ จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จไดจากการดําเนินงานของชุมชน หัวใจหลักประการหนึ่งของงาน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน นั่นก็คือการทํางานกับชุมชน ทุกภาคสวนจากภายนอกจะตองมีความเขาใจ
ชุมชนใหมากท่ีสุด ภายใตการยึดบริบทของแตละชุมชนนั้นๆ เปนสําคัญ  

ในขณะท่ีทานรองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนะสิงหะ ไดกลาวแสดงความเห็นวา ขอ
แสดงความสวัสดีกับทานผูรวมเสวนาท้ังหลาย กอนอ่ืนอาจารยก็คงจะเรียนวา ดุษฎีนิพนธอันนี้มีคา
มากแลว ก็ในการท่ีจะตั้งมาปรับปรุงฐานรากของชุมชน ซ่ึงเปนฐานรากของประเทศ ถาทุกชุมชนใน
ทุกภูมิภาคไดรับการพัฒนาปรับปรุง ประเทศชาติก็จะมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ก็นับวา
ทํางานวิจัยท่ีมีคุณคาตรงกับหลักวิชาท่ีดี ก็เปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะผูวิจัยก็
จะพูดถึงระดับความเปนมาของเศรษฐกิจไทยตั้งแตยังไมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ซ่ึงมีมาจนถึง
แผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๑ แลวก็ยังไปไมถึงไหน ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้ เม่ือจะทําใหดูดีมีคุณคาข้ึน แลว
การวิพากษวิจารณนั้น ก็คงจะไมพูดถึง เคยเรียนวาทานทําไดดีมากจนพูดอะไรไมออกเลย เพียงแตจะ
พูดใหสมบูรณแบบข้ึนเทานั้นเอง อยากใหผูวิจัยไดนําเรื่องเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะวาปรัชญานี้จะทําใหดุษฎีนิพนธนี้มีคุณคาเพ่ิมข้ึน แลวนอกจากปรัชญานี้ ก็อยากขอแนะนําใน
เรื่องของการพ่ึงพาตนเองเก่ียวกับการบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนาและเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในงานชิ้นนี้ดวยตามความเหมาะท่ีผูวิจัยสามารถจะสังเคราะหได๕๕๔  

ดังนั้น ก็ขอกลาวแนะนําโดยสรุปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือมีหลักศาสนากับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืนๆ ดวย ท่ีแนะนําประเด็นนี้เพ่ิม
ข้ึนมาเพราะดูการศึกษาวิจัยดุษฎีนิพนธฉบับนี้แลวเก่ียวของกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง แต
มีอยูสิ่งสําคัญคืองานวิจัยฉบับนี้ไดมีการนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักศาสตรสมัยใหมดวย ก็
เลยยิ่งทําใหงานดูมีคุณคาเพ่ิมข้ึนและนานําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและดําเนินงาน โดยเฉพาะ
ชุมชนในพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชนดังกลาวนี้ ตรวจสอบดูแลวพบวา เปนพ้ืนท่ีวิจัยท่ีไดมีการดําเนินงาน

                                                           
๕๕๒

 สนทนากลุมเฉพาะ ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต, อางแลว. 
๕๕๓

 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.วิชชุดา หุนวิไล, ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๕๔
 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๓๑๓ 

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนไดประสบความสําเร็จในการนําพา
ชุมชนใหสูความเขมแข็ง คือการไดรับยกยองใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ซ่ึง
สอดคลองกับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเคยรับสั่งเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้ง
แรก เม่ือป พ.ศ.๒๕๑๗ แตยุคนั้นไมไดมีการนอมนําไปปฏิบัติอยางกวางขวาง จนกระท่ังเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในชวงป พ.ศ.๒๕๔๐ และ สศช. จึงไดอัญเชิญมาเปนปรัชญาหลักในการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๙ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชเปนกรอบดําเนินชีวิต ท้ังนี้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยเองก็ไดลงไปยังพ้ืนท่ีวิจัย เพ่ือเก็บขอมูลภาคสนามและไดศึกษาวิจัยแลววิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลจนเกิดผลการวิจัยออกมาแลวคนพบวา ตัวปจจัยสําคัญท่ีเปนกลไกหลักของการ
ทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน ๔ ตัว ดังกลาวไวแลว
ขางตน และถือวาในวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๑ นี้ ก็เปนการวิจัยแบบถอดบทเรียนไปในตัว เม่ือ
กลาวถึงความเขมแข็งของชุมชน ทุกคนตองพ่ึงตนเองไดแลวก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็ชวย
เสริมสรางแนวทางปฏิบัติใหเกิดความอยูดีมีสุขของประชาชนในประเทศชาติ ซ่ึงถาเอาสวนหนึ่งสวนใด
มาประยุกตแลวก็ถือวาสรางผลการวิจัยตอบโจทยวัตถุประสงคการวิจัยท้ังขอท่ี ๑ ท่ี ๒ และขอท่ี ๓ 
ไดอยางถูกตอง๕๕๕  ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญทานอ่ืนๆ ก็สนับสนุนผลการวิจัยฉบับนี้วา ควรใหมีหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแทรกอยูในประเด็นตางๆ ท่ีคนพบดวยจะดูดีมากข้ึน๕๕๖  

จากผลการวิจัยท่ีศึกษาคนพบมาจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ีวิจัย
ท้ัง ๔ ชุมชน มีผูเชี่ยวชาญไดกลาวใหขอแนะนําเสริมไววา หนวยงาน องคกร ภาคีการพัฒนาตางๆ 
หรือใครก็ตามจากภายนอกชุมชน อาจจะบอกวา การทําอยางนั้น เปนสิ่งดีท่ีสุด หรือใหประชาชนทํา
ตามอยางนั้นอยางนี้ แตกลับตรงกันขาม ผลลัพธท่ีออกมา อาจจะไมใชสิ่งท่ีดีท่ีสุด หรือตรงกับความ
ตองการของประชาชนในชุมชนก็ได เพราะฉะนั้น คําตอบท่ีแทจริง และถูกตองนั้น จึงข้ึนอยูกับ
ประชาชนภายในชุมชนเทานั้นวา มีความตองการใหชุมชนของตนเองเปนเชนไร หรือสมดังวลีท่ีวา 
“คําตอบอยูท่ีชาวบาน” นั่นเอง๕๕๗ ฉะนั้น จึงจําเปนตองใหประชาชนคิดเอง ทําเอง ตามความ
ตองการของตนเอง นี้คือการบริหารจัดการชุมชนตามแผนการพัฒนาชุมชนท่ีชุมชนตองรวมกัน
ดําเนินการกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตนเองทุกข้ันตอนเพ่ือเสริมสรางใหชุมชนเกิดความเขมแข็งได 
โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเองเปนหลัก๕๕๘ ดังจะนําเสนอไป
แตละประเด็นตอไปนี้  

 
 

                                                           
๕๕๕

 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ, อางแลว.  
๕๕๖

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.นิเทศ สน่ันนารี, รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๕๗
 สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ไพศาล สุขปญญา, ผูตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๕๕๘

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 



๓๑๔ 

๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน 
ผูนําท่ีเปนทางการ อาทิเชน นายก กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน๕๕๙ และ

ผูนําท่ีไมทางการ คือผูนําตามธรรมชาติ อาทิเชน ปราชญชาวบาน ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ รวมถึง
พระสงฆท่ีเปนผูนําทางจิตวิญญาณ หรือเปนผูนําตามธรรมชาติแมไมไดเปนเจาอาวาสวัดก็ตาม ก็
นับวาเปนผูนําท่ีมีความสําคัญในการชวยเหลือสังคม โดยเฉพาะพระสงฆในวัดกับชุมชนหมูบาน
ยอมจะตัดขาดกันไมไดตองพ่ึงพิงอาศัยกันและกันเหมือนท่ีวา วัดพ่ึงบาน บานก็ตองพ่ึงวัดเชนกัน และ
ผูนําชุมชนนั้นจําตองมีทีมงานในการทํางานรวมกัน๕๖๐ ซ่ึงจะตองเปนผูท่ีประกอบดวยคุณสมบัติหลักๆ 
คือ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการตน คน งาน และองคกร มีมนุษย
สัมพันธดี รูจักประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ๕๖๑ สามารถเปนผูประสานแนวความคิดตางๆ ของ
สมาชิกและองคกรชุมชนเพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดแสดง
ความคิดเห็น ไมผูกขาดความคิดหรือเปนเจาของชุมชนแตเพียงผูเดียว พรอมท่ีจะเรียนรูแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็นกับผูอ่ืน๕๖๒ ควรมีการนําหลักธรรมาภิบาลใชในการปกครองโดยความเทา
เทียมเสมอภาคกันในชุมชน ควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาเสียสละ พรอมสงเสริมการ
ทําความดี เผยแพรการทําความดี ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได๕๖๓

 

ท้ังนี้ ผูนําชุมชนจึงเปนผูมีคุณลักษณะท้ังในดานวิสัยทัศนกวางไกล ดานการจัดการธุระได
ดี หรือมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย และ
ดานมนุษยสัมพันธสูง๕๖๔ เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถติดตอประสานงานใชใหบุคคลตางๆ รวมมือ
ทํางานกันไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม ผูนําชุมชนสมัยใหมในฐานะท่ีตองเปนผูนําชุมชนหรือบริหาร
จัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และใหเทาทันตอสังคมยุคใหม หรือท่ีเรียกวา ยุคไอที หรือยุคขอมูล
ขาวสารและสารสนเทศ๕๖๕ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง และมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วท้ังในดาน

                                                           
๕๕๙

 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.. 

๕๖๐
 สนทนากลุมเฉพาะ ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 

๕๖๑
 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๕๖๒

 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวดี ทะไกรราช, ผูอํานวยการโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

๕๖๓
 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร เลขานุการ

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๕๖๔

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

๕๖๕
 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 



๓๑๕ 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร จําตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเสริมเขามาดวยในการทํางานของ
องคกรทางสังคม๕๖๖ ในหลักการดังกลาวมานี้ มีผูเชี่ยวชาญท่ีทานเปนพระสงฆผูเชี่ยวชาญในดานการ
ประยุกตหลักพุทธธรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ไดใหขอแนะนําวา ผูนําชุมชน พรอมท้ัง
ทีมงาน ควรจะมีลักษณะของภาวะความเปนผูนําตามวิถีพุทธเขามาเสริมดวย ดังวลีท่ีทานไดกลาวผูก
เปนคํากลอนไววา 

 
  “จะปลูกพืช ตองเตรียมดิน 
  จะกิน  ตองเตรียมอาหาร 
  จะพัฒนางาน ตองเตรียมคน 
  จะพัฒนาคน ตองพัฒนาท่ีจิตใจ 
  จะพัฒนาใคร ตองพัฒนาท่ีตนเองกอน” ๕๖๗  
 

จากคํากลอนดังกลาวขางตนนั้น สอดรับกับคุณลักษณะสําคัญของผูนําหรือนักบริหารตาม
วิถีพุทธ ท่ีปรากฏหลักปาปณิกธรรม ๓ ประการ ซ่ึงผูนําชุมชนควรท่ีจะนําหลักดังกลาวมาประยุกตใช
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของตนเองใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับบริบททางสังคมท่ีเจริญและพัฒนาข้ึน
อยางรวดเร็ว ท่ีไดระบุไววา ผูนําจะมีความเปนผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น 
จําตองมีคุณลักษณะ ๓ ประการท่ีสําคัญ อันประกอบดวย  

๑) จักขุมา หมายถึง ผูนําท่ีมีปญญาสามารถมองการณไกล ถาเปนนักบริหารท่ัวไปตอง
สามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ หมายถึงความชํานาญในการใชความคิด 

๒) วิธูโร หมายถึง ผูนําท่ีจัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คุณลักษณะท่ีสองนี้ 
หมายถึง ความชํานาญดานเทคนิควิธีการตางๆ 

๓) นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี หรือมี
เครดิตดี ถานักบริหารท่ีดี ตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะท่ีสามนี้ สําคัญมาก ดังคําท่ีปราชญทาน
ประพันธไววา “นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือน ข้ึนสูท่ีสูงไมได” ขอนี้ หมายถึง ความชํานาญดานมนุษย
สัมพันธ๕๖๘ 

แตอยางไรก็ตาม คุณลักษณะท้ัง ๓ ประการดังกลาวมานี้ จะมีความสําคัญมากนอย
ตางกัน ลวนข้ึนอยูกับระดับของนักบริหาร ถาเปนนักบริหารระดับสูงท่ีตองรับผิดชอบในการวางแผน

                                                           
๕๖๖

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๖๗
 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วังนอย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๖๘
 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๓๑๖ 

และควบคุมคนจํานวนมาก คุณลักษณะขอท่ี ๑ และขอท่ี ๓ สําคัญมาก สวนขอท่ี ๒ มีความสําคัญ
นอย เพราะเขาสามารถใชผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานใหทํางานแทนตนเองได๕๖๙  

เม่ือพิจารณาจากคําพูดท่ีผูเชี่ยวชาญไดแสดงทัศนะมาแลวนั้น ทําใหเห็นแนวทางของการ
ทํางานของผูนําชุมชนและทีมงาน ลวนจําตองอาศัยปจจัยสําคัญ คือภาวะความเปนผูนําหรือ
คุณลักษณะของผูนําในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็ง ดังท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมดขางตน ๓ 
ประเด็นหลัก ไดแก ๑) มีวิสัยทัศนกวางไกล ๒) การบริหารจัดการธุระไดดี และ ๓) มีมนุษยสัมพันธดี 
เพราะคุณลักษณะสามารถท่ีจะทําใหตัวผูนําชุมชนเองมีศักยภาพในการเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิด
กับชุมชน หรือใหเปนชุมชนพ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ ภายในชุมชน  

๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  
จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา กลไกการ

ทํางานขององคกรทางสังคม ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน มีความเหมาะสมอยางยิ่ง จําเปนตองใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการทํางาน ภายใต
การประยุกตใชหลักการมีสวนรวม ๔ ประการ คือ ๑) การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา ๒) การมีสวน
รวมในเชิงเงินทุนหรืองบประมาณ ๓) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ และ ๔) การมีสวนรวมใน
เชิงการตัดสินใจ รวมถึงมีการดําเนินการตามกระบวนการมีสวนรวมท้ัง ๕ ระดับดังท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน๕๗๐ แตอยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของประชาชนใน
แตละระดับนั้น ระดับท่ี ๕ จัดเปนระดับท่ียากท่ีสุด หรือจะเรียกวา เปนเปาหมายสูงสุดของงาน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน หรือสวนงานราชการก็วาได แตก็เปนความคาดหวังไววา ตองการใชการมี
สวนรวมในระดับ ๔ กับระดับ ๕ คือ ระดับความรวมมือ กับระดับการมีสวนรวมในการใชอํานาจใน
การตัดสินใจ (Empower) ๕๗๑ ท้ังนี้ การเขามามีสวนรวมของประชาชนแตละคนนั้น อาจจะไมเทากัน 
เชน การมีสวนรวมในระดับของผูนําชุมชน อาจจะตองเขามามีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวม
ในระดับของประชาชน ก็ตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อนตามแผนท่ีมีขอกติกาท่ีวางไว รวมถึงการมี
สวนรวมในระดับกลุมองคกรแตละกลุมก็เชนกัน จําเปนตองบริหารจัดการกลุมของตนเองใหเปนไป
ตามกระบวนการมีสวนรวมท่ีไดกําหนดขอกติกาของกลุมองคกรและวางแผนรวมกัน เปนตน๕๗๒   

 
 

                                                           
๕๖๙

 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วังนอย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

๕๗๐
 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
๕๗๑

 สนทนากลุมเฉพาะ ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 

๕๗๒
 สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ไพศาล สุขปญญา, ผูตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๓๑๗ 

๓) กระบวนการวางแผนชุมชน 
จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา กลไกการ

ทํางานขององคกรทางสังคม ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีจะตองจัดทําระบบขอมูลชุมชนข้ึนมา โดยชุมชน เพ่ือชุมชน จําตองดําเนินการตาม
กระบวนการท่ีสําคัญๆ หลายข้ันตอนดวยกัน๕๗๓ เริ่มแรกตั้งแตการคนหาแกนนําเพ่ือสรางทีมงานท่ี
ริเริ่มการจัดทําแผนชุมชน หรือแผนแมบท มุงจุดประกายความคิด กระตุนใหคนในชุมชนหันมาสนใจ
ในเรื่องใกลตัวมากข้ึน เพ่ือศึกษาประวัติชุมชน สรางใหผูคนมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน และเกิด
ความรักชุมชนตนเอง แลวลงมือสํารวจรวบรวมขอมูลโดยมีการกําหนดประเด็นรวมกันเพ่ือเก็บขอมูล
ตางๆ ในชุมชน เพราะจะทําใหไดขอมูลดี ชัดเจน แลวนํามาชวยกันวิเคราะห สังเคราะหขอมูล เชน 
การเปลี่ยนแปลง การแกไขปญหาของชุมชน เปนตน๕๗๔ เปนการรวมคนหาและเรียนรูเพ่ือใหชุมชนรู
และเขาใจตนเอง เกิดการรับรูรวมกันในการจัดทําแผนชุมชนท่ีเปนกระบวนการเรียนรูของประชาชน
โดยตรง เริ่มดวยการกําหนดแนวทางการยกรางแผนชุมชนทําใหกลายเปนแผนงานท่ีสามารถจัดการ
กันเองไดในระดับชุมชน แลวประชาพิจารณแผนชุมชน โดยการระดมตัวแทนแตละกลุมกิจกรรมเขา
รวมดวยชวยกันพิจารณาถึงความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของแผนชุมชนท่ีตรงตอ
ความตองการของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะทําใหแผนประสบความสําเร็จ แลวนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ โดยการมอบหมายใหตัวแทนแตละกลุมกิจกรรมหรือหัวหนาคุมในชุมชนนําไปบริหารจัดการ
ดวยตนเอง และมีการทบทวนปรับปรุงแผนอยูอยางสมํ่าเสมอ เพราะการแปลงแผนสูการทํางาน
อาจจะประสบกับปญหาตางๆ บาง๕๗๕ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนหรือสมาชิกใน
ชุมชน โดยยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลาง หรือมีชุมชนเปนแกนหลัก ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง เชน จัดเวที
ชุมชนเพ่ือปรึกษาหารือกัน ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผล และรวมตรวจสอบ๕๗๖ 
ในท่ีสุดก็เกิดการประเมินผล สรุปบทเรียนการทํางาน เพ่ือกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนา
ตนเองวา ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ชุมชนท่ีนําแผนมาปฏิบัติแลวทุกคนมีความสุขหรือไม ชุมชน
ไดอะไร ซ่ึงทําใหสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ และแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลงของ

                                                           
๕๗๓

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.นิเทศ สน่ันนารี, รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๗๔
 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๗๕
 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
๕๗๖

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๓๑๘ 

ชุมชนไดตรงตอความตองการของประชาชน ตลอดจนสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองไดในดานตางๆ 
อาทิเชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันจะนําพาชุมชนไปสูความรมเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน๕๗๗ 

๔) ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา กลไกการ

ทํางานขององคกรทางสังคม ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น การท่ีชุมชนจะประสบความสําเร็จ
ตามแผนชุมชนท่ีมีการกําหนดไวรวมกัน จําตองอาศัยปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานของชุมชนเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน๕๗๘ อันประกอบดวย การขับเคลื่อน
กิจกรรมชุมชน/โครงการชุมชนตามแผนสูการปฏิบัติ สามารถจัดการแกไขปญหาทางสังคมในชุมชนได
ดวยตนเอง เชน ยาเสพติด เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เปนตน๕๗๙ มีการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับวิถีชีวิตในชุมชนทองถ่ิน เชน เรื่องอาชีพ 
สุขภาวะ องคกรการเงิน สวัสดิการชุมชน การจัดการท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย และเรื่องสภาพสิ่งแวดลอม เปน
ตน และไดรับรางวัลดีเดนประเภทตางๆ จากการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง๕๘๐ อาทิเชน ประเภทบุคคล ประเภทกลุมองคกร และประเภทชุมชน/หมูบาน เพ่ือการสราง
ฐานชุมชนใหม่ันคง และใหเกิดเปนรูปธรรมในระดับชุมชน หมูบาน ท่ีเกิดจากการรวมคิด รวมทํา ท้ัง
ของผูนําหรือแกนนําชุมชน และสมาชิกในชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมท่ีมีภาคีเครือขายพัฒนา
รวมกัน อันสงผลใหชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมชุมชนอ่ืนๆ สูความสําเร็จไดตอไป๕๘๑  

ในกรณีศึกษาการดําเนินงานของชุมชนใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  
รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ ไดใหคําแนะนําและกลาวเสริมกับผลงานวิจัยนี้วา ถามี
แนวทางหรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเปนหัวใจหลักในการท่ีจะชวยเสริมสรางใหชุมชน
เขมแข็งไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้ ในประเด็นหัวขอยอยของวัตถุประสงคการวิจัยขอนี้ ก็ไดระบุไวอยาง
ชัดเจนวา ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะถา
งานวิจัยฉบับนี้จะสอดแทรกเนื้อหาสาระสําคัญของหลักปรัชญาดังกลาวนี้ไวในชิ้นงานนี้ ก็จะดูมี

                                                           
๕๗๗

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 

๕๗๘
 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วังนอย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๗๙
 สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ไพศาล สุขปญญา, ผูตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
๕๘๐

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.นิเทศ สน่ันนารี, รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๘๑
 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๓๑๙ 

น้ําหนักในทางวิชาการอยางมาก ฉะนั้น อาจารย จึงขอยกอางอิงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ท่ีไดทรงใหแนวคิดการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ซ่ึงการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ก็จะทําใหเกิดความสมดุล 
ม่ันคง และยั่งยืน ประกอบดวย ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี คือ ความ
พอประมาณ กอนดําเนินการใดๆตองสํารวจตรวจสอบวา เรามีศักยภาพอะไร จุดเดนเปนเชนไร คือ
รูจักตน ดังนั้น ชุมชนตองหาจุดเดนของตนใหได มีเหตุผล เม่ือพิจารณาถึงศักยภาพของตนแลว ตอง
วิเคราะหดวยเหตุผลวา ทิศทางชุมชนจะเปนเชนใด เชน ชุมชนมีกิจกรรมเดน ชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมเดน
ชุมชนท่ีมีศูนยเรียนรูเดน เปนตน ภูมิคุมกัน การตั้งในความไมประมาท เปนการบริหารความเสี่ยง 
ดวยการพยายามพ่ึงตนเองใหมากท่ีสุด โดยเชิญผูรูมาใหความรู ยึดหลักความซ่ือสัตย สุจริต ขยัน 
อดทน และการแบงปนกัน ตลอดจนปฏิบัติอยูบนหลักความพอดี ๕ ประการ คือความพอดีดานจิตใจ 
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงผลงานวิจัย
ฉบับนี้ ก็มุงการศึกษาวิจัยใน ๕ ดานนี้อยูแลว จึงคิดวาเหมาะสม๕๘๒ ดังแสดงตารางท่ี ๔.๑๖ ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงความถ่ีและจํานวนผูสนทนากลุมเฉพาะเก่ียวกับการนําเสนอกลไกการทํางาน

ขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
ผูนําชุมชนและทีมงาน ๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, และ ๑๒ 
กระบวนการ มีส วนร วมของ
ประชาชนในชุมชน 

๓ ๔, ๖, ๙, และ ๘ 

กระบวนการวางแผนของชุมชน ๕ ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, และ ๑๒ 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ
ชุ มชนตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕ ๑, ๕, ๘, ๙, และ ๑๑ 

 

สรุปผลจากการสังเคราะหขอมูลวิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี ๑ ดังกลาวนี้ ทําใหทราบไดวา 
กลไกการการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวา มีแนวทาง
การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนท่ีเหมาะสม ท่ีชุมชนสามารถดําเนินงาน
กิจกรรมภายในชุมชนใหสําเร็จได จําตองอาศัยแนวทางท่ีสําคัญอยู ๒ แนวทางดวยกัน คือ E1: 
Education = การเรียนรู และ E2: Environment = สภาพสิ่งแวดลอม ดังผูวิจัยจะไดนําเสนอใน
ขางหนาตอไป 

 

                                                           
๕๘๒

 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๓๒๐ 

๔.๓.๒ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ประเด็นท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๒ คือ เพ่ือศึกษาองคประกอบ
ของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชหลักฐานคิดความสัมพันธแบบบูรณาการระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 
อันประกอบดวย ๑) ศีลนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และกฎ กติกา
ท่ีดีของชุมชน ๒) พาหุสัจจนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความใฝรูและแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีดี ๓) 
กัลยาณมิตตตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีมิตรและภาคีเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน ๔) 
โสวจัสสตา หมายถึง การรูจักพูดคุยกันงาย ยอมรับฟง และเขาใจกันดีของคนในชุมชน ๕) กิงกรณีเยสุ 
ทักขตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม ๖) ธรรมกามตานาถกรณธรรม หมายถึง การมีหลักการในการทํางานอยางถูกตอง
ตามเหตุและผลท้ังในสวนตนและสวนรวม ๗) วิริยารัมภนาถกรณธรรม หมายถึง การมีความมุงม่ัน
เพียรพยายามในการทํางานท่ีดี ๘) สันตุฏฐีนาถกรณธรรม คือ การมีความพอเพียง พอดี พอใจในการ
บริโภคและใชสอยของท่ีมีอยูอยางคุมคา ๙) สตินาถกรณธรรม คือ การมีสติระลึกชอบในสิ่งท่ีคิด กิจท่ี
ทํา คําท่ีพูด และรูเทาทันสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคมไดดี และ ๑๐) ปญญานาถกรณธรรม 
คือ การมีความฉลาดรอบรูดีในการดํารงชีพในสังคม กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 
(Management Resources) คือ หลัก 6M’s ท่ีเหมาะสมกันในแตละดาน  

จากการสังเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชน
ดังกลาว ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบยืนยันและใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาผลงานวิจัยฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยมีผลการตรวจสอบ วิพากย และยืนยันผลการวิจัยจาก
ผูเชี่ยวชาญท่ีไดใหความคิดเห็นพองกัน ดังตอไปนี้ 

ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นพองกันวา การดําเนินชีวิตโดยการใชหลักครองตน คน 
งาน รวมถึงกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน ซ่ึงเปนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดในแตละเรื่องแตละดาน เพราะ
อาศัยท้ังปจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจากกลไกการทํางานขององคกรทาง
สังคมหลายชองทาง ท้ังตัวผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชน ผูรวมงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงมีการ
พัฒนาชุมชนของตนเองท่ีเกิดจากภาวะปญหาตางๆ หรือความลมเหลวมากอน และมีการริเริ่ม
สรางสรรคในการพัฒนาชุมชนใหมอยางเปนระบบข้ันตอนใหสอดคลองกับบริบทชุมชนของแตละ
ชุมชน เชน มีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน และกระบวนการวางแผนชุมชน เปน
ตน๕๘๓ จากการศึกษาองคประกอบหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s แตละดานนั้น เม่ือ
นํามาบริหารจัดการชุมชนโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางหลักนาถ
กรณธรรม ๑๐ ในแตละขอธรรม กับทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s ท่ีนํามาจับบูรณาการเขา
ดวยกัน ทําใหพบเห็นหลักพุทธธรรมแฝงอยูในการดํารงชีพหรือการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
และกลุมองคกรตางๆ ในชุมชนนั้น ดังจะขอนําเสนอตอไปนี้ 

                                                           
๕๘๓

 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๓๒๑ 

การบริหารจัดการชุมชนดังกลาวนี้ เม่ืออนุมานเปรียบเทียบวิถีชีวิต และวิถีชุมชนก็ทําให
ทราบถึงการท่ีชุมชนมีการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปบนพ้ืนฐานวิถีพุทธ โดยสังเกตเห็นได
อยางเปนรูปธรรมของการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน มีการถือศีล ใน
วันพระ และการบริหารจัดการหรือพัฒนาชุมชนอยางมุนม่ัน ใสใจและมีการตรวจสอบผลของการ
ดําเนินงานแลวปรับปรุงพัฒนาชุมชนของตนเองบนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู และการแกปญหา
ตางๆ ดวยตนเองแบบมีสวนรวมของทุกฝายภายในชุมชน๕๘๔ แตในท่ีนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอฐานคิด
ความสัมพันธระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ กับทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ท่ีเรียกวา 6M’s ซ่ึง
เปนองคประกอบสําคัญตอการบริหารจัดการชุมชนตามวิถีพุทธ เพ่ือใหชุมชนเกิดความสมดุลสามารถ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในดานตางๆ คือ ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานจิตใจ ดานสังคมวัฒนธรรม รวมถึงดานการเมือง การปกครอง ดังผูวิจัยจะขอ
นําเสนอสาระสําคัญไปตามลําดับตอไปนี้ 

 องคประกอบท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองใหประสบความสําเร็จ 
และบรรลุเปาหมายไดนั้น จําเปนตองอาศัยหรือเก่ียวของกับทรัพยากรทางการบริหารจัดการหลายๆ 
องคประกอบ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ก็คือมีการใช
หลักบริหารจัดการงานท่ัวไป เชน มีการวางแผน การอํานวยการ และการประชาสัมพันธ เปนตน 
(Management) หลักการบริหารจัดการงานท่ัวไปดังกลาวนี้ ถือเปนตัวหลักในการทําใหสามารถเปน
แกนใหเกิดระบบกระบวนการควบคุมหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการในดานอ่ืนๆ ใหสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีระบบ คือ การบริหารจัดการงานท่ัวไปนี้ จําเปนตองเก่ียวของกับตัวบุคคลหรือ 
คน (Man)๕๘๕ เพราะแมจะมีงบประมาณมาใหบริหารจัดการ แตถาไมมีคนทําเสียแลว ก็ไมมีประโยชน 
คนหรือบุคคลในท่ีนี้ หมายถึง ท้ังตัวผูนําและสมาชิกผูท่ีอยูในชุมชน หรือสมาชิกภายในองคกรท่ี
จะตองลงมือทํางานรวมกัน ตองมีระบบความสัมพันธในการทํางานเชื่อมโยงถึงกันแบบองครวม 
เพราะเม่ือมีคนแลว ก็ตองมีองคประกอบสวนอ่ืนๆ อีกหลายประการ อาทิเชน มีทุนหรืองบประมาณ
ในการบริหารจัดการ (Money) มีการบริหารจัดการดานเครื่องจักรหรือเครื่องเทคโนโลยีท้ังแบบ
ดั้งเดิมและสมัยใหมผสมผสานกันได (Machine) มีวัสดุหรือวัตถุดิบตางๆ (Material) ภายใตการ
บริหารจัดการชุมชนโดยใชกฎ ระเบียบ แบบแผน วิธีการ เทคนิคตางๆ ใหสอดคลองกับบริบท และ
ระบบสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของแตละชุมชน รวมถึงมีการบริหารจัดการดาน
คุณธรรมหรือจริยธรรมใหคนภายในชุมชน หรือภายในองคกรหนวยงานของตนใหเปนคนมีคุณภาพ
ดานจิตใจท่ีดี (Morality)๕๘๖ เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองอาศัยทรัพยากรทางการบริหารจัดการตางๆ 
มาใชในการบริหารจัดการท่ีประกอบดวยการการวางแผน มุงม่ันดําเนินการอยางเอาใจใส มีการ
                                                           

๕๘๔
 สนทนากลุมเฉพาะ ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 

๕๘๕
 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
๕๘๖

 สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ไพศาล สุขปญญา, ผูตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๓๒๒ 

ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตางๆ ท่ีไดรวมกันดําเนินการแลวนั้นใหสําเร็จ
ผลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังผูวิจัยจะนําเสนอผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูให
ขอมูลหลักจํานวน ๓๐ รูป/คน และจากการสนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๒ รูป/คน 
ตอไปนี้ 

(๑) Management การบริหารจัดการ (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวย
หลักนาถกรณธรรม ๑๐ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังพบวา หลัก Management การบริหารจัดการโดยกระบวนการแบบ PDCA 
ดังกลาว เปนตัวกระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการท่ีเหลืออ่ืนๆ อีกจํานวน ๕M’s หรือในจํานวน
ดานการบริหารจัดการในดานตางๆ ดวย ดังนั้น จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ
ไดใหความเห็นพองกันวา มีเหมาะสมและความสอดคลอง ดาน Management การบริหารจัดการ 
บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานระบบการทํางาน คือ เปนการปฏิบัติงานดวยความฉลาด
รอบคอบ ใฝใจรักชองงานท่ีตนไดลงมือทําดวยความสุจริตชอบธรรม มีความมุงม่ันพากเพียรอยู
ตลอดเวลา มีใจฝกใฝในการทํางานของตนเองไดอยางไมรูจักเบื่อหนาย และสุดทายก็เกิดการพิจารณา
ตรวจสอบดูงานของตนเองวา มีความผิดพลาดประการใดหรือไม และพรอมจะแกไข ปรับปรุง พัฒนา
ใหดีข้ึนตอไป โดยเนนหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มีความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ันเพียรพยายาม มีทักษะฉลาดใน
การบริหารจัดการการงานดี๕๘๗ มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม มีมิตรและ
เครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ 
ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม มีการคบหา
สมาคมกับมิตรท่ีดี กลาวคือมีการใหความเอ้ืออารี มีวจีไพเราะในการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ และวาง
ตนไดสมฐานะ และมีความฉลาดรอบรูในการบริหารงานตางๆ ดวยความมุงนั่น ใสใจและไตรตรอง
ตรวจตราแกไขปญหาพรอมปรับปรุงพัฒนาในงานท่ีดําเนินการอยูดวยความรอบคอบ๕๘๘ นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการแบบ PDCA ยังเปนตัวกระบวนการท่ีอยูในการบริหารจัดการดานท่ีเหลืออ่ืนๆ ใหมี
การทํางานไดอยางเปนระบบ๕๘๙ และยังสอดคลองกับการบริหารจัดการงานตามวิถีพุทธ คือเปนการ
ดําเนินงานแบบหลักอิทธิบาท ๔ คือ มีความรักงาน มุงม่ัน ใสใจตรวจสอบแกไขและปรับปรุงพัฒนา

                                                           
๕๘๗

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

๕๘๘
 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐. 

๕๘๙
 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร เลขานุการ

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๓๒๓ 

งานในทุกองคาพยพใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถทําให
เกิดความสมดุลของระบบงานตางๆ หรือของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงานทุกฝาย๕๙๐  

(๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร ซ่ึงมีกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลัก Management การบริหารจัดการ (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวย
หลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธ
เพ่ือความยั่งยืน  

จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา มีเหมาะสม
และความสอดคลอง ดาน Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร บูรณาการดวยหลัก
นาถกรณธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานเทคโนโลยี คือ เปนการทําใหเปนผูท่ีมีสติปญญาดี ฉลาดไหว
พริบดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการท่ีจะประยุกตใชเครื่องไมเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเปนของ
ดั้งเดิมตามภูมิปญญาทองถ่ิน กับเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมผสานกันใหเหมาะสมกับการทํางานของตน 
ท้ังเกิดประโยชนและปลอดภัยกับผูใชดวย ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบตอตนเอง เปนคน
คงแกเรียนในกระบวนการเรียนรูในสาขาตางๆ โดยความเปนพหูสูต และมีความรอบรูในศิลปะ
วิทยาการตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม๕๙๑ ซ่ึง
สามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ 
โดยมีทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตอยาง
เหมาะสม ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบานแบบสมัยเกา กับเทคโนโลยี
แบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน
วิถีพุทธ๕๙๒  

(๓) Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ ซ่ึงมีกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลัก Management การบริหารจัดการ (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวย
หลักนาถกรณธรรม ๑๐ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน  

จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา มีเหมาะสม
และความสอดคลอง ดาน Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ บูรณาการดวยหลัก
นาถกรณธรรม ๑๐ พบวา 

                                                           
๕๙๐

 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.วิชชุดา หุนวิไล, ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๙๑
 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๙๒
 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วังนอย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๓๒๔ 

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานเศรษฐกิจชุมชน คือ เปนการทําใหเปนผูรูจักระมัดระวัง 
รอบคอบ และขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาชีพสุจริตชอบธรรม ไมทอดธุระเพิกเฉยเสีย เอาใจ
ใสคอยประกอบกิจใหเหมาะสมแกกาลเทศะ ไมปลอยใหการงานอากูลเสื่อมเสีย เชน ทํานาก็ตองทัน
ฤดู คาขายก็ตองรูคราวท่ีคนตองการหรือไมตองการสิ่งนั้นๆ เปนตน สามารถสรางรายไดใหแก
ครอบครัว รูจักเอาใจใสในการรักษาทรัพยสินท่ีหามาไดโดยสุจริต ประหยัดในการจับจายใชสอยแต
พอสมควรแกกําลังทรัพยท่ีตนหามาได และไมฟุมเฟอยเกินกวาท่ีจะหาได หรือเกินกวาท่ีตองการ แตก็
ไมควรใหขัดสนจนถึงกับอดอยาก๕๙๓

 ทําใหคนในชุมชนมีความประพฤติดีตอการดําเนินชีวิต ทํามาหา
เลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มีความพากเพียรอยูตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามา
ไดโดยความสุจริต ชอบธรรม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําให
ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธ๕๙๔

  

(๔) Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงมีกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลัก Management การบริหารจัดการ (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวย
หลักนาถกรณธรรม ๑๐ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ
ยั่งยืน  

จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา มีเหมาะสม
และความสอดคลอง ดาน Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการดวยหลัก
นาถกรณธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานจิตใจ คือ เปนการทําใหเปนผูมีจิตใจท่ีเขมแข็งกลาหาญใน
การดํารงชีพ ไมยอทอ และหวั่นไหวตอภาวะวิกฤตการณตางๆ รวมถึงการยึดม่ันอยูในคุณธรรม
ตลอดไป และทําใหคนในชุมชน มีปกติระมัดระวังตัวทางกาย วาจา ตลอดถึงทางใจ โดยมีความระลึก
ถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี เปนคนคุยกันไดงาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความ
พากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังใน
การครองตน ครองคน ครองงาน และครององคกร๕๙๕ สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคง
ทางจิตใจท่ีเขมแข็ง และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความ
ยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ไดสําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืนวิถีพุทธ๕๙๖  

                                                           
๕๙๓

 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวดี ทะไกรราช, ผูอํานวยการโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

๕๙๔
 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย นงลักษณ วัฒนสิงหะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๕๙๕

 สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.นิเทศ สน่ันนารี, รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๙๖
 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร เลขานุการ

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๓๒๕ 

(๕) Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ ซ่ึงมีกระบวนการบริหารจัดการตาม
หลัก Management การบริหารจัดการ (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวยหลักนาถกรณ
ธรรม ๑๐ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา มีเหมาะสม
และความสอดคลอง ดาน Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ บูรณาการดวยหลักนาถกรณ
ธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ เปนการทําใหเปนผู
มีจิตสํานึกท่ีดี รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน แหลงน้ํา เปนตน ใหเกิดประโยชนคุมคาอยางสูงสุด 
และทําใหคนในชุมชนมีปกติรูจักคุณคาของสิ่งของท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีพ และทําใหมี
ความรูจักพอดีในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ 
รณรงคใหรวมแรงรวมใจ๕๙๗ มีจิตอาสา ปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง และ
ใหมีความฉลาดรอบรูในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของ
ตางๆ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช และเกิด
การทดแทน รักษา ฟนฟูใหดีเชนเดิม ทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธ๕๙๘  

(๖) Man การบริหารจัดการดานคน ซ่ึงมีกระบวนการบริหารจัดการตามหลัก 
Management การบริหารจัดการ (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม 
๑๐ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

จากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดใหความเห็นพองกันวา มีเหมาะสม
และความสอดคลอง ดาน Man การบริหารจัดการดานคน บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม พบวา   

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานสังคม วัฒนธรรม คือ เปนการทําใหเปนผูเปนท่ีรัก นาคบหา 
และเปนท่ีไววางใจของคนทุกระดับในสังคม และทําใหทุกคนท่ีเปนผูนํา พรอมทีมงาน และสมาชิกใน
ชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ เคารพ มีใจใฝในธรรม 
หลักการหรือความถูกตอง มีความยุติธรรม มีความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคนใน
สังคม มีมิตรและเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน๕๙๙ และมีปญญาทําใหรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผน
กฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงเขมแข็งของ
กลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมในชุมชน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับระบบสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืนวิถีพุทธ๖๐๐  
                                                           

๕๙๗
 สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ไพศาล สุขปญญา, ผูตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๕๙๘

 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๕๙๙
 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร เลขานุการ

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๖๐๐

 สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ไพศาล สุขปญญา, ผูตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๓๒๖ 

ดังปรากฏความถ่ีและจํานวนของผูสนทนากลุมเฉพาะตามตารางท่ี ๔.๑๗ ตอไปนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงความถ่ีและจํานวนผูสนทนากลุมเฉพาะเก่ียวกับการนําเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนท่ี 
Management การบริหารจัดการ ๔ ๓, ๕, ๑๐, และ ๑๒ 
Machine การบริหารจัดการด าน
เครื่องมือ/เครื่องจักร 

๒ ๑, และ ๙ 

Money ก า ร บริ ห า ร จั ด ก า รด า น
เงินทุน/งบประมาณ 

๓ ๑, ๕, และ ๙ 

Morality การบริหารจัดการด าน
คุณธรรม จริยธรรม 

๒ ๖, และ ๗ 

Material การบริหารจัดการด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔ ๒, ๓, ๘, และ ๑๑ 

Man การบริหารจัดการดานคน ๒ ๓, และ ๘ 

 
๔.๔ ผลการสังเคราะหขอมูลจาการสนทนากลุมเฉพาะ  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิง
ลึกและจากการสนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญนั้น เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี ๓ คือ เพ่ือนําเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน กลาวคือการท่ีจะสรางแนวทางการ
บริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนใหเห็นผลเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนนั้น โดย
มุงเนนถึงผลลัพธท่ีดีของแนวทางการบริหารจัดการชุมชน ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลการวิจัยในครั้ง
นี้ ออกมาเปนแนวทางตามสมการท่ีไดคือ  

“LPPS + (10N + 6M) + (W -TERMS) = 5E–1P Model” 
 
ดังนําเสนอผลการวิจัยเปนแผนภาพไปตามลําดับ ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๗ 

 
 
 
 
 
 
   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๔  แสดงแผนภาพกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 

ผูนําทางการ 

 

เจาอาวาส/

พระสงฆ 

 
องคกรศาสนา 

 ผูวาฯ 

 
พัฒนาชุมชน 

 เกษตรอําเภอ 

๕ ระดับใน

การมีสวนรวม 

คือ 

๑ การรับรู

ขอมูลขาวสาร  

๒ การ

ปรึกษาหารือ 

๓ การประชุม

เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็น 

๔ ความ

รวมมือ 

 

  

 

 

กลไกการทํางานขององคกรทางสังคม 

ผูนํา/ทีมงาน กระบวนการวางแผนชุมชน กระบวนการมีสวนรวม 

ชุมชน 

วัด 

 
ภาครัฐ 

 

การกระทํา 

 

เงินทุน 

 

ความรับผิดชอบ 

 

การคนหาเลือกเฟนแกนนํา

ชุมชน 

จุดประกายความคิด 

การศึกษาประวัติชุมชน 

การตัดสินใจ 

 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทําเอง/ทํารวม/ทําให 

 

รวบรวม /วิเคราะหขอมูล 

 

นําแผนสูการปฏิบัติ/ 

ประเมินผล/สรุปบทเรียน 

E1: Education การเรียนรู 

   E2: Environment สภาพสิ่งแวดลอม 

ผูนําไมเปนทางการ 

 



๓๒๘ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๔ ดังกลาว พบวา การบริหารจัดการยอมผานการอาศัยกลไกการ
ทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ท่ีผูวิจัยไดคนพบในการลงพ้ืนท่ี
ศึกษาวิจัยภาคสนาม คือ มีปจจัยสําคัญ ๔ ดาน ประกอบดวย  

๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team)  
๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 

community people)  
๓) กระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process)  
๔) ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: 

The success of community performance according to Philosophy of sufficiency 
economy) 

ปจจัยสําคัญ ๔ ประการดังกลาวนี้ขางตนนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีโดยมุงเนนถึงผลลัพธท่ีดี

ของแนวทางการบริหารจัดการชุมชนดวยการใชกรอบแนวทางของ E1: Education = การเรียนรู, 
E2: Environment = สภาพสิ่งแวดลอม 

ท้ังนี้ จากการคนพบในการบริหารจัดการชุมชนตามกระบวนการของหลักทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการ ท่ีเรียกวา 6M’s ผูวิจัยพบวา หลักการบริหารจัดการดังกลาว สามารถทําให
ชุมชนพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ตามสภาพบริบทภายในชุมชน ซ่ึงทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดใน
ระบบการทํางาน (Work) ท่ีมีคุณภาพ โดยมีความเปนไปสอดคลองกับตัวแบบเชิงซอน ท่ีประกอบดวย
ปจจัยสําคัญของการพ่ึงตนเองของชุมชนหรือท่ีเรียกวา ตัวแบบ TERMS ของ สัญญา สัญญาวิวัฒน 
นักวิชาการดานสังคมวิทยาชาวไทยท่ีไดคิดตัวแบบดังกลาวนี้ออกมา มีจํานวน ๕ ดาน ไดแก การ
พ่ึงตนเองของชุมชนดานเทคโนโลยี (Technology: T) การพ่ึงตนเองของชุมชนดานเศรษฐกิจ 
(Economy: E) การพ่ึงตนเองของชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ (Resource: R) การพ่ึงตนเองของ
ชุมชนดานจิตใจ (Mental: M) การพ่ึงตนเองของชุมชนดานสังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural: S) 
ดังนั้น ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลวิจัยจากการบูรณาการระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ กับหลัก 6M’s 
ไปท่ีละดาน ตอไปนี ้

๑) ดาน Management การบริหารจัดการงานแบบ PDCA อยางย่ังยืนวิถีพุทธ 
จากการใชหลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับการบริหารจัดการ (Management) 

พบวา ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ันเพียรพยายาม มีทักษะฉลาดในการบริหารจัดการการงาน
ดี มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม มีมิตรและเครือขายท่ีดีในการทํางาน
รวมกัน โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ ภายในชุมชน ภายใตความ
หลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม มีการคบหาสมาคมกับมิตรท่ีดี และมี
ความฉลาดรอบรูในการบริหารงานตางๆ ดวยความมุงนั่น ใสใจและไตรตรองตรวจตราแกไขปญหา
พรอมปรับปรุงพัฒนาในงานท่ีดําเนินการอยูดวยความรอบคอบ นอกจากนี้ การบริหารจัดการแบบ 
PDCA ยังเปนตัวกระบวนการท่ีอยูในการบริหารจัดการดานท่ีเหลืออ่ืนๆ ใหมีการทํางานไดอยางเปน
ระบบ และยังสอดคลองกับการบริหารจัดการงานตามวิถีพุทธ คือเปนการดําเนินงานแบบหลักอิทธิ
บาท ๔ คือ มีความรักงาน มุงม่ัน ใสใจตรวจสอบแกไขและปรับปรุงพัฒนางานในทุกองคาพยพให



๓๒๙ 

ประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของ
ระบบงานตางๆ หรือของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงานทุกฝาย  

การบริหารจัดการ (Management) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ภายใตระบบการ
บริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพของงานแบบ PDCA กลาวคือ เริ่มตั้งแตมีการวางแผนงาน (P: Plan) 
แลวนําไปปฏิบัติ (D: Do) ในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานนั้นก็ดําเนินการพิจารณาไตรตรองตรวจสอบ 
ตรวจเช็ค (C: Check) บางครั้งก็พบปญหาจากการดําเนินการ จําเปนตองทําการแกไขหรือปรับปรุง 
ซ่ึงก็คือ (A: Action) การปรับปรุง ก็เริ่มจากการวางแผนกอน การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือ
ถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีประสบผลสําเร็จแลว เพ่ือนําไปใชในการ
ทํางานตอไป ดังนั้น ทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในระบบการทํางาน (Work) ท่ีมีคุณภาพ และเม่ือ
พิจารณาลักษณะของการดําเนินกิจกรรมตามหลักการบริหารจัดการดังกลาวนี้แลวไดนําหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนามาจับเขา ก็สอดคลองกับการดําเนินงานตามวิถีพุทธ กลาวคือหลักอิทธิบาท 
๔ ประกอบดวย ๑) ฉันทะ การมีความพอใจ รักชอบและรับผิดชอบในงานกิจกรรมท่ีตนเองไดลงมือ
ทํา  ๒) วิริยะ การมีความมุงม่ันเพียรพยายามในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยูตลอดเวลาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว ๓) จิตตะ การมีความเอาใจใสหรือฝกใฝตั้งใจในการดําเนินกิจกรรมท่ีตนเอง
ไดรับมอบหมายมาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ๔) วิมังสา ในขณะท่ีดําเนินงานนั้นก็มีการตรวจสอบ
พิจาณาดูขอบกพรองหรือจุดเสียหายของกิจกรรมตางๆท่ีกําลังดําเนินการหรือดําเนินการเสร็จแลว 
เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหดีข้ึนตอไป  และพบวา เปนตัวหลักกระบวนการบริหาร
จัดการแบบ PDCA ไปพรอมๆ กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการดานอ่ืนๆ แตละดานท่ีเหลือ
ดวย คือ Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร Money การบริหารจัดการดาน
เงินทุน/งบประมาณ Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม Material การบริหาร
จัดการวัสดุ/วัตถุดิบ และ Man การบริหารจัดการดานคน โดยมุงเนนการบริหารจัดการชุมชน
ตามลําดับความสําคัญของการท่ีจะทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ดังปรากฏตาม
แผนภาพตอไปนี้ 

 



๓๓๐ 

   

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงแผนภาพดาน Management การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

 

การบริหารจัดการงาน 
M1 

อิทธิบาท ๔ 

E3: Efficiency ประสิทธิภาพ 

E4: Effectiveness ประสิทธิผล 
 



๓๓๑ 

๒) ดาน Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักรอยางย่ังยืนวิถีพุทธ 
จากการใชหลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับการบริหารจัดการดานเครื่องมือ/

เครื่องจักร (Machine) พบวา คนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบตอตนเอง เปนคนคงแกเรียนใน
กระบวนการเรียนรูในสาขาตางๆ และมีความรอบรูในศิลปะวิทยาการตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยีภูมิ
ปญญาทองถ่ินแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม กลาวคือเครื่องมือเครื่องเทคโนโลยีท่ีสามารถ
จะนํามาบริหารจัดการงานตางๆ ภายในชุมชนนั้น ซ่ึงอาจจะเก่ียวกับทางการเกษตรตางๆ เชน การทํา
นา ทําไร เปนตน ในปจจุบันนี้ สวนใหญไดเปลี่ยนวิถีการผลิต โดยเลิกใชโค หรือกระบือ ใหเปนเครื่อง
อํานวยความสะดวกหรือทุนแรงในการทํางานทางการเกษตรแลว แตหันไปใชเครื่องมือ เครื่องยนต 
หรือเครื่องจักร ท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหมในการทํางานตางๆ แทน เชน รถไถเดินตาม หรือรถ
แทรกเตอร เปนตน สืบเนื่องจากมีความรวดเร็วกวาการใชแรงงานแบบดั้งเดิม ท้ังไมตองใชแรงคน
จํานวนมากในการทํางาน อาจจะทําใหพ้ืนท่ีตามนาไรขาดปุยตามธรรมชาติท่ีเกิดจากโคหรือกระบือ 
ดังนั้น ชุมชนในแถบชนบททางภาคอีสาน สวนใหญ ปจจุบันนี้ จึงมีแคเพียงการเลี้ยงโค หรือกระบือ 
รวมสัตวอ่ืนๆ โดยมี ๒ วัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ืออนุรักษสัตวประเภทดังกลาวนี้ไว และ ๒) เพ่ือ
การตลาด เพราะบางครั้งก็ไมสามารถเลี้ยงเพ่ืออนุรักษไวได จึงตองหันไปเลี้ยงไวเพ่ือการขายหรือ
จําหนายในตลาดท่ีมีการรองรับ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ โดยมีทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธใน
ดานเครื่องเทคโนโลยีท้ังแบบดั้งเดิมและสมัยใหมแบบผสมผสานกัน ดังปรากฏในแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงแผนภาพดาน Machine มีการบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร 
 

 

- มีฐานขอมูล 

- มีความรวดเร็วข้ึนในการ
ดําเนินงาน 

- สะดวกตอการดําเนินการ 

- ทําใหลดคาใชจาย 

- ทําใหผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

E5: Economy เศรษฐกิจ 

 

 

E3: Efficiency  ประสิทธิภาพ 

E4: Effectiveness ประสิทธิผล 

 

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม/

เครื่องมือ 

ผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงาน 

เครือขายการ

ทํางานรวมกัน 

ผลจากการบูรณาการ

หลักนาถกรณธรรม  

กับดาน Machine 

๑. กลุมออมทรัพย 
๒. กลุมเกษตรทํานา 

๓. กลุมโรงสีชุมชน 

๔. กลุมสตรีทอผา ไหม 

๕. กลุมจักสาน 

๖. ศูนยกลางการเรียนรู
ชุมชน 

๗.กลุมธนาคารขาว 

- มีการรวมกลุม 

- การแลกเปลี่ยน เรียนรู 
เครื่องมือ/เครื่องจักรทั้ง
แบบด้ังเดิมและสมัยใหม 
- สมุดจดบันทึก 

- สมุดบัญช ี

- ปากกา/ดินสอ 

- เครื่องคอมพิวเตอร 
- เครื่องจักรสีขาว 

- เครื่องจักรเย็บผา 

- รถไถนาเดินตาม 

- รถแทรกเตอร 
- รถเกี่ยวขาว 

- มีด/จอบ/เสียม 

- คณะกรรมการกลุม
กองทุนและองคกรตางๆ 
ทางเศรษฐกิจในชุมชน 
- ประชาชน 
- วัด 
- ธกส. 
- สถาบันการศึกษา 
- สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดและอําเภอ 
- ฝายบริหารทองถ่ินและ
ฝายปกครองทองที่ 

- พัฒนาคุณธรรมและ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกให
ดีข้ึน 

- ศีล ทําใหมีวินัยในการ
รับผิดชอบตอการใชสอย
สิ่งของทั้งสวนตน และของ
สวนรวม  
- พาหุสัจจะ ทําใหเกิดการ
เรียนรูในการใชเครื่องมือ
อยางเหมาะสมทั้งแบบภูมิ
ปญญาด้ังเดิมและสมัยใหม  
- ปญญา ทําใหรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

- เกิดทักษะในการนํา
ความรูและขอมูลตางๆ มา
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตอยางเหมาะสม 

- มีสัจจะ มีความซื่อสัตย  
- มีสามัคคีธรรม  
- ทําใหรูจักการใหแบงปน
กัน 



๓๓๓ 

๓) ดาน Money การบริหารจัดการงบประมาณอยางย่ังยืนวิถีพุทธ 
จากการใชหลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการงบประมาณ 

(Money) พบวา คนในชุมชนมีความประพฤติดีตอการดําเนินชีวิต ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มี
ความพากเพียรอยูตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามาไดโดยความสุจริต ชอบ
ธรรม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได
อยางยั่งยืนตามวิถีพุทธในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน ปรากฏตามแผนภาพดาน Money เงินทุน/
งบประมาณในการบริหารจัดการ ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓๔ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ แสดงแผนภาพดาน Money เงินทุน/งบประมาณในการบริหารจัดการ 

 

E3: Efficiency ประสิทธิภาพ 
E4: Effectiveness ประสิทธิผล 

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม/

เครื่องมือ 

ผลสําเร็จ เครือขาย ผลจากการบูรณาการ

หลักนาถกรณธรรม  

กับดาน Money 

 

๑. กลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิต 

๒. กองทุนหมูบาน 

๓. กลุมอาชีพโฮม 

สเตย 
๔. กลุมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
๕. กลุมเพาะเห็ดนางฟา 

๖. กลุมสตรีทอผาไหม/
เลี้ยงไหม 

- การ 

- สมาชิกเขาเปนสามชิกก
ลุม 

- การสรางรายไดเพ่ิมให
ครอบครัว 

- กลุมอาชีพโฮมสเตย มี
เจาของบานเปนคนดูแล
ตอนรับนักทองเที่ยวหรือ
คณะผูศึกษาดูงาน 

- กลุมเพาะเห็ดทําแบบ
ครัวเรือนเด่ียวก็มี แบบ
ศูนยกลางชุมชนก็มี 

- กลุมสตรีทอผาไหม ทํา
แบบครัวเรือนเด่ียวก็มี ทํา
แบบรวมกลุมก็มี 

- การใหความรูวิชาการ
ดานการฝกอาชีพ 

- การใหความรูดานการใช
เครื่องมือตางๆ 

- กิจกรรมการปลูกฝงดาร
เรียนรูอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชนทั้งผูใหญและ
เยาวชนในชุมชน 

๑. สมาชิกรูจักประหยัด
สะสมเก็บออมทรัพย 
๒. มีเงินทุนสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก
หรือประชาชนในชุมชน 

๓. รูจักจัดแจงการเงิน 
และรายไดภายใน
ครัวเรือน 

๔. สมาชิกรวมน้ําใจ และ
รวมทุนชวยเหลือเก้ือกูล
กันในยามเดือดรอน 

๕. มีกองทุนสวัสดิการเพ่ือ
สมาชิกทุกคนที่เขามารวม
กลุมพัฒนาคุณธรรม
คุณภาพชีวิตของสมาชิกให
ดีข้ึน 

- คณะกลุมบริหารกลุม
องคกรตอทางเศรษฐกิจ 

- ประชาชน 

- วัด 

- อบต./เทศบาล 

- ธกส. 
- รพ.สต. 
- สํานักงาน พช. ประจํา
จังหวัดและอําเภอ 

- พัฒนาคุณธรรมและ
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
กลุม และประชาชนใน
ชุมชน 
- ใหมีการดํารงชีพอยูดีกิน
ดีในปจจุบันและสามารถ
ประกอบอาชีพอยูอยาง
พอเพียงกันสถานะตนเอง 
- ใหมีความซื่อสัตยสุจริต
ปรับปรุงตนเองให
เจริญกาวหนาดวย
สติปญญา ทําใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดโดยไม
เดือดรอนตามวิธีพุทธคือ 
ทําใหสุขกายสบายใจหรือ
มีสุขของคฤหัสถ ๔ 
ประการ ไดแก 
๑. อัตถิสุข สุขเกิดแต
ทรัพย 
๒. โภคสุข สุขเกิดจากการ
จายทรัพยในการบริโภค 
๓. อนณสุข สุขเกิดแตการ
ไมเปนหนี้ 
 

E5: เศรษฐกิจ 



๓๓๕ 

๔) ดาน (Morality) การบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรมอยางย่ังยืนวิถีพุทธ 
จากการใชหลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการคุณธรรม 

จริยธรรม (Morality) พบวา คนในชุมชนมีความระลึกถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี เปนคนคุยกัน
ไดงาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความพากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนได
ถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการครองตน ครองคน ครองงาน และครอง
องคกร สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ 
ไดสําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางจิตใจ (E: Effectiveness = ประสิทธิผล, E: 
Efficiency = ประสิทธิภาพ, E: Economy = เศรษฐกิจ) ดังปรากฏตามแผนภาพกลไกดาน Morality 
มีการบริหารจัดการดานคุณธรรมจริยธรรม ใหคนในชุมชนหรือองคกรหนวยงานของตนใหเปนคนมี
คุณภาพดานจิตใจท่ีดี ดังปรากฏในแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๘ แสดงแผนภาพดาน Morality มีการบรหิารจดัการดานคณุธรรมจริยธรรม 
 

 

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม/

เครื่องมือ 

ผลสําเร็จ เครือขาย ผลจากการบูรณาการ

หลักนาถกรณธรรม  

กับดาน Morality 

 

๑. กลุมดนตรีพ้ืนบาน 

๒. ศูนยสงเคราะหราษฏร
ประจําหมูบาน 

๓. กลุมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
๔. กลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิต 

๕. กองทุนโครงการ 
กข.คจ. 
๖. กลุมชมรมผูสูงอายุ 

๑.การรวมรวมกลุมเพ่ือสืบ
สานภูมิปญญาดาน
ศิลปะวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

- เปนการสรางความ
บันเทิงทางจจิตใจเพ่ือผอน
คลายใหกับประชาชน
รวมถึงคณะผูศึกษาดูงาน
จากภายนอก และ
นักทองเที่ยว 

- เปนการสราง
หลักประกันความ
ปลอดภัยทางดานชีวิต
จิตใจละทรัพยสิน 

๒.การรวมกลุมกันเพ่ือใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
๓.การพัฒนาจิตใจดวยการ
ฝกอบรมตามโครงการตาง 
ๆ เชน โครงการหมูบาน
รักษาศยีล ๕ เปนตน 

๑. เปนการสรางความ
บันเทิงทางจจิตใจเพ่ือผอน
คลายใหกับประชาชน
รวมถึงคณะผูศึกษาดูงาน
จากภายนอก และ
นักทองเที่ยว 

๒. เปนการสราง
หลักประกันความ
ปลอดภัยทางดานชีวิต
จิตใจละทรัพยสิน 

๓. ทําใหสังคมอบอุน 

๔. ทําใหมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัวพรอมเผชิญตอปญหา
อุปสรรรคและสถานการณ
ตาง ๆ ในปจจุบันละ
อนาคตได 
๕. มุสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจ
ที่เปนสุข สดชื่น ราเริง 
เบิกบาน แจมใส งสบ ไม
ขุนมัว 

- คณะทํางานในชุมชนดาน
การศึกษา ศาสนา สังคม 
วัฒนธรรม และ
สาธารณสุข 

- วัด 

- โรงเรียน 

- อบต./เทศบาล 

- อปพร. 
- รพ.สต. 
- สํานักงาน
พระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัด 

๑.พรหมวิหาร ๔ 

- เมเตตา คือความ
ปรารถนาดีตอกัน 

- กรุณา คือเกิดความ
สงสารเอ็นดู 

- มุทิตา เกิดพลอยยินดี 

- อุเบกขา ฉลาดวางใจเปน
กลาง 

๒. อิทธิบาท ๔ 

- ฉันทะ คือ ความพอใจ 
รักในงานที่ทํา 

- วิริยะ คือ มุงม่ัน เพียร
พยายามทําสิ่งนั้นดวย
จิตใจเขมแข็ง อดทน ไม
ทอถอย 

- จิตตะ คือ คิดใสใจใน
กิจกรรมที่ตนทํานั้นอยาง
ต้ังใจ ไมวางธุระงายๆ 

- วิมังสา คือ คิดพิจารณา 
ไตรตรอง ใครครวญ 
ตรวจสอบดูงานที่ทําอยาง
รอบคอบและพรอมจะ
ปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดี
ข้ึนไป 
 
 
 

E3: Efficiency  ประสิทธิภาพ 
E4: Effectiveness ประสิทธิผล 
 

E5: Economy เศรษฐกิจ 



๓๓๗ 

๕) ดาน Material การบริหารจัดการวัสดุ/วัตถุดิบ อยางย่ังยืนวิถีพุทธ  
จากการใชหลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการวัสดุหรือวัตถุดิบ 

(Material) พบวา คนในชุมชนมีความรูจักพอดีในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ และรูจักรักษาสิ่งแวดลอมตามหลักสุขภาวะของชุมชน ซ่ึงสามารถทํา
ใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช และเกิดการทดแทน รักษา 
ฟนฟูใหดีเชนเดิม พรอมท้ังสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบานแบบ
สมัยเกา กับเทคโนโลยีแบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทําใหชุมชนเกิดการ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนตามวิถีพุทธในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังปรากฏใน
แผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๙ แสดงแผนภาพดาน Material มีวัสดุหรือวัตถุดิบตางๆ 

 
 

E3: Efficiency ประสิทธิภาพ 

E4: Effectiveness ประสิทธิผล 

E5: Economy เศรษฐกิจ 

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม/

เครื่องมือ 

ผลจากการบูรณาการ

หลักนาถกรณธรรม  

กับดาน Material 

 

ผลสําเร็จ เครือขาย 

๑. กลุมจักสาน 

๒. กลุมน้ําหมักอีเอ็ม 

๓. กลุมอาชีพเกษตร
อินทรีย 
๔. กลุมน้ํายา
เอนกประสงค 
๕. กลุมหัตถกรรมจักสาน
เถาวัลย 
๖. กลุมธูปสมุนไพรไลยุง 

๗. กลุมเลี้ยงหมู 

๘. กลุมเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ 

๑.กิจกรรมการณรงคให
รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒. กิจกรรมารรวมกลุม
การใชวัตถุดิบที่มีอยูใน
ครัวเรือนและชุมชนมา
ประยุกตประดิษฐใชเปน
เครื่องใชในครัวเรือน 

๓. กิจกรรมสารสัมพันธ
สามัคคีของภาคีเครือขาย
ชุมชนรวมมือกัน
ดําเนินงานไดอยางเขมแข็ง 
 

๑.ทําใหรูจักประมาณใน
การบริโภคใชสอยวัสดุ/
วัตถุดิบ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
กับฐานะของตนไม
ฟุมเฟอยไมใชของอยางไร
ประโยชน 
๒.ทําใหเกิดจิตสํานึกตอ
การใชสิ่งของทรัพยสมบัติ
สาธารณประโยชนไมวาจะ
เปนเครื่องใชในสํานักงาน
ชุมชน องคกรชุมชน 

๓.ทําใหเกิดการรณรงค
ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน 

๔.ทําใหเกิดการรวมกลุม
เครือขายตางๆในการ
รวมมือกันดวยความ
สามัคคี 
 

๑.มัตตัญุตา ความรูจัก
ประมาณ รูจักพอดี 

๒.หลักสันโดษ ๓ คือ  
๑)ยถาลาภสันโดษ ความ
ยินดีพอใจในสิ่งที่ตน
แสวงหาไดโดยสุจริตและ
ชอบธรรม 

๒)ยถาพลสันโดษ ความ
ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนเอง
สรางข้ึนมาเองตาม
กําลังสติปญญาของตน 

๓)ยถาสารุปปสันโดษความ
ยินดีพอใจในที่จะใชสิ่งของ
วัสดุ/วัตถุดิบเครื่องใชและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางประหยัดและใหสม
กับฐานะของตน(ยินดี
ตามที่มีอยางเหมาะสม) 
๓.โภชเนมัตตัญุตา รูจัก
ประมาณในการบริโภคใช
สอยทั้งอาหารและสิ่งที่
เปนปจจัยใหเหมาะสมกับ
อัตภาพของตน 
 

๑.คณะทํางานดาน
สิ่งแวดลอมและ
สาธารณสุขภามใยชุมชน 

๒.ประชาชนในชุมชน 

๓.วัด 

๔.อบต./เทศบาล 

๕.โรงเรียน 

๖.รพสต. 
๗.ธกส. 
๘.สนง.พช.ประจําจังหวัด
และอําเภอ 

๙.ภาคีการพัฒนาอ่ืน เชน 
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 



๓๓๙ 

๖) ดาน Man การบริหารจัดการดานคน อยางย่ังยืนวิถีพุทธ 
จากการใชหลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการดานคน (Man) 

พบวา ผูนําและสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ 
เคารพ และรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผนกฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม และมีใจใฝในธรรม 
หลักการหรือความถูกตอง มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคนใน
สังคม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงาน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับระบบ
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได
อยางยั่งยืนตามวิถีพุทธในมิติทางสังคม วัฒนธรรม (E: Effectiveness = ประสิทธิผล, E: Efficiency 
= ประสิทธิภาพ, E: Economy = เศรษฐกิจ) ดังปรากฏตามแผนภาพกลไกดาน Man ท้ังผูนําและ
สมาชิกในชุมชน รวมถึงภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ดังปรากฏในแผนภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔๐ 

   
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ แสดงแผนภาพดาน Man ท้ังผูนํา ทีมงาน สมาชิกในชุมชน รวมถึงภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ 
 
 

กิจกรรม เครือขาย ผลสําเร็จ ผลจากการบูรณาการ

หลักนาถกรณธรรม  

กับดาน Man 

 

ลักษณะกิจกรรม/

เครื่องมือ 

๑. กลุมคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) 
๒. กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
๓. กลุมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี (กพ.สม.) 
๔. ศูนยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบาน 

๕. กลุมชมรมผูสูงอายุ 

๖. กลุม อป.พร. 

1.มีการแตงต้ังคณะ 

ทํางานในดานตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับดานสังคม
วัฒนธรรมการเมืองการ 
ปกครองเชนแตงต้ัง
คณะกรรมการหมู 
บานหัวหนาคุมบาน
คณะกรรมการคุมบาน 

2.ทุกครอบครัวในชุมชนมี
กิจกรรมเพ่ือดํารงชีพหรือ 

เรียนรูเปนวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ทําใหทุกคนในชุมชน
สามารถดํา 

รงชิพ และดําเนิน 

กิจกรรมรวมกันได 
อยางมีความสุขโดย 

รูจักเสียสละประ โยชน
สวนตน เพ่ือ 

ประโยชนรวม 

2.ทําใหทุกคนสามารถได
บําเพ็ญ 

ตน เปนพลเมืองดี 

ของสังคม 

3.ทําใหไดสืบสาน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้ังเดิม ใหสืบทอดไปได
ตอไป 

 

คณะทํางาน 

-ดานสังคมวัฒน 

ธรรม 

-ดานการปกครอง 

และรักษาความสงบ 
เรียบรอย 

-ดานศาสนา 

-ดานการศึกษา 

-ดานอํานวยการ 

ภายในชุมชน/หมูบาน 

คือ ประชาชนใน 

ชุมชนมีสวนรวม 

3.วัด 

4.อบต./เทศบาล 

5.รพ.สต. 
6.โรงเรียน/ราชการ 

7.สภ.อําเภอ 

8.องคกรภาคีการ 

พัฒนาและภาค 

เอกชน 

1.หลักสัปปุริสธรรม7 

1) ธัมมัญุตา รุเทาทัน 

2) อัตถัญมุตา รูผลหรือมุง
ประโยชน 
สวนรวม 

3) อัตตัญุตา รูจัก 

ตนเอง 

4) มัตตัญุตา รูจัก 

ประมาณ 

5)กาลัญุตา รูจัก 

กาลเทศะ 

6)ปริสัญุตา รูจัก 

ชุมชน สังคม และ 

เครือขายที่สมาคม 

ดวย 
 

E3: Efficiency ประสิทธิภาพ 

E4: Effectiveness ประสิทธิผล 

E5: Economy เศรษฐกิจ 



๓๔๑ 

๔.๕  องคความรูจากการวิจัย   
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๑ แสดงแผนภาพองคความรูจากการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี ๑ 

 

๒. ดานกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชน

ในชุมชน  

 

๓. กระบวนการวางแผน

ชุมชน  

 

๔. ผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานของชุมชน

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. ผูนําชุมชนและ

ทีมงาน  

การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน: ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พรอมทีมงานมีวิธีคิดอยางเปนระบบหรือคิดเชิงระบบ
แบบวิสัยทัศนที่กวางไกล, มีภูมิปญญาความรูทั้งแบบด้ังเดิมและสมัยใหม ฉลาดรูจักไตรตรองแยะแยกเหตุและผล
ของปญหาตางๆ ไดดี 
การบริหารจัดการธุระ: มีวิธีจัดการธุระทั้งภายในและภายนอกชุมชนไดดี มีความรูความสามารถและประสบการณ
ทั้งภูมิปญญาแบบด้ังเดิมและสมัยใหม, มีแกนหลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ  
มนุษยสัมพันธ:  ผูนําและทีมงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี, มีบุคลิกภาพแบบอยางที่ดี, วางตัวเปนกลาง, เปนที่เคารพ
ยอมรับนับถือ เปนที่ไววางใจของทุกฝาย, มีความสามารถในการประสานทุกฝายเขาดวยกัน, มีความรับผิดชอบสูง 

 
ในเชิงการกระทํา: มีกระบวนการมีสวนรวมบนพื้นฐานของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นโดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน, สงเสริมการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม, มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในการ
ดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมชุมชน มีการรวมกันแสวงหาแนวทางเทคนิคตางๆ ในการทํางานรวมกันอยางเปน
ระบบ (System) และเปนทีมเวิรค (Teamwork)  
ในเชิงเงินทุน/งบประมาณ: มีการระดมทุนทรัพยากรภายในชุมชนเปนหลัก, มีแหลงทุนภายนอกที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคีการพัฒนาตางๆ บนพื้นฐานความรู ความสามารถการประสานงาน
แบบภาคีเครือขาย 
ในเชิงความรับผิดชอบ: มีความรับผิดชอบตองานที่ตนเองไดรับมอบหมาย, มีการกระจายภารกิจใหสมาชิกใน
ชุมชนไดมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงาน, , สรางจิตสํานึกกตัญูรักชุมชน  
ในเชิงการตัดสินใจ:  กระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกกจิกรรมผานรูปแบบเวทีประชาคม, ปลูกจิตสํานึก
ใหทุกคนการมีสวนรวมเปนเจาของชุมชน, และมกีารตัดสินใจรวมกันภายใตกติกาชุมชน ขอบังคับ และกฎหมาย 

 
หลักคิด: ผูนําริเร่ิม, ใชทุนทางภูมิปญญาทองถิ่น, มีระบบ, มีเทคนิควิธีการสอดคลองกับบริบทชุมชน นโยบาย และ
ยุทธศาสตรทุกระดับต้ังแตระดับหมูบาน/ชุมชนจนถึงระดับประเทศ เพื่อการแกปญหาชุมชนไดอยางยั่งยืน, สราง
โอกาส สรางความเขมแข็งชุมชน มีนโยบาย และเปาหมายที่ชัดเจน, มุงเนนความสําเร็จในทุกกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน 
แผนพัฒนาชุมชน: การคนหาแกนนํา, จุดประกายความคิด, ศึกษาประวัติชุมชน, เก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน, สํารวจ
รวบรวมขอมูล, วิเคราะหสังเคราะหขอมูล, แนวทางการยกรางแผนแมบทชุมชน, ใชวิธปีระชาพจิารณแผนชุมชน, 
นําแผนไปสูการปฏิบัติ, การทบทวนปรับปรุงแผนอยูอยางสม่ําเสมอ, การประเมินผล สรุปบทเรียนการทํางาน 

 
การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนสูการปฏิบัติ: มีการขับเคล่ือนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชนที่
ไดกําหนดไว เพื่อการจัดการแกไขปญหาทางสังคมในดานตางๆ ภายในชุมชน อาทิเชน เร่ืองอาชีพ คุณภาพชีวิต 
สุขภาวะ ส่ิงแวดลอม สวัสดิการชุมชน เด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ รวมถึงปญหายาเสพติด ภายใตการ
บริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รางวัลจากการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ: มีการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่เกิดจากกิจกรรม

การพัฒนาชุมชนในดานตางๆ คือ ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานดานจิตใจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และดานสังคม วัฒนธรรม รวมถึงดานการเมือง การปกครอง ภายในชุมชน จนไดรับรางวัล

ประเภทตางๆ ทั้งประเภทบุคคล กลุมองคกร และประเภทหมูบาน/ชุมชน 

 



๓๔๒ 

 
 
 
๑. Management 
การบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
๒. Machine  
การบริหารจัดการดาน
เครื่องมือ/เครื่องจักร  
 
 
 
๓. Money การบริหาร
จัดการด าน เงิ นทุน/
งบประมาณ  
 
 
๔. Morality  
การบริหารจัดการดาน
คุณธรรม จรยิธรรม
ของบุคคล  
 
 
 
๕. Material การ
บริหารจดัการดาน
วัสดุ/วตัถุดบิ  
 
 
 
 
๖. Man การบริหาร
จัดการดานคน  
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

 

นาถกรณธรรม 
๑๐ 

การบริหารจัดการงานแบบ PDCA พรอมบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการดังกลาว ทําใหคน
ในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ันเพียรพยายาม มีทักษะฉลาดในการบริหารจัดการการงานดี มีจิตอาสา และ
ชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม มีมิตรและเครือขายที่ดีในการทํางานรวมกัน โดยมุงเนนหลักการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุน
ชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรม มีการคบหาสมาคมกับมิตรที่ดี และมีความฉลาดรอบรูในการบริหารงาน
ตางๆ ดวยความมุงนั่น ใสใจและไตรตรองตรวจตราแกไขปญหาพรอมปรับปรุงพัฒนาในงานที่ดําเนินการ
อยูดวยความรอบคอบ นอกจากนี้ การบริหารจัดการแบบ PDCA ยังเปนตัวกระบวนการที่อยูในการบริหาร
จัดการดานที่เหลืออ่ืนๆ ใหมีการทํางานไดอยางเปนระบบ และยังสอดคลองกับการบริหารจัดการงานตาม
วิถีพุทธ คือเปนการดําเนินงานแบบหลักอิทธิบาท ๔ คือ มีความรักงาน มุงม่ัน ใสใจตรวจสอบแกไขและ
ปรับปรุงพัฒนางานในทุกองคาพยพใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถทําใหเกิดความสมดุลของระบบงานตางๆ หรือของผูที่เก่ียวของกับระบบงานทุกฝาย  
 

นาถกรณธรรม 
๑๐ 

การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร พรอมบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการดังกลาว 
ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบตอตนเอง เปนคนคงแกเรียนในกระบวนการเรียนรูในสาขาตางๆ 
โดยความเปนพหูสูต และมีความรอบรูในศิลปะวิทยาการตางๆ ทั้งดานเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินแบบ
ด้ังเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม ซึ่งสามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ โดยมีทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินชีวติอยางเหมาะสม ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบาน
แบบสมัยเกา กับเทคโนโลยีแบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และทําใหชุมชนเกิดการ
พ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนตามวิถีพุทธในมิติทางเทคโนโลยี 
 

นาถกรณธรรม 
๑๐ 

การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ พรอมบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการดังกลาว 
ทําใหคนในชุมชนมีความประพฤติดีตอการดําเนินชีวิต ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มีความพากเพียรอยู
ตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามาไดโดยความสุจริต ชอบธรรม ซึ่งสามารถทําใหเกิด
ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนตามวิถีพุทธในมิติ
ทางเศรษฐกิจชุมชน 
 

นาถกรณธรรม 
๑๐ 

การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม พรอมบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการดังกลาว 
ทําใหคนในชุมชน มีปกติระมัดระวังตัวทางกาย วาจา ตลอดถึงทางใจ โดยมีความระลึกถึงสิ่งที่คิด กิจที่ทํา 
คําที่พูดไดดี เปนคนคุยกันไดงาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความพากเพียรอยูตลอดเวลา 
เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามบทบาทและหนาที่อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการครองตน ครองคน ครอง
งาน และครององคกร สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทางจิตใจที่เขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี ซึ่งเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรค
ตางๆ ไดสําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางจิตใจ 
 

นาถกรณธรรม 
๑๐ 

การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบทางธรรมชาติ พรอมบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการ
ดังกลาว ทําใหคนในชุมชนมีปกติรูจักคุณคาของสิ่งของที่เปนปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีพ และทําใหมี
ความรูจักพอดีในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ รณรงค
ใหรวมแรงรวมใจมีจิตอาสา ปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง และใหมีความฉลาด
รอบรูในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ ซึ่งสามารถทําให
เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมที่ถูกนําไปใช และเกิดการทดแทน รักษา ฟนฟูใหดี
เชนเดิม ทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนตามวิถีพุทธในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

นาถกรณธรรม 
๑๐ 

การบริหารจัดการดานคนหรือบุคลากร พรอมบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ประการดังกลาว ทํา
ใหทุกคนที่เปนผูนําและสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ 
เคารพ มีใจใฝในธรรม หลักการหรือความถูกตอง มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิ
เสรีภาพของคนในสังคม มีมิตรและเครือขายที่ดีในการทํางานรวมกัน และมีปญญาทําใหรูจักวินัย ระเบียบ 
แบบแผนกฎเกณฑตางๆ ที่เหมาะสมทางสังคม ซึ่งสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงเขมแข็ง
ของกลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมในชุมชน หรือทุกคนที่เก่ียวของกับระบบสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน
ตามวิถีพุทธในมิติทางสังคม วัฒนธรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ แสดงแผนภาพองคความรูจากการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี ๒ 



๓๔๓ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑๑-๔.๑๒ ผูวิจัยสามารถสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ เรื่องการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ดังกลาวขาวตน สามารถอธิบายได

ดังนี้ 

๑. กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

พบวา การบริหารจัดการชุมชนบนพ้ืนฐานกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จําเปนตองยึดปจจัยท่ีสําคัญคือ ผูนําชุมชน กระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชนในชุมชน และกระบวนการแผนชุมชนนั้น จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จไดจากการ

ดําเนินงานของชุมชน หัวใจหลักประการหนึ่งของงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชน นั่นก็คือการทํางานกับ

ชุมชน ทุกภาคสวนจากภายนอกจะตองมีความเขาใจชุมชนใหมากท่ีสุด ภายใตการยึดบริบทของแตละ

ชุมชนนั้นๆ เปนสําคัญ เพราะหนวยงาน องคกร ภาคีการพัฒนาตางๆ หรือใครก็ตามจากภายนอก

ชุมชน อาจจะบอกวา การทําอยางนั้น เปนสิ่งดีท่ีสุด หรือใหประชาชนทําตามอยางนั้นอยางนี้ แตกลับ

ตรงกันขาม ผลลัพธท่ีออกมา อาจจะไมใชสิ่งท่ีดีท่ีสุด หรือตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชน

ก็ได เพราะฉะนั้น คําตอบท่ีแทจริง และถูกตองนั้น จึงข้ึนอยูกับประชาชนภายในชุมชนเทานั้นวา มี

ความตองการใหชุมชนของตนเองเปนเชนไร หรือสมดังวลีท่ีวา “คําตอบอยูท่ีชาวบาน” นั่นเอง ฉะนั้น 

จึงจําเปนตองใหประชาชนคิดเอง ทําเอง ตามความตองการของตนเอง นี้คือการบริหารจัดการชุมชน

ตามแผนการพัฒนาชุมชนท่ีชุมชนตองรวมกันดําเนินการกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตนเองทุก

ข้ันตอนเพ่ือเสริมสรางใหชุมชนเกิดความเขมแข็งได โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ภายใตการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชนเองเปนหลัก จากการศึกษาทําใหพบหลักพุทธธรรมแตละขอหรือแตละหมวดแฝง

อยูในปจจัยสําคัญแตละดานดังกลาวไวแลวขางตน ดังนี้  

๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน 

ผูนําท่ีเปนทางการ อาทิเชน นายก กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และผูนําท่ี

ไมทางการ คือผูนําธรรมชาติ อาทิเชน ปราชญชาวบานผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ รวมถึงพระสงฆท่ีเปน

ผูนําทางจิตวิญญาณ จําตองเปนผูท่ีประกอบดวยคุณสมบัติหลักๆ คือ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการตน คน งาน และองคกร มีมนุษยสัมพันธดี รูจักประสานงานได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถเปนผูประสานแนวความคิดตางๆ ของสมาชิกและองคกรชุมชนเพ่ือ

นําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดแสดงความคิดเห็น ไมผูกขาดความคิด

หรือเปนเจาของชุมชนแตเพียงผูเดียว พรอมท่ีจะเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับผูอ่ืน มี

ธรรมาภิบาลใชในการปกครองโดยความเทาเทียมเสมอภาคกันในชุมชน ควบคูกับการมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตอาสาเสียสละ พรอมสงเสริมการทําความดี เผยแพรการทําความดี ในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได 
 



๓๔๔ 

ท้ังนี้ ผูนําชุมชนจึงเปนผูมีคุณลักษณะท้ังในดานวิสัยทัศนกวางไกล ดานการจัดการธุระได

ดี หรือมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย และ

ดานมนุษยสัมพันธสูง เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถติดตอประสานงานใชใหบุคคลตางๆ รวมมือ

ทํางานกันไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม ผูนําชุมชนสมัยใหมในฐานะท่ีตองเปนผูนําชุมชนหรือบริหาร

จัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และใหเทาทันตอสังคมยุคใหม หรือท่ีเรียกวา ยุคไอที หรือยุคขอมูล

ขาวสารและสารสนเทศ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง และมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วท้ังในดาน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร สอดรับกับคุณลักษณะสําคัญของผูนําหรือนักบริหารตามวิถีพุทธ ท่ีปรากฏ

ในทุติยปาปณิกสูตร หรือจะเรียกวา หลักปาปณิกธรรม ๓ ประการ ท่ีผูนําชุมชนไดนําหลักดังกลาวมา

ประยุกตใชเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของตนเองใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับบริบททางสังคมท่ีเจริญ

และพัฒนาข้ึนท่ีระบุไววา ผูนําจะมีความเปนผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น 

จําตองมีคุณลักษณะ ๓ ประการท่ีสําคัญ อันประกอบดวย  

๑) จักขุมา หมายถึง ผูนําท่ีมีปญญาสามารถมองการณไกล ถาเปนนักบริหารท่ัวไปตอง

สามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ หมายถึงความชํานาญในการใชความคิด 

๒) วิธูโร หมายถึง ผูนําท่ีจัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คุณลักษณะท่ีสองนี้ 

หมายถึง ความชํานาญดานเทคนิควิธีการตางๆ 

๓) นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี หรือมี

เครดิตดี ถานักบริหารท่ีดี ตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะท่ีสามนี้ สําคัญมาก ดังคําวา “นกไมมีขน คน

ไมมีเพ่ือน ข้ึนสูท่ีสูงไมได” ขอนี้หมายถึงความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ อยางไรก็ตาม คุณลักษณะ

ท้ัง ๓ ประการดังกลาวมานี้ จะมีความสําคัญมากนอยตางกัน ลวนข้ึนอยูกับระดับของนักบริหาร ถา

เปนนักบริหารระดับสูงท่ีตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจํานวนมาก คุณลักษณะขอท่ี ๑ 

และขอท่ี ๓ สําคัญมาก สวนขอท่ี ๒ มีความสําคัญนอย เพราะเขาสามารถใชผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะดานใหทํางานแทนตนเองได ดังนั้น ผูนําชุมชนลวนจําตองอาศัยปจจัยสําคัญ คือภาวะ

ความเปนผูนําหรือคุณลักษณะของผูนําในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็ง ดังท่ีไดกลาวมาแลว

ท้ังหมดขางตน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) มีวิสัยทัศนกวางไกล ๒) การบริหารจัดการธุระไดดี และ ๓) 

มีมนุษยสัมพันธดี เพราะคุณลักษณะสามารถท่ีจะทําใหตัวผูนําชุมชนเองมีศักยภาพในการเสริมสราง

ความเขมแข็งใหเกิดกับชุมชน หรือใหเปนชุมชนพ่ึงตนเองไดในมิติตางๆ ภายในชุมชน  

๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน จําเปนตองใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

ภายใตการประยุกตใชหลักการมีสวนรวม ๔ ประการ คือ ๑) การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา ๒) การ

มีสวนรวมในเชิงเงินทุนหรืองบประมาณ ๓) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ และ ๔) การมีสวน

รวมในเชิงการตัดสินใจ รวมถึงมีการดําเนินการตามกระบวนการมีสวนรวมท้ัง ๕ ระดับดังท่ีไดกลาว

มาแลวขางตน ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน แตอยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของประชาชนใน



๓๔๕ 

แตละระดับนั้น ระดับท่ี ๕ จัดเปนระดับท่ียากท่ีสุด หรือจะเรียกวา เปนเปาหมายสูงสุดของงานกิจกรรม

การพัฒนาชุมชน หรือสวนงานราชการก็วาได แตก็เปนความคาดหวังไววา ตองการใชการมีสวนรวมใน

ระดับ ๔ กับระดับ ๕ คือ ระดับความรวมมือ กับระดับการมีสวนรวมในการใชอํานาจในการตัดสินใจ 

(Empower)  ท้ังนี้ การเขามามีสวนรวมของประชาชนแตละคนนั้น อาจจะไมเทากัน เชน การมีสวนรวม

ในระดับของผูนําชุมชน อาจจะตองเขามามีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในระดับของประชาชน 

ก็ตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อนตามแผนท่ีมีขอกติกาท่ีวางไว รวมถึงการมีสวนรวมในระดับกลุมองคกร

แตละกลุมก็เชนกัน จําเปนตองบริหารจัดการกลุมของตนเองใหเปนไปตามกระบวนการมีสวนรวม ท่ีได

กําหนดขอกติกาของกลุมองคกร และวางแผนรวมกันไว เปนตน  

๓) กระบวนการวางแผนชุมชน 

ประชาชนในชุมชนรวมกันจัดทําระบบขอมูลชุมชนข้ึนมา โดยชุมชน เพ่ือชุมชน จําตอง

ดําเนินการตามกระบวนการท่ีสําคัญๆ หลายข้ันตอนดวยกัน เริ่มแรกตั้งแตการคนหาแกนนําเพ่ือสราง

ทีมงานท่ีริเริ่มการจัดทําแผนชุมชน หรือแผนแมบท มุงจุดประกายความคิด กระตุนใหคนในชุมชนหัน

มาสนใจในเรื่องใกลตัวมากข้ึน เพ่ือศึกษาประวัติชุมชน สรางใหผูคนมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน 

และเกิดความรักชุมชนตนเอง แลวลงมือสํารวจรวบรวมขอมูลโดยมีการกําหนดประเด็นรวมกันเพ่ือ

เก็บขอมูลตางๆ ในชุมชน เพราะจะทําใหไดขอมูลดี ชัดเจน แลวนํามาชวยกันวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูล เชน การเปลี่ยนแปลง การแกไขปญหาของชุมชน เปนตน เปนการรวมคนหาและเรียนรูเพ่ือให

ชุมชนรูและเขาใจตนเอง เกิดการรับรูรวมกันในการจัดทําแผนชุมชนท่ีเปนกระบวนการเรียนรูของ

ประชาชนโดยตรง เริ่มดวยการกําหนดแนวทางการยกรางแผนชุมชนทําใหกลายเปนแผนงานท่ี

สามารถจัดการกันเองไดในระดับชุมชน แลวประชาพิจารณแผนชุมชน โดยการระดมตัวแทนแตละ

กลุมกิจกรรมเขารวมดวยชวยกันพิจารณาถึงความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของ

แผนชุมชนท่ีตรงตอความตองการของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะทําใหแผนประสบความสําเร็จ 

แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยการมอบหมายใหตัวแทนแตละกลุมกิจกรรมหรือหัวหนาคุมในชุมชน

นําไปบริหารจัดการดวยตนเอง และมีการทบทวนปรับปรุงแผนอยูอยางสมํ่าเสมอ เพราะการแปลง

แผนสูการทํางานอาจจะประสบกับปญหาตางๆ บาง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

หรือสมาชิกในชุมชน โดยยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลาง หรือมีชุมชนเปนแกนหลัก ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

เชน จัดเวทีชุมชนเพ่ือปรึกษาหารือกัน ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผล และรวม

ตรวจสอบ ในท่ีสุดก็เกิดการประเมินผล สรุปบทเรียนการทํางาน เพ่ือกําหนดอนาคตและทิศทางการ

พัฒนาตนเองวา ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ชุมชนท่ีนําแผนมาปฏิบัติแลวทุกคนมีความสุขหรือไม 

ชุมชนไดอะไร ซ่ึงทําใหสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ และแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนไดตรงตอความตองการของประชาชน ตลอดจนสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองไดในดาน

ตางๆ อาทิเชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันจะนําพาชุมชนไปสูความรมเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน 

 



๓๔๖ 

๔) ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนจะประสบความสําเร็จตามแผนชุมชนท่ีมีการกําหนดไวรวมกัน จําตองอาศัยปจจัย

สําคัญท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

อันประกอบดวย มีการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน/โครงการชุมชนตามแผนสูการปฏิบัติ สามารถจัดการ

แกไขปญหาทางสังคมในชุมชนไดดวยตนเอง เชน ยาเสพติด เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

เปนตน มีการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับวิถีชีวิตในชุมชน

ทองถ่ิน เชน เรื่องอาชีพ สุขภาวะ องคกรการเงิน สวัสดิการชุมชน การจัดการท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย และ

เรื่องสภาพสิ่งแวดลอม เปนตน และ ไดรับรางวัลดีเดนประเภทตางๆ อาทิเชน ประเภทบุคคล 

ประเภทกลุมองคกร และประเภทชุมชน/หมูบาน เพ่ือการสรางฐานชุมชนใหม่ันคง และใหเกิดเปน

รูปธรรมในระดับชุมชน หมูบาน ท่ีเกิดจากการรวมคิด รวมทํา ท้ังของผูนําหรือแกนนําชุมชน และ

สมาชิกในชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมท่ีมีภาคีเครือขายพัฒนารวมกัน อันสงผลใหชุมชนสามารถ

ดําเนินกิจกรรมชุมชนอ่ืนๆ สูความสําเร็จไดตอไป โดยพบวา มีการทํางานสอดคลองกับหลักอิทธิบาท 

๔ ซ่ึงเปนหลักธรรมเก่ียวกับการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ไดนําหลักธรรมนี้ไปใชใหพบกับ

ความสําเร็จ หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ซ่ึงประกอบดวย  

๑. ฉันทะ เปนเรื่องของความพอใจในสิ่งท่ีทําอยู เรากําลังทําอะไรอยูก็ใหรูสึกถึงความ

พอใจกับงานนั้น และพยายามทํางานนั้นใหเต็มท่ี ใหดีท่ีสุด เต็มกําลังปญญาความสามารถและเต็ม

เวลา จะชวยใหงานท่ีเราทํานั้นประสบความสําเร็จได ตามท่ีตั้งใจไว 

๒. วิริยะ เปนเรืองของความพากเพียรท่ีทําอยู เม่ือเราไดรับมอบหมายใหทํางานใดก็ตาม 

นอกจากเราจะตองมีความพึงพอใจกับงานท่ีไดรับมอบหมายนั้นแลว เรายังตองมีความเพียรพยายามมี

ความมุงมานะท่ีจะทํางานนั้นใหประสบความสําเร็จใหได ขอใหเรามีความขยันทุมเท โดยเอาใจใสไวใน

งานท่ีทํา จะชวยใหเกิดความประสบความสําเร็จได 

๓. จิตตะ เปนเรื่องของความเอาใจใส มุงม่ันกับสิ่งท่ีทําอยู เปนข้ันตอนตอจากข้ันตอนของ

ความพึงพอใจในงานท่ีทํา เรื่องของความพากเพียรท่ีทํา ในเรื่องนี้เปนเรื่องของความเอาใจใส มีความ

มุงม่ัน ทุมเทกับงานท่ีทํา เพ่ือใหงานท่ีทําประสบความสําเร็จ 

๔. วิมังสา เปนเรื่องของการหม่ันตรวจสอบและมีเหตุผลกับงานท่ีทํานั้น เปนข้ันตอน

สุดทายของการทํางานท่ีจะทําใหงานนั้นใหประสบความสําเร็จอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

จําเปนจะตองใชปญญาอยางเต็มท่ี ดวยการเสาะแสวงหาขอมูลความรูท่ีเก่ียวของใหไดมากท่ีสุดเทาท่ี

กําลังความสามารถของเราจะทําได 

จากผลการสังเคราะหขอมูลวิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี ๑ ดังกลาวนี้ พบวา มีแนวทางการ

พบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธท่ีเหมาะสม ดวย ๒ แนวทางนี้ คือ E1: Education 

= การเรียนรู, E2: Environment = สภาพสิ่งแวดลอม ดังจะไดกลาวขางหนา 
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๒. องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนวิถีพุทธ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ภายในชุมชนท้ัง ๔ มีการดําเนินชีวิตโดยการใชหลักครองตน คน งาน รวมถึงกลุมองคกร

ตางๆ ในชุมชน ซ่ึงเปนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดในแตละเรื่องแตละดาน เพราะอาศัยท้ังปจจัยภายในและ

ภายนอกชุมชนท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจากกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมหลายชองทาง ท้ังตัวผูนํา

ชุมชน สมาชิกในชุมชน ผูรวมงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงมีการพัฒนาชุมชนของตนเองท่ีเกิด

จากภาวะปญหาตางๆ หรือความลมเหลวมากอน และมีการริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาชุมชนใหม

อยางเปนระบบข้ันตอนใหสอดคลองกับบริบทชุมชนของแตละชุมชน เชน มีกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชนในชุมชน และกระบวนการแผนชุมชน เปนตน  

จากการศึกษาองคประกอบหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s แตละดานนั้น 

เม่ือนํามาบริหารจัดการชุมชนโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางหลัก

นาถกรณธรรม ๑๐ ในแตละขอธรรม กับทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s ท่ีนํามาจับบูรณาการ

เขาดวยกัน ทําใหพบเห็นหลักพุทธธรรมแฝงอยูในการดํารงชีพหรือการดําเนินชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนและกลุมองคกรตางๆ ในชุมชนนั้น ดังกลาวไวแลวขางตน ดังนี้ 

จากการศึกษาวิจัย พบวา การบริหารจัดการชุมชนดังกลาวนี้ เม่ืออนุมานเปรียบเทียบวิถี

ชีวิต วิถีชุมชนก็ทําใหทราบถึงการท่ีชุมชนมีการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปบนพ้ืนฐานวิถีพุทธ 

โดยสังเกตเห็นไดอยางเปนรูปธรรมของการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน 

มีการถือศีล ในวันพระ และการบริหารจัดการหรือพัฒนาชุมชนอยางมุนม่ัน ใสใจและมีการตรวจสอบ

ผลของการดําเนินงานแลวปรับปรุงพัฒนาชุมชนของตนเองบนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู และ

การแกปญหาตางๆ ดวยตนเองแบบมีสวนรวมของทุกฝายภายในชุมชน พอจะประมวลหลักธรรมได 

เชน หลักอิทธิบาท ๔ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ ภาวนา ๔ หลักสังคห

วัตถุ ๔ หลักศีล ๕ หลักสาราณียธรรม ๖ และหลักอปริหานิยธรรม ๗  เปนตน เพียงแตวาในบาง

หลักธรรมหรือบางหมวด ตัวประชาชนในชุมชนเองอาจจะยังไมทราบวาตนเองไดประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมดังกลาวกลาว ในท่ีนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอฐานคิดความสัมพันธระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 

กับทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ท่ีเรียกวา 6M’s ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญตอการบริหารจัดการ

ชุมชนตามวิถีพุทธ เพ่ือใหชุมชนเกิดความสมดุลสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในดานตางๆ คือ ดาน

เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานจิตใจ ดานสังคม

วัฒนธรรม รวมถึงดานการเมือง การปกครอง ดังผูวิจัยจะขอนําเสนอสาระสําคัญไปตามลําดับตอไปนี้ 

 องคประกอบท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองใหประสบความสําเร็จ 

และบรรลุเปาหมายไดนั้น จําเปนตองอาศัยหรือเก่ียวของกับทรัพยากรทางการบริหารจัดการหลายๆ 

องคประกอบ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ก็คือมีการใช

หลักบริหารจัดการงานท่ัวไป เชน มีการวางแผน การอํานวยการ และการประชาสัมพันธ เปนตน 
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(Management) หลักการบริหารจัดการงานท่ัวไปดังกลาวนี้ ถือเปนตัวหลักในการทําใหสามารถเปน

แกนใหเกิดระบบกระบวนการควบคุมหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการในดานอ่ืนๆ ใหสามารถ

ดําเนินการไปไดอยางมีระบบ คือ การบริหารจัดการงานท่ัวไปนี้ จําเปนตองเก่ียวของกับตัวบุคคลหรือ 

คน (Man) เพราะแมจะมีงบประมาณมาใหบริหารจัดการ แตถาไมมีคนทําเสียแลว ก็ไมมีประโยชน 

คนหรือบุคคลในท่ีนี้ หมายถึง ท้ังตัวผูนําและสมาชิกผูท่ีอยูในชุมชน หรือสมาชิกภายในองคกรท่ี

จะตองลงมือทํางานรวมกัน ตองมีระบบความสัมพันธในการทํางานเชื่อมโยงถึงกันแบบองครวม 

เพราะเม่ือมีคนแลว ก็ตองมีองคประกอบสวนอ่ืนๆ อีกหลายประการ อาทิเชน มีทุนหรืองบประมาณ

ในการบริหารจัดการ (Money) มีการบริหารจัดการดานเครื่องจักรหรือเครื่องเทคโนโลยีท้ังแบบ

ดั้งเดิมและสมัยใหมผสมผสานกันได (Machine) มีวัสดุหรือวัตถุดิบตางๆ (Material) ภายใตการ

บริหารจัดการชุมชนโดยใชกฎ ระเบียบ แบบแผน วิธีการ เทคนิคตางๆ ใหสอดคลองกับบริบท และ

ระบบสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของแตละชุมชน รวมถึงมีการบริหารจัดการดาน

คุณธรรมหรือจริยธรรมใหคนภายในชุมชน หรือภายในองคกรหนวยงานของตนใหเปนคนมีคุณภาพ

ดานจิตใจท่ีดี (Morality) เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองอาศัยทรัพยากรทางการบริหารจัดการตางๆ มา

ใชในการบริหารจัดการท่ีประกอบดวยการการวางแผน มุงม่ันดําเนินการอยางเอาใจใส มีการ

ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตางๆ ท่ีไดรวมกันดําเนินการแลวนั้นใหสําเร็จ

ผลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการชุมชนดังกลาวนี้ กลาวไดวา เปนวงจร

การบริหารจัดการงานท่ีมีคุณภาพแบบ PDCA กลาวคือ เริ่มตั้งแตมีการวางแผนงาน (P: Plan) แลว

นําไปปฏิบัติ (D: Do) ในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานนั้นก็ดําเนินการพิจารณาไตรตรองตรวจสอบ ตรวจเช็ค 

(C: Check) บางครั้งก็พบปญหาจากการดําเนินการ จําเปนตองทําการแกไขหรือปรับปรุง ซ่ึงก็คือ (A: 

Action) การปรับปรุง ก็เริ่มจากการวางแผนกอน การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมีปญหา

ใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีประสบผลสําเร็จแลว เพ่ือนําไปใชในการทํางานตอไป 

สามารถนําหลักการนี้มาดําเนินการในการบริหารจัดการชุมชนนี้ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ

โดยวนไปไดเรื่อยๆ ดังกลาวนี้ ฉะนั้น โดยหลักพ้ืนฐานแลวชุมชนท่ีเขมแข็งนั้น จึงตองมีองคประกอบ

ของการบริหารจัดการชุมชนในสวนตรงนี้ มาเก่ียวของในการดําเนินการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะทําใหชุมชน

พ่ึงตนเองได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความสําคัญกับตัวคน กลาวคือท้ังผูนําชุมชน และสมาชิกใน

ชุมชน เพ่ือนรวมกิจกรรม สมาชิกในกลุมองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของในการทํางานรวมกันโดยความอยาง

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถรวมตัวกันไดเปนปกแผน กลายเปนชุมชนเขมแข็งข้ึน และพรอมท่ีจะ

บริหารจัดการแกไขปญหาตางๆ ภายในชุมชน ถามองถึงความเปนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดและมีการ

บริหารจัดการชุมชนของตนเองใหประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองเขาใจถึงบริบทของชุมชน หรือ

หมูบานนั้นๆ กอน แตอยางไรก็ตาม อาจจะรวมถึงภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ จากภายนอกท่ีเก่ียวของตาม

บทบาทหนาท่ี (Functions) ขององคกรหรือหนวยงานนั้นๆ เขามามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน
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ท้ังดานการใหความรูทางวิชาการ และการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชนบางอยางท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชนจะดําเนินการเองได  

นอกจากนี้ ความสอดคลองกันของคํานิยามหรือความหมายของชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดนั้น

จากการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลจากผูใหขอมูลหลักตรงกันแสดงใหเห็นวา ชุมชน คือ กลุมคนท่ีอยู

รวมกันอยางเขมแข็ง เพ่ือความผาสุกตลอดไปหรือสามารถเปนชุมชนพ่ึงตนเองไดในหลายๆ มิติ แตถา

ชุมชนอยูรวมกันแลวไมมีความผาสุก เชน ชุมชนท่ีเกิดความขัดแยงกัน เปนตน จะเรียกวา เปนชุมชน

หรือหมูบานเขมแข็งไมได แตอยางไรก็ตาม ชุมชนก็ไมไดเปนเหมือนกันทุกชุมชน หรือทุกหมูบาน 

ดังนั้น จึงมีชุมชนเขมแข็ง ชุมชนปานกลาง และชุมชนออนแอท้ังนี้ จะสังเกตเห็นไดเลยวา ชุมชน

เขมแข็งหรือชุมชนพ่ึงตนเองไดนั้น จะมีโครงสรางทางสังคมท่ีเก่ียวกับผูนําและสมาชิกในชุมชนท่ี

เขมแข็งนั่นเอง จะมีการบูรณาการองคประกอบตางๆ และมีความเชื่อมโยงถึงกันอยางเปนระบบ

ภายในชุมชน เพราะเหตุผลท่ีวา ถาชุมชนไหน มีความพรอมและเขมแข็งในการบริหารจัดการชุมชนได

ดี ชุมชนนั้น ยอมมีสิ่งสําคัญท่ีสุด นั่นก็คือผูนําและสมาชิกในชุมชนมีความปรองดองกันและทํางาน

ตามหลักการบริหารจัดการและตามแผนชุมชนท่ีไดกําหนดไวรวมกัน เพราะถาผูนําและสมาชิกใน

ชุมชนไมขัดแยงกัน ไมวาจะมิติหรือดานไหนก็ตาม จะสามารถมองเห็นขอแตกตางในการทํางานหรือ

การบริหารจัดการชุมชนไดอยางชัดเจน คือ ชุมชนนั้นจะเปนชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการทุนชุมชน

หรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการตางๆ ภายในชุมชนไดอยางคุมคาท่ีสุดรวมถึงมีความสามัคคีกลม

เกลียวกัน จนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง หรือเปนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดอยางหลากหลายมิตินั่นเอง  

อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนดานดังกลาวนี้ มี

ความเปนไปตามวิถีพุทธอยางเปนรูปธรรม ดังผูวิจัยจะไดนําเสนอไปแตละดานตอไปนี้  

๑) หลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการงานท่ัวไป แบบ PDCA 

(Management) เพราะพบวา คนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ันเพียรพยายาม รวมท้ังมีทักษะฉลาดใน

การบริหารจัดการการงานดี มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมสวนรวม โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการในดานตางๆ ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน 

หรือทุนทางวัฒนธรรม มีการคบหาสมาคมกับมิตรท่ีดี กลาวคือมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกันใน

รูปแบบของการรวมมือกันกับคนอ่ืนๆ รวมถึงกลุมคน หรือกลุมองคกรเครือขายภาคีการพัฒนาตางๆ 

และรูจักวางตัวท่ีเหมาะสมในสังคม วัฒนธรรมนั้นๆ และมีความฉลาดในการบริหารงานตางๆ ดวยการ

ไตรตรองแกไขปญหาดวยความรูความสามารอยางรอบคอบ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือ

ความม่ันคงเขมแข็งของกลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมในชุมชน และทําใหชุมชน

เกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในมิติดานตางๆ  

๒) หลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับการบริหารจัดการดานเครื่องจักร (Machine) 

พบวา คนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบตอตนเอง เปนคนคงแกเรียนในกระบวนการเรียนรูในสาขา

ตางๆ โดยความเปนพหูสูต และมีความรอบรูในศิลปะวิทยาการตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยีภูมิปญญา



๓๕๐ 

ทองถ่ินแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม กลาวคือเครื่องมือเครื่องเทคโนโลยีท่ีสามารถจะนํามา

บริหารจัดการงานตางๆ ภายในชุมชนนั้น ซ่ึงอาจจะเก่ียวกับทางการเกษตรตางๆ เชน การทํานา ทําไร 

เปนตน ในปจจุบันนี้ สวนใหญไดเปลี่ยนวิถีการผลิต โดยเลิกใชโค หรือกระบือ ใหเปนเครื่องอํานวย

ความสะดวกหรือทุนแรงในการทํางานทางการเกษตรแลว แตหันไปใชเครื่องมือ เครื่องยนต หรือ

เครื่องจักร ท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหมในการทํางานตางๆ แทน เชน รถไถเดินตาม หรือรถแทรกเตอร 

เปนตน สืบเนื่องจากมีความรวดเร็วกวาการใชแรงงานแบบดั้งเดิม ท้ังไมตองใชแรงคนจํานวนมากใน

การทํางาน อาจจะทําใหพ้ืนท่ีตามนาไรขาดปุยตามธรรมชาติท่ีเกิดจากโคหรือกระบือ ดังนั้น ชุมชนใน

แถบชนบททางภาคอีสาน สวนใหญ ปจจุบันนี้ จึงมีแคเพียงการเลี้ยงโค หรือกระบือ รวมสัตวอ่ืนๆ 

โดยมี ๒ วัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ืออนุรักษสัตวประเภทดังกลาวนี้ไว และ ๒) เพ่ือการตลาด เพราะ

บางครั้งก็ไมสามารถเลี้ยงเพ่ืออนุรักษไวได จึงตองหันไปเลี้ยงไวเพ่ือการขายหรือจําหนายในตลาดท่ีมี

การรองรับ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณตางๆ โดยมีทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ

ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทาง

เทคโนโลย ี 

๓) หลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการงบประมาณ (Money) 

พบวา คนในชุมชนมีความประพฤติดีตอการดําเนินชีวิต ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มีความ

พากเพียรอยูตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามาไดโดยความสุจริต ชอบธรรม ซ่ึง

สามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง

ยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน  

๔) หลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรมของ

บุคคล (Morality) พบวา คนในชุมชนมีความระลึกถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี เปนคนคุยกันได

งาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความพากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตอง

ตามบทบาทและหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการครองตน ครองคน ครองงาน และครององคกร 

สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ซ่ึงเปน

คุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ได

สําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางจิตใจ  

๕) หลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการวัสดุหรือวัตถุดิบ 

(Material) พบวา คนในชุมชนมีความรูจักพอดีในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ และรูจักรักษาสิ่งแวดลอมตามหลักสุขภาวะของชุมชน ซ่ึงสามารถทํา

ใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช และเกิดการทดแทน รักษา 

ฟนฟูใหดีเชนเดิม พรอมท้ังสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบานแบบ



๓๕๑ 

สมัยเกา กับเทคโนโลยีแบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทําใหชุมชนเกิดการ

พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๖) หลักนาถกรณธรรม ๑๐ บูรณาการกับดานการบริหารจัดการดานคน (Man) พบวา 

ผูนําและสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ เคารพ 

และรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผนกฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม และมีใจใฝในธรรม หลักการ

หรือความถูกตอง มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคนในสังคม ซ่ึง

สามารถทําใหเกิดความสมดุลของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงาน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับระบบสังคม 

วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง

ยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางสังคม วัฒนธรรม  

๓. แนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนวิถีพุทธ  

จากการคนพบในการบริหารจัดการชุมชนตามกระบวนการของหลักทรัพยากรทางการ

บริหารจัดการ ท่ีเรียกวา 6M’s ผูวิจัยพบวา หลักการบริหารจัดการดังกลาว สามารถทําใหชุมชน

พ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ตามสภาพบริบทภายในชุมชน โดยมีความเปนไปสอดคลองกับตัวแบบ

เชิงซอน ท่ีประกอบดวยปจจัยสําคัญของการพ่ึงตนเองของชุมชนหรือท่ีเรียกวา ตัวแบบ TERMS ของ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน นักวิชาการดานสังคมวิทยาชาวไทยท่ีไดคิดตัวแบบดังกลาวนี้ออกมา มีจํานวน ๕ 

ดาน ไดแก การพ่ึงตนเองของชุมชนดานเทคโนโลยี (Technology: T) การพ่ึงตนเองของชุมชนดาน

เศรษฐกิจ (Economy: E) การพ่ึงตนเองของชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ (Resource: R) การ

พ่ึงตนเองของชุมชนดานจิตใจ (Mental: M) การพ่ึงตนเองของชุมชนดานสังคม-วัฒนธรรม (Socio-

cultural: S)  

แตอยางไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากผูวิจัยไดใชหลักการบริหารจัดการ 

(Management) โดยกระบวนการบริหารจัดการ (Management) ภายใตระบบการบริหารจัดการท่ี

มุงเนนคุณภาพของงานแบบ PDCA กลาวคือ เริ่มตั้งแตมีการวางแผนงาน (P: Plan) แลวนําไปปฏิบัติ 

(D: Do) ในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานนั้นก็ดําเนินการพิจารณาไตรตรองตรวจสอบ ตรวจเช็ค (C: Check) 

บางครั้งก็พบปญหาจากการดําเนินการ จําเปนตองทําการแกไขหรือปรับปรุง ซ่ึงก็คือ (A: Action) 

การปรับปรุง ก็เริ่มจากการวางแผนกอน การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็

ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีประสบผลสําเร็จแลว เพ่ือนําไปใชในการทํางานตอไป และ

เม่ือพิจารณาลักษณะของการดําเนินกิจกรรมตามหลักการบริหารจัดการดังกลาวนี้ แลวนําหลักพุทธ

ธรรมทางพระพุทธศาสนามาจับเขา ก็สอดคลองกับการดําเนินงานตามวิถีพุทธ กลาวคือหลักอิทธิบาท 

๔ ประกอบดวย การมีความพอใจ รักชอบและรับผิดชอบในงานกิจกรรมท่ีตนเองไดลงมือทํา (ฉันทะ) 

การมีความมุงม่ันเพียรพยายามในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยูตลอดเวลาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีได

กําหนดไว (วิริยะ) การมีความเอาใจใสหรือฝกใฝตั้งใจในการดําเนินกิจกรรมท่ีตนเองไดรับมอบหมาย

มาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค (จิตตะ) และในขณะท่ีดําเนินงานนั้น ก็มีการตรวจสอบพิจาณาดู



๓๕๒ 

ขอบกพรองหรือจุดเสียหายของกิจกรรมตางๆท่ีกําลังดําเนินการหรือดําเนินการเสร็จแลว เพ่ือจะได

นํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหดีข้ึนตอไป (วิมังสา) โดยยึดเปนตัวหลักกระบวนการในการบริหาร

จัดการชุมชนไปพรอมๆ กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการดานอ่ืนๆ แตละดานท่ีเหลือดวย คือ 

Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/

งบประมาณ Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม Material การบริหารจัดการวัสดุ/

วัตถุดิบ และ Man การบริหารจัดการดานคน โดยมุงเนนการบริหารจัดการชุมชนตามลําดับ

ความสําคัญของการท่ีจะทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน และผูวิจัยไดเลือกใชหลักนาถก

รณธรรม ๑๐ ประการ แตละขอมาบูรณาการใชใหเห็นความสัมพันธระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 

แตละขอธรรม กับหลัก 6M’s แตละดานนั้น ซ่ึงเม่ือไดบูรณาการตามหลักการดังกลาวแลว ทําให

พบวา มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการพ่ึงตนเองของชุมชนตามตัวแบบ TERMS ซ่ึงปกติเรียงตามลําดับ

จากดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคม-วัฒนธรรม แตกลับกลายเปนวา 

หัวใจหลักของการบริหารจัดการชุมชนใหพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธนั้น จําเปนตองเนนการ

บริหารจัดการชุมชนดานคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล (Morality) ใหเปนศูนยกลางของการบริหาร

จัดการ ชุมชนเพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ซ่ึงถาพิจารณาดูแลว ยอมมุงถึงการบริหารจัดการ

ใหเกิดการพ่ึงตนเองของชุมชนในทางดานจิตใจ (Mental) หรือมีการพ่ึงตนเองของชุมชนทางดาน

จิตใจเปนจุดศูนยกลาง จึงจะสามารถทําใหเกิดความสมดุลของการบริหารจัดการชุมชนและสราง

ความยั่งยืนไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน 

ท้ังนี้ เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี ๓ คือ เพ่ือนําเสนอทางการบริหารจัดการชุมชน
พ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ กลาวคือการท่ีจะสรางแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยาง
ยั่งยืนวิถีพุทธใหเห็นผลเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนนั้น พบวา ยอมผานการอาศัยกลไกการทํางานของ
องคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ท่ีมีปจจัยสําคัญ ๔ ดาน คือ ๑) ผูนําชุมชน
และทีมงาน (L: Community Leader and team) ๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน (P: Participation process of community people) ๓) กระบวนการวางแผนชุมชน (P: 
Community Planning process) และ ๔) ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (S: The success of community performance according to 
Philosophy of sufficiency economy) ดังท่ีผูวิจัยไดกลาวไวแลวขางตน ซ่ึงทุกๆ กระบวนการของ
การดําเนินงานของชุมชนนั้น พบวา มีแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ 
ซ่ึงผูวิจัยสังเคราะหออกมาเปนสมการไดตามกรอบโมเดลคือ  

“LPPS + (10N + 6M) + (W -TERMS) = 5E–1P Model” 
ดังนําเสนอเปนแผนภาพพรอมคําอธิบายรายละเอียดของโมเดล ตอไปนี้ 

 
 
 
 



๓๕๓ 

การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

โมเดล: LPPS + (10N + 6M) + (W-TERMS) = 5E-1P Model 
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๓๕๔ 

(จากการสังเคราะหของผูวิจัย) 
จากแผนภาพท่ี ๔.๑๓ กรอบโมเดลองคความรูดังกลาว พบวา มีแนวทางการบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ซ่ึงผูวิจัยสังเคราะหออกมาเปนกรอบของโมเดล คือ “5E–

1P Model”แสดงใหเห็นแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ดังมี

คําอธิบายตอไปนี้ 

ชุมชนพ่ึงตนเองหรือชุมชนตนแบบท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดี ภายใตการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ

แบบผสมผสาน บนพ้ืนฐานความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมหรือทาง

อารยธรรม เพ่ือเสริมสรางชุมชนของตนเองใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนท้ังในดานเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จิตใจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมือง การปกครอง  

E1: Education = การเรียนรู และ E2: Environment = สภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง 

ชุมชนท่ีมีกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมท่ีเขมแข็ง กลาวคือผูนําชุมชน และทีมงาน 

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน กระบวนการวางแผนชุมชน และมีผลสําเร็จจาการ

ดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนทุกฝายมีศักดิ์ศรี มีจิตใจเขมแข็ง 

มีจิตสํานึกท่ีดี และความภาคภูมิใจในศักยภาพของการมุงม่ันและใสใจในการบริหารจัดการชุมชนสู

ความเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและม่ังค่ังดวยการเรียนรูในมิติตางๆ ตามบริบทสภาพแวดลอมทาง

อารยธรรมของตนเองแบบผสมผสานท้ังภูมิปญญาทองถ่ินแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม 

โดยมุงเนนพัฒนาดานกายภาพ (กายภาวนา) กลาวคือพัฒนาตนเองในดานการเรียนรูและดาน

สภาพแวดลอม  

E3: Efficiency = ประสิทธิภาพ และ E4: Effectiveness = ประสิทธิผล หมายถึง ชุมชน

ท่ีมีศูนยการเรียนรูท่ีเปนศูนยกลางแหงการบริหารจัดการชุมชน โดยมีการบูรณาการท้ังหลักพุทธ

ศาสตรรวมกับศาสตรสมัยใหมในการบริหารจัดการชุมชนแบบองครวม โดยมุงเนนการพัฒนาดานศีล 

(สีลภาวนา) กลาวคือการพัฒนาตนเองในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

ชุมชน เพ่ือเขาสูความเปนชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธในดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จิตใจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมือง การปกครอง  

E5: Economy = เศรษฐกิจ หมายถึง ความเปนเลิศของเมืองหรือถ่ินฐานท่ีมีการบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ

มีสวนรวมของภาคีการพัฒนาชุมชนท่ีมุงการพัฒนาชุมชนแบบองครวมในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จิตใจ และสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมือง การปกครอง โดย

มุงเนนการพัฒนาดานจิตใจ (จิตตภาวนา) กลาวคือการพัฒนาตนเองในดานการฝกอบรมทางดาน

จิตใจเพ่ือใหเขมแข็งสามารถปรับตัวเองใหมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีและรูเทาทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ และสังคม 



๓๕๕ 

การพัฒนาท่ีเนนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ยอมทําไหเกิดชองวาง

ของการกระจายรายไดระหวางคนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสูงข้ึน ทําใหมีการ

เคลื่อนยายแรงงาน จากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดสภาพของชุมชนใน

ชนบทลมสลาย การพัฒนาตามแนวคิดกระแสหลักนี้ กอใหเกิดปญหาในดานตางๆโดยเฉพาะปญหา

ดานจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และในทามกลางความตีบตันของการแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามแบบแผนของตะวันตกนี้ ก็ไดมีนักคิดตางๆไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการ

พัฒนาท่ีเนนความเปนตะวันออกคือการท่ีจะตองพัฒนาดานจิตใจพรอมกับการพัฒนาทางดานวัตถุ 

โดยมุงเปาหมายของการพัฒนา คือ การปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกข ท้ังกายและจิตใจโดย

การใหความสําคัญกับความสุขทางดานจิตใจอันเกิดจากความมีอิสมรรถภาพท่ีพ่ึงตนเองได และความ

เขมแข็งของบุคคลและสังคม ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด 

๔ ประการ คือ 

๑) พัฒนากาย (กายภาวนา) มีการพัฒนาทางกายภาพ อันไดแก มีรางกายสมบูรณ

แข็งแรง ปราศจากโรคภัยเจ็บ ไมขาดอาหาร  มีเสื้อผา ท่ีอยูอาศัย ยาบรรเทารักษาโรค มี

สภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคมท่ีดี 

๒) พัฒนาศีล (ศีลภาวนา) มีการพัฒนาดานระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมายอันเปนกติกา

ในการอยูรวมกันในสังคมท่ีใหความสงบสุข เปนธรรมแกทุกฝาย สามารถจัดขอขัดแยงและจัดสรร

ผลประโยชนไดอยางยุติธรรม โดยเฉพาะเปนกติกาท่ีอยูในจิตสํานึกของทุกคนท่ีเรียกวาเปนการพัฒนา

สังคม 

๓) พัฒนาจิต (จิตภาวนา) มีการพัฒนาจิตใจ ดวยการฝกฝนอบรมจิตใจสมบูรณดวย

คุณสมบัติท้ัง ๓ ดาน คือ คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต 

คุณภาพจิต เปนจิตท่ีมีพ้ืนฐานท่ีดี อันไดแก มีเมตตา ความรัก ความเปนมิตร ความ

ปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน มีความกรุณา มีใจเสียสละแบงปน  มีน้ําใจ เผื่อแผ โอบออมอารี 

สมรรถภาพจิต เปนจิตท่ีมีความสามารถ เนื่องจากถูกฝกใหมีสติ มีความพากเพียรสูงาน มี

ความอดทน มีสมาธิแนวแน มีสัจจะ เอาจริงเอาจัง มีความเด็ดเดี่ยวตอปณิธานและอุดมการณในใจ 

สุขภาพจิต เปนจิตท่ีมีสุขภาพดีมีจิตเปนสุข สดชื่น ราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง สงบผองใส 

ไมขุนมัว 

๔) พัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา) มีการพัฒนาปญญา อันไดแก ความรูความเขาใจใน

ศิลปและศาสตรตางๆอยางไมมีอคติ มีความรูความเขาใจโลกและชีวิตความเปนจริง รูเทาทันธรรมของ

สังขาร คือโลกและชีวิต ถึงข้ันทําจิตใหเปนอิสละหลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ 

จากการสังเคราะหขอมูลออกมาตามโมเดลดังกลาวขางตนนั้น จะขออธิบายดังนี้วา หลัก 

5E-1P ซ่ึงจะเรียกไดวา เปน ๕ แนวทาง กับ ๑ เปาหมาย อันประกอบดวยกลุมคําสําคัญดังนี้คือ 5E 

อันประกอบดวย E1: Education = การเรียนรู, E2: Environment = สภาพสิ่งแวดลอม, E3: 
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Efficiency = ประสิทธิภาพ, E4: Effectiveness = ประสิทธิผล, E5: Economy = เศรษฐกิจ และ 

1P คือ P: Peace = สันติสุข สอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ กระบวนการของการ

พัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ไปตามลําดับตั้งแตข้ันพ้ืนฐานไปสูข้ันสูงสุด คือ ความสันติสุข อันเปน

จุดหมายปลายทางท่ีทุกคนพึงประสงค อันประกอบดวย 

๑) มุงพัฒนาตนเองทางกายภาพ (กายภาวนา) กลาวคือตั้งแตเบื้องตน ตัวผูนําชุมชน ท้ังท่ี

เปนทางการ และไมเปนทางการ ท้ังทีมงาน และผูนําทางจิตวิญญาณท่ีเก่ียวของกับชุมชนโดยตรง เชน 

พระสงฆ เปนตน รวมถึงสมาชิกในชุมชน ลวนใฝการพัฒนาทางดานศึกษาเรียนรูในสิ่งตางๆ ท้ังภูมิ

ปญญาแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหมซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต (E1: 

Education) ภายใตบริบทสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับตนเอง (E2: Environment) กลาวคือการ

บริหารรางกายของตนเองใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ และการสรางความพรอมดวยปจจัย ๔ อยาง

เหมาะสม ไมมากเกินไปไมนอยเกินไป คือ อาหาร เครื่องนุงหม สถานท่ีอยูอาศัย และยาบรรเทารักษา

โรค ซ่ึงสามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งไดในดานตางๆ คือ ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดาน

จิตใจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานสังคม วัฒนธรรม รวมถึงดานการเมือง การ

ปกครอง ภายในชุมชน  

๒) มุงพัฒนาตนเองทางดานศีล (สีลภาวนา) กลาวคือการพัฒนาดานระเบียบ กฎเกณฑ 

และกฎหมาย ซ่ึงเปนกติกาในการอยูรวมกันในสังคม การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองใหเกิดความ

ยั่งยืนไดนั้น และในขณะเดียวกันก็มุงพัฒนาดานจิตใจไปพรอมๆ (จิตตภาวนา) กลาวคือการฝกอบรม

จิตใจใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เพ่ือใหรูจักปรับตัวใหเทาทันกับสภาวการณของการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคม มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในทุกๆ กิจกรรม โดยมุงเนนหลักการ

มีสวนรวมของทุกฝาย และแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากความสําเร็จในการดําเนินการอยางเทาเทียม

กัน ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเปนศูนยกลางของการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือใหประสบ

ผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ (E3: Efficiency) และมีประสิทธิผล (E4: Effectiveness) ควบคูกัน

ไปดวย เพราะผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนนั้น ทุกฝายท้ังตัวผูนําชุมชน ทีมงาน และสมาชิก

ในชุมชน ท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชน (Stakeholders) รวมถึงภาคีเครือขายอ่ืนๆ จาก

ภายนอกท่ีมีสวนเก่ียวของ ลวนตองรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตอง อันสงผลทํา

ใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจภายในชุมชน (E5: Economy) และสามารถทําใหชุมชนเกิดความ

เขมแข็งหรือสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในดานตางๆ ตามมา เชน สังคม วัฒนธรรม การเมือง 

การปกครอง ซ่ึงจะเปนฐานรากใหแกประเทศชาติตอไป 

๓) มุงพัฒนาตนเองทางดานปญญาอยางสมํ่าเสมอ (ปญญาภาวนา) เพ่ือใหเกิดความรู

ความเขาใจเทาทันสภาวการณตามความเปนจริง เม่ือกลาวสรุปโดยภาพรวมตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงแกนแทของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธ ซ่ึงมี

การพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับข้ึนไปตั้งแต ข้ันพ้ืนฐานสู ข้ันเบื้องบน โดยสามารถอนุมาน
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เปรียบเทียบไดกับการพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ ประกอบดวย กายภาวนา คือการพัฒนาทางดาย

กายภาพ สีลภาวนา คือการพัฒนาทางดานศีล จิตตภาวนา คือการพัฒนาทางดานจิตใจ และปญญา

ภาวนา คือการพัฒนาทางดานปญญา โดยมีจุดมุงหมายเปนอันเดียวกัน คือมีการพัฒนาเพ่ือเขาสูความ

สงบรมเย็นหรือความสันติสุข (P: Peace) ในการดํารงชีพเปนผลปลายทางสุดยอดท่ีทุกคนตองการ

นั่นเอง ซ่ึงทําใหไดองคความรูจากการวิจัย เกิดเปน “โมเดล: LPPS + (10N + 6M) + (W -

TERMS) = 5E–1P Model” ตามท่ีผูวิจัยไดกลาวอธิบายไวแลวขางตนนั้น 



 

 

 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” โดยมี

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษากลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการ

บริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และ ๓) 

เพ่ือนําเสนอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเปนเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) เก็บขอมูลโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิง

ลึกแบบมีโครงสราง (In-depth Interview Structure) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ดวย

วิธีการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกําหนดจากบุคคลผูมีสวนได

สวนเสีย (Stakeholders) ท่ีเปนตัวแทนท้ังในภาคประชาชน กลุม/องคกรตางๆ ภายในชุมชน 

นักวิชาการภาครัฐดานการพัฒนาชุมชน รวมถึงนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา/พระสงฆนักพัฒนา 

จํานวน ๓๐ รูป/คน และใชเทคนิคการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หาลักษณะรวม (Common Character) และขอสรุปรวม (Common 

Conclusion) จากผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ และยืนยันความถูกตองของงานวิจัยดังกลาว โดยผูวิจัย

ไดใชวิธีการเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซ่ึงไดพิจารณาเลือกผูเชี่ยวชาญตาม

คุณสมบัติ จํานวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญท่ีสอดคลองกับงานวิจัย โดยสามารถแบงออกเปน ๓ 

กลุม คือ (๑) กลุมผูเชี่ยวชาญดานวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ รูป (๒) กลุมผูเชี่ยวชาญ

ดานวิจัยและรัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๗ คน และ (๓) กลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน 

จํานวน ๒ คน วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis 

Technique) และวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Inductive Analysis) เพ่ือควบคุมคุณภาพและ

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลโดยใชเทคนิคสามเสา (Triangulation Techniques) มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของการวิจัยท้ัง ๓ ขอ ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

๕.๑.๑ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนพบท้ังจากผลของการสัมภาษณเชิงลึก กับผูให

ขอมูลหลักในพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๔ ชุมชน และทัศนะของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญจากการสนทนากลุม

เฉพาะ (Focus Group Discussion) พบวา มีปจจัยสําคัญ ๔ ดาน ท่ีเปนตัวชวยเสริมสรางใหชุมชน

เกิดความเขมแข็ง ประกอบดวย ๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team)  

๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of community 

people) ๓) กระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process) และ ๔) ผลสําเร็จ

จากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: The success of 

community performance according to Philosophy of sufficiency economy) ดังจะ

นําเสนอไปตามลําดับ ตอไปนี้ 

๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team) อันประกอบดวย (๑) 

วิสัยทัศน คือ ผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และทีมงานท่ีเก่ียวของ มีการดําเนิน

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยมีวิธีคิดเชิงระบบแบบวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีภูมิปญญาความรูท้ัง

แบบดั้งเดิมและสมัยใหม และฉลาดรูจักไตรตรองแยะแยกเหตุและผลของปญหาตางๆ ไดดี (๒) การ

บริหารจัดการธุระไดดี คือ มีวิธีจัดการธุระและประสานงานติดตอเชื่อมโยงหนวยงานองคกรตางๆ ให

เขาถึงกันไดท้ังภายในและภายนอกชุมชนไดดี มีความรูความสามารถและมีประสบการณท่ีสั่งสมมาท้ัง

ภูมิปญญาแบบดั้งเดิมและสมัยใหม รวมถึงมีแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายได และ (๓) มนุษยสัมพันธ คือ ผูนําชุมชน และทีมงานท่ีเก่ียวของ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 

โดยเฉพาะตัวผูนํานั้นมีบุคลิกภาพท่ีเปนแบบอยางท่ีดี มีการวางตัวเปนกลาง เปนท่ีเคารพยอมรับนับ

ถือ เปนท่ีไววางใจของทุกฝาย มีความสามารถประสานทุกฝายเขาดวยกัน และมีความรับผิดชอบสูง

สามารถประสานสัมพันธหรือติดตอประสานงานใชบุคคลตางๆ และทุกฝายใหรวมมือทํางานกันไดเปน

อยางดีและเปนระบบ 

๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 

community people) อันประกอบดวย (๑) การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา คือ มีกระบวนการมี

สวนรวมบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินโดยชุมชน เพ่ือชุมชน สงเสริมการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการดํารงชีวิตและดําเนิน
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กิจกรรมชุมชน มีการรวมกันแสวงหาแนวทางเทคนิคตางๆ ในการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

(System) และเปนทีมเวิรค (Teamwork) (๒) การมีสวนรวมในเชิงเงินทุน/งบประมาณ คือ มีการ

ระดมทุนทรัพยากรภายในชุมชนเปนหลัก มีแหลงทุนภายนอกท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายนอก ท้ัง

ภาครัฐ และภาคีการพัฒนาตางๆ บนพ้ืนฐานความรู ความสามารถการประสานงานแบบภาคี

เครือขาย (๓) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบตองานท่ีตนเองไดรับ

มอบหมาย มีการกระจายภารกิจใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงาน, , 

สรางจิตสํานึกกตัญูรักชุมชน และ (๔) การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ คือ กระบวนการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจทุกกิจกรรมผานรูปแบบเวทีประชาคม สงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนการมีสวน

รวมเปนเจาของชุมชน และมีการตัดสินใจรวมกันภายใตกฎกติกาชุมชน ขอบังคับ และกฎหมาย 

๓) กระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process) อันประกอบดวย 

(๑) หลักคิด คือ ผูนําริเริ่ม ใชทุนทางภูมิปญญาทองถ่ิน มีระบบ มีเทคนิควิธีการสอดคลองกับบริบท

ชุมชน นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาทุกระดับ ตั้งแตระดับหมูบาน/ชุมชนจนถึงระดับประเทศ 

เพ่ือการแกปญหาตางๆ ไดอยางยั่งยืน การสรางโอกาส การสรางความเขมแข็งชุมชน การมีนโยบาย 

และเปาหมายท่ีชัดเจน โดยมุงเนนความสําเร็จในทุกกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และ (๒) แผนพัฒนา

ชุมชน คือ มีการคนหาแกนนํา การจุดประกายความคิด การศึกษาประวัติชุมชน การเก็บขอมูล

พ้ืนฐานชุมชน การสํารวจรวบรวมขอมูล การวิเคราะหสังเคราะหขอมูล การเสนอแนวทางการยกราง

แผนชุมชน การใชวิธีประชาพิจารณแผนชุมชน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การทบทวนปรับปรุงแผน

อยูอยางสมํ่าเสมอ การประเมินผล และการสรุปบทเรียนในการดําเนินการตางๆ รวมกัน 

๔) ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: 

The success of community performance according to Philosophy of sufficiency 

economy) ประกอบดวย (๑) การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนสูการปฏิบัติ คือ มีการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชนท่ีไดกําหนดไวรวมกัน เพ่ือการจัดการแกไขปญหา

ทางสังคมดานตางๆ ในชุมชน เชน เรื่องอาชีพ คุณภาพชีวิต สุขภาวะหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิการชุมชน 

เด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ รวมถึงปญหายาเสพติด ภายใตการบริหารจัดการชุมชนตาม

หลักธรรมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (๒) รางวัลจากการดําเนินงาน

ประสบผลสําเร็จ คือ มีการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีเกิดจากกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนไดรับรางวัลประเภทตางๆ ท้ังประเภทบุคคล กลุม

องคกร และประเภทชุมชน/หมูบาน และสามารถทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งในดานตางๆ คือ ดาน

เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานจิตใจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ และดานสังคม วัฒนธรรม รวมถึง

ดานการเมือง การปกครอง ภายในชุมชน 
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๕.๑.๒ องคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” มี

ประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

๑) ดาน Management การบริหารจัดการ บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ 

พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานระบบการทํางาน คือ ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ัน

เพียรพยายาม มีทักษะฉลาดในการบริหารจัดการการงานดี มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม มีมิตรและเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการในดานตางๆ ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน หรือ

ทุนทางวัฒนธรรม มีการคบหาสมาคมกับมิตรท่ีดี กลาวคือมีการใหความเอ้ืออารี มีวจีไพเราะในการ

สื่อสาร มีจิตสาธารณะ และวางตนไดสมฐานะ และมีความฉลาดรอบรูในการบริหารงานตางๆ ดวย

ความมุงนั่น ใสใจและไตรตรองตรวจตราแกไขปญหาพรอมปรับปรุงพัฒนาในงานท่ีดําเนินการอยูดวย

ความรอบคอบ  

นอกจากนี้ การบริหารจัดการแบบ PDCA ยังเปนตัวกระบวนการท่ีอยูในการบริหาร

จัดการดานท่ีเหลืออ่ืนๆ ใหมีการทํางานไดอยางเปนระบบ และยังสอดคลองกับการบริหารจัดการงาน

ตามวิถีพุทธ คือเปนการดําเนินงานแบบหลักอิทธิบาท ๔ คือ มีความรักงาน มุงม่ัน ใสใจตรวจสอบ

แกไขและปรับปรุงพัฒนางานในทุกองคาพยพใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของระบบงานตางๆ หรือของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงาน

ทุกฝาย  

๒) ดาน Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร บูรณาการดวยหลัก

นาถกรณธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานเทคโนโลยี คือ เปนการทําใหเปนผูท่ีมีสติปญญาดี ฉลาดไหว

พริบดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการท่ีจะประยุกตใชเครื่องไมเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเปนของ

ดั้งเดิมตามภูมิปญญาทองถ่ิน กับเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมผสานกันใหเหมาะสมกับการทํางานของตน 

ท้ังเกิดประโยชนและปลอดภัยกับผูใชดวย ทําใหคนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบตอตนเอง เปนคน

คงแกเรียนในกระบวนการเรียนรูในสาขาตางๆ โดยความเปนพหูสูต และมีความรอบรูในศิลปะ

วิทยาการตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหมซ่ึง

สามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ 

โดยมีทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตอยาง

เหมาะสม ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบานแบบสมัยเกา กับเทคโนโลยี
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แบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน

วิถีพุทธ  

๓) ดาน Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ บูรณาการดวยหลักนาถ

กรณธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานเศรษฐกิจชุมชน คือ เปนการทําใหเปนผูรูจักระมัดระวัง 

รอบคอบ และขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาชีพสุจริตชอบธรรม ไมทอดธุระเพิกเฉยเสีย เอาใจ

ใสคอยประกอบกิจใหเหมาะสมแกกาลเทศะ ไมปลอยใหการงานอากูลเสื่อมเสีย เชน ทํานาก็ตองทัน

ฤดู คาขายก็ตองรูคราวท่ีคนตองการหรือไมตองการสิ่งนั้นๆ เปนตน สามารถสรางรายไดใหแก

ครอบครัว รูจักเอาใจใสในการรักษาทรัพยสินท่ีหามาไดโดยสุจริต ประหยัดในการจับจายใชสอยแต

พอสมควรแกกําลังทรัพยท่ีตนหามาได และไมฟุมเฟอยเกินกวาท่ีจะหาได หรือเกินกวาท่ีตองการ แตก็

ไมควรใหขัดสนจนถึงกับอดอยาก ทําใหคนในชุมชนมีความประพฤติดีตอการดําเนินชีวิต ทํามาหา

เลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มีความพากเพียรอยูตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามา

ไดโดยความสุจริต ชอบธรรม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําให

ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธ  

๔) ดาน Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการดวยหลักนาถ

กรณธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานจิตใจ คือ เปนการทําใหเปนผูมีจิตใจท่ีเขมแข็งกลาหาญใน

การดํารงชีพ ไมยอทอ และหวั่นไหวตอภาวะวิกฤตการณตางๆ รวมถึงการยึดม่ันอยูในคุณธรรม

ตลอดไป และทําใหคนในชุมชน มีปกติระมัดระวังตัวทางกาย วาจา ตลอดถึงทางใจ โดยมีความระลึก

ถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี เปนคนคุยกันไดงาย ยอมรับฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความ

พากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังใน

การครองตน ครองคน ครองงาน และครององคกร สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทาง

จิตใจท่ีเขมแข็ง และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความ

ยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ไดสําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง

ยั่งยืนวิถีพุทธ  

๕) ดาน Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ บูรณาการดวยหลักนาถกรณ

ธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ เปนการทําใหเปนผู

มีจิตสํานึกท่ีดี รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน แหลงน้ํา เปนตน ใหเกิดประโยชนคุมคาอยางสูงสุด 

และทําใหคนในชุมชนมีปกติรูจักคุณคาของสิ่งของท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีพ และทําใหมี

ความรูจักพอดีในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ 

รณรงคใหรวมแรงรวมใจ มีจิตอาสา ปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง และให
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มีความฉลาดรอบรูในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ 

ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช และเกิดการ

ทดแทน รักษา ฟนฟูใหดีเชนเดิม ทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธ  

๖) ดาน Man การบริหารจัดการดานคน บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ พบวา  

ชุมชนพ่ึงตนเองไดทางดานสังคม วัฒนธรรม คือ เปนการทําใหเปนผูเปนท่ีรัก นาคบหา 

และเปนท่ีไววางใจของคนทุกระดับในสังคม และทําใหทุกคนท่ีเปนผูนํา พรอมทีมงาน และสมาชิกใน

ชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ เคารพ มีใจใฝในธรรม 

หลักการหรือความถูกตอง มีความยุติธรรม มีความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคนใน

สังคม มีมิตรและเครือขายท่ีดีในการทํางานรวมกัน และมีปญญาทําใหรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผน

กฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงเขมแข็งของ

กลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมในชุมชน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับระบบสังคม 

วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง

ยั่งยืนวิถีพุทธ  

๕.๑.๓ การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

ผูวิจัยขอนําเสนอแนวทางท่ีไดสังเคราะหมาแลว ดังตอไปนี้  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลออกมาไดจากการสัมภาษณเชิงลึก

และการสนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี ๓ คือ เพ่ือนําเสนอทางการ

บริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน กลาวคือการท่ีจะสรางแนวทางการบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนใหเห็นผลเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนนั้น พบวา การ

บริหารจัดการชุมชนยอมผานการอาศัยกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ท่ีมีปจจัยสําคัญ ๔ ดาน คือ  

๑) ดานผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team)  

๒) ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 

community people)  

๓) ดานกระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process)  

๔) ดานผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: 

The success of community performance according to Philosophy of sufficiency 

economy)  

จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลวขางตนนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนว

ทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน พบวา มีแนวทางการบริหารจัดการ
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ชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงผูวิจัยสังเคราะหออกมาเปนกรอบของโมเดล คือ “5E–1P 

Model” 

จากกรอบของโมเดลดังกลาว มีความหมายดังตอไปนี้ 

ชุมชนพ่ึงตนเองหรือชุมชนตนแบบท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดี ภายใตการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความ

ยั่งยืนแบบผสมผสาน บนพ้ืนฐานความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมหรือ

ทางอารยธรรม เพ่ือเสริมสรางชุมชนของตนเองใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนท้ังในดานเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จิตใจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมือง การปกครอง  

E1: Education = การเรียนรู และ E2: Environment = สภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง 

ชุมชนท่ีมีกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมท่ีเขมแข็ง กลาวคือผูนําชุมชน และทีมงาน 

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน กระบวนการวางแผนชุมชน และมีผลสําเร็จจาการ

ดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนทุกฝายมีศักดิ์ศรี มีจิตใจเขมแข็ง 

มีจิตสํานึกท่ีดี และความภาคภูมิใจในศักยภาพของการมุงม่ันและใสใจในการบริหารจัดการชุมชนสู

ความเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและม่ังค่ังดวยการเรียนรูในมิติตางๆ ตามบริบทสภาพแวดลอมทาง

อารยธรรมของตนเองแบบผสมผสานท้ังภูมิปญญาทองถ่ินแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม 

โดยมุงเนนพัฒนาดานกายภาพ (กายภาวนา) กลาวคือพัฒนาตนเองในดานการเรียนรูและดาน

สภาพแวดลอม  

E3: Efficiency = ประสิทธิภาพ และ E4: Effectiveness = ประสิทธิผล หมายถึง ชุมชน

ท่ีมีศูนยการเรียนรูท่ีเปนศูนยกลางแหงการบริหารจัดการชุมชน โดยมีการบูรณาการท้ังหลักพุทธ

ศาสตรรวมกับศาสตรสมัยใหมในการบริหารจัดการชุมชนแบบองครวม โดยมุงเนนการพัฒนาดานศีล 

(สีลภาวนา) กลาวคือการพัฒนาตนเองในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

ชุมชน เพ่ือเขาสูความเปนชุมชนพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนวิถีพุทธในดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จิตใจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมือง การปกครอง  

E5: Economy = เศรษฐกิจ หมายถึง ความเปนเลิศของเมืองหรือถ่ินฐานท่ีมีการบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

กระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาชุมชนท่ีมุงการพัฒนาชุมชนแบบองครวมในดานเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จิตใจ และสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมือง การ

ปกครอง โดยมุงเนนการพัฒนาดานจิตใจ (จิตตภาวนา) กลาวคือการพัฒนาตนเองในดานการฝกอบรม

ทางดานจิตใจเพ่ือใหเขมแข็งสามารถปรับตัวเองใหมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีและรูเทาทันกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ท้ังนี้ จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาวมาท้ังหมดนั้น โดยสรุป พบวา จาก

การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนนั้น ในทุกๆ กระบวนการไดเปนแนวทางของ
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การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใหเปนไป ภายใตกระบวนการขับเคลื่อนตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา คือหลักภาวนา ๔ ไดแก กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา ดังมี

คําอธิบายตอไปนี้  

การพัฒนาท่ีเนนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ยอมทําใหเกิดชองวาง

ของการกระจายรายไดระหวางคนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสูงข้ึน ทําใหมีการ

เคลื่อนยายแรงงาน จากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดสภาพของชุมชนใน

ชนบทลมสลาย การพัฒนาตามแนวคิดกระแสหลักนี้ กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะปญหา

ดานจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และในทามกลางความตีบตันของการแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามแบบแผนของตะวันตกนี้ ก็ไดมีแนวทางการพัฒนาท่ีเนนความเปน

ตะวันออกคือการท่ีจะตองพัฒนาท้ังดานจิตใจไปพรอมกับการพัฒนาทางดานวัตถุ โดยมุงเปาหมาย

ของการพัฒนา คือ การปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกข ท้ังกายและจิตใจโดยการให

ความสําคัญกับความสุขทางดานจิตใจ อันเกิดจากความมีสมรรถภาพท่ีทําใหพ่ึงตนเองได และความ

เขมแข็งของบุคคลและสังคม ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด 

๔ ประการ คือ 

๑) พัฒนากาย (กายภาวนา) มีการพัฒนาทางกายภาพ อันไดแก มีรางกายสมบูรณ

แข็งแรง ปราศจากโรคภัยเจ็บ ไมขาดอาหาร  มีเสื้อผา ท่ีอยูอาศัย ยาบรรเทารักษาโรค มี

สภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคมท่ีดี 

๒) พัฒนาศีล (สีลภาวนา) มีการพัฒนาดานระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมายอันเปนกติกา

ในการอยูรวมกันในสังคมท่ีใหความสงบสุข เปนธรรมแกทุกฝาย สามารถจัดขอขัดแยงและจัดสรร

ผลประโยชนไดอยางยุติธรรม โดยเฉพาะเปนกติกาท่ีอยูในจิตสํานึกของทุกคนท่ีเรียกวาเปนการพัฒนา

สังคม 

๓) พัฒนาจิต (จิตตภาวนา) มีการพัฒนาจิตใจ ดวยการฝกฝนอบรมจิตใจสมบูรณดวย

คุณสมบัติท้ัง ๓ ดาน คือ คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต 

คุณภาพจิต เปนจิตท่ีมีพ้ืนฐานท่ีดี อันไดแก มีเมตตา ความรัก ความเปนมิตร ความ

ปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน มีความกรุณา มีใจเสียสละแบงปน  มีน้ําใจ เผื่อแผ โอบออมอารี 

สมรรถภาพจิต เปนจิตท่ีมีความสามารถ เนื่องจากถูกฝกใหมีสติ มีความพากเพียรสูงาน มี

ความอดทน มีสมาธิแนวแน มีสัจจะ เอาจริงเอาจัง มีความเด็ดเดี่ยวตอปณิธานและอุดมการณในใจ 

สุขภาพจิต เปนจิตท่ีมีสุขภาพดีมีจิตเปนสุข สดชื่น ราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง สงบผองใส 

ไมขุนมัว 

๔) พัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา) มีการพัฒนาปญญา อันไดแก ความรูความเขาใจใน

ศิลปและศาสตรตางๆอยางไมมีอคติ มีความรูความเขาใจโลกและชีวิตความเปนจริง รูเทาทันธรรมของ

สังขาร คือโลกและชีวิต ถึงข้ันทําจิตใหเปนอิสละหลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ 
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จากการสังเคราะหขอมูลออกมาตามกรอบของโมเดลดังกลาวขางตนนั้น จะขออธิบาย

ดังนี้วา หลัก 5E-1P ซ่ึงจะเรียกไดวา เปน ๕ แนวทาง กับ ๑ เปาหมาย อันประกอบดวยกลุมคําสําคัญ

ดังนี้คือ 5E อันประกอบดวย E1: Education = การเรียนรู, E2: Environment = สภาพสิ่งแวดลอม, 

E3: Efficiency = ประสิทธิภาพ, E4: Effectiveness = ประสิทธิผล, E5: Economy = เศรษฐกิจ 

และ 1P คือ P: Peace = สันติสุข เม่ือพิจารณาดูแลวก็สอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนา 

กลาวคือกระบวนการของการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ไปตามลําดับตั้งแตข้ันพ้ืนฐานไปสูข้ัน

สูงสุด คือ ความสันติสุข อันเปนจุดหมายปลายทางท่ีทุกคนพึงประสงค อันประกอบดวย 

๑) มุงพัฒนาตนเองทางกายภาพ (กายภาวนา) กลาวคือตั้งแตเบื้องตน ตัวผูนําชุมชน ท้ังท่ี

เปนทางการ และไมเปนทางการ ท้ังทีมงาน และผูนําทางจิตวิญญาณท่ีเก่ียวของกับชุมชนโดยตรง เชน 

พระสงฆ เปนตน รวมถึงสมาชิกในชุมชน ลวนใฝการพัฒนาทางดานศึกษาเรียนรูในสิ่งตางๆ ท้ังภูมิ

ปญญาแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหมซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต (E1: 

Education) ภายใตบริบทสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับตนเอง (E2: Environment) กลาวคือการ

บริหารรางกายของตนเองใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ และการสรางความพรอมดวยปจจัย ๔ อยาง

เหมาะสม ไมมากเกินไปไมนอยเกินไป คือ อาหาร เครื่องนุงหม สถานท่ีอยูอาศัย และยาบรรเทารักษา

โรค ซ่ึงสามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งไดในดานตางๆ คือ ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดาน

จิตใจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานสังคม วัฒนธรรม รวมถึงดานการเมือง การ

ปกครอง ภายในชุมชน  

๒) มุงพัฒนาตนเองทางดานศีล (สีลภาวนา) กลาวคือการพัฒนาดานระเบียบ กฎเกณฑ 

และกฎหมาย ซ่ึงเปนกติกาในการอยูรวมกันในสังคม การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองใหเกิดความ

ยั่งยืนไดนั้น และในขณะเดียวกันก็มุงพัฒนาดานจิตใจไปพรอมๆ (จิตตภาวนา) กลาวคือการฝกอบรม

จิตใจใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เพ่ือใหรูจักปรับตัวใหเทาทันกับสภาวการณของการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคม มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในทุกๆ กิจกรรม โดยมุงเนนหลักการ

มีสวนรวมของทุกฝาย และแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากความสําเร็จในการดําเนินการอยางเทาเทียม

กัน ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเปนศูนยกลางของการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือใหประสบ

ผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ (E3: Efficiency) มีประสิทธิผล และ (E4: Effectiveness) ควบคูกัน

ไปดวย เพราะผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนนั้น ทุกฝายท้ังตัวผูนําชุมชน ทีมงาน และสมาชิก

ในชุมชน ท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชน (Stakeholders) รวมถึงภาคีเครือขายอ่ืนๆ จาก

ภายนอกท่ีมีสวนเก่ียวของ ลวนตองรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตอง อันสงผลทํา

ใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจภายในชุมชน (E5: Economy) และสามารถทําใหชุมชนเกิดความ

เขมแข็งมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว สามารถปรับตัวเทาทันตอสภาวการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมได และทําใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในดานตางๆ  



๓๖๗ 
 

๓) มุงพัฒนาตนเองทางดานปญญาอยางสมํ่าเสมอ (ปญญาภาวนา) เพ่ือใหเกิดความรู

ความเขาใจเทาทันสภาวการณตามความเปนจริง เม่ือกลาวสรุปโดยภาพรวมตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงแกนแทของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึง

มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับข้ึนไปตั้งแตข้ันพ้ืนฐานสู ข้ันเบื้องบน โดยสามารถอนุมาน

เปรียบเทียบไดกับการพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ ประกอบดวย กายภาวนา คือการพัฒนาทางดาย

กายภาพ สีลภาวนา คือ การพัฒนาทางดานศีล จิตตภาวนา คือการพัฒนาทางดานจิตใจ และปญญา

ภาวนา คือการพัฒนาทางดานปญญา โดยมีจุดมุงหมายเปนอันเดียวกัน คือมีการพัฒนาเพ่ือเขาสูความ

สงบรมเย็นหรือความสันติสุข (P: Peace) ในการดํารงชีพเปนผลปลายทางสุดยอดท่ีทุกคนพึงประสงค

นั่นเอง ซ่ึงทําใหไดองคความรูจากการวิจัยครั้งนี้ เกิดเปน “LPPS + (10N + 6M) + (W -TERMS) 

= 5E–1P Model” ตามท่ีผูวิจัยไดกลาวอธิบายไวแลวขางตนนั้น 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

ผูวิจัยขอนําเสนออภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้  

จากการศึกษา พบวา กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน มีปจจัยสําคัญ ๔ ดาน ประกอบดวย  

๑) ดานผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team) ๒) กระบวนการมี

สวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of community people)  

๒) ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 

community people) 

๓) ดานกระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process)  

๔) ดานผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: 

The success of community performance according to Philosophy of sufficiency 

economy) 

๑) ดานผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team) อันประกอบดวย 

(๑) มีวิสัยทัศนกวางไกล คือ ผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และทีมงานท่ีเก่ียวของ มี

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยมีวิธีคิดเชิงระบบแบบวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีภูมิ

ปญญาความรูท้ังแบบดั้งเดิมและสมัยใหม และฉลาดรูจักไตรตรองแยะแยกเหตุและผลของปญหา

ตางๆ ไดดี (๒) การบริหารจัดการธุระไดดี คือ มีวิธีจัดการธุระและประสานงานติดตอเชื่อมโยง

หนวยงานองคกรตางๆ ใหเขาถึงกันไดท้ังภายในและภายนอกชุมชนไดดี มีความรูความสามารถและมี

ประสบการณท่ีสั่งสมมาท้ังภูมิปญญาแบบดั้งเดิมและสมัยใหม รวมถึงมีแกนหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายได และ (๓) มนุษยสัมพันธ คือ ผูนําชุมชน และทีมงานท่ี
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เก่ียวของ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน โดยเฉพาะตัวผูนํานั้นมีบุคลิกภาพท่ีเปนแบบอยางท่ีดี มีการ

วางตัวเปนกลาง เปนท่ีเคารพยอมรับนับถือ เปนท่ีไววางใจของทุกฝาย มีความสามารถประสานทุก

ฝายเขาดวยกัน และมีความรับผิดชอบสูงสามารถประสานสัมพันธหรือติดตอประสานงานใชบุคคล

ตางๆ และทุกฝายใหรวมมือทํางานกันไดเปนอยางดีและเปนระบบ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

อมรรัตน ทิพยเลิศ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “ความสามารถทางการสื่อสารของผูนําทองถ่ินในการบริหารจัดการ

ชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง” พบวา การบริหารจัดการ

ชุมชนนั้น นอกจากจะชวยใหดําเนินกิจกรรมชุมชนไปในทิศทางท่ีตรงกับความตองการของชุมชนแลว 

ยังเปนการธํารงรักษาองคประกอบของชุมชนใหคงอยูอีกดวย โดยองคประกอบของชุมชน ๕ ประการ 

คือ  ๑. ดานศักยภาพ ไดแก พ้ืนท่ี สาธารณสมบัติซ่ึงเปนสิ่งท่ีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของรวมกัน ใช

รวมกัน และตองชวยกันบริหารจัดการใหคงอยู ๒. ดานเศรษฐกิจ ไดแก การปองกันผลประโยชน

รวมกัน ๓. ดานการเมือง ไดแก การจัดระบบการปกครองตนเองภายในกลุม รวมถึงการจัดการ

ปองกันและแกไขความขัดแยงภายในกลุม ๔. ดานสังคม ไดแก การยึดถือคุณคา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีรวมกัน และการมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ๕. ดานประวัติศาสตร ไดแก ประวัติการตั้ง

ถ่ินฐานและเชื้อชาติ นอกจากนี้ ยังไดผสมผสานแนวคิดเรื่องนิยามการบริหารจัดการองคกรขางตนกับ

แนวคิดเรื่ององคประกอบชุมชน ไดวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการชุมชนไวได ๓ 

ประเด็น คือ ๑) การบริหารจัดการชุมชน อาจไมใชเพียงแคการกระทําท่ีกอใหเกิดการดําเนินกิจกรรม

โดยคนหมูมากท่ีอยูรวมกันเทานั้น หากแตตองดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานั้นดวยความสมัครใจและมี

ความรูสึกรับผิดชอบรวมกันดวย เนื่องจากองคประกอบตางๆ ภายในชุมชนท่ีจะตองบริหารจัดการนั้น

เปนเรื่องของสวนรวมและหลายสิ่งก็ลวนเปนสาธารณสมบัติ ๒) ในการบริหารจัดการชุมชนนั้นตองมี

วัตถุประสงค หรือเปาหมายรวมกันของชุมชนเปนสําคัญ ๓) บทบาทภารกิจสําคัญในการบริหาร

จัดการชุมชน อาจแบงไดเปน ๒ ระดับ คือ บทบาทหนาท่ีในการคิดหรือวางแผนเชิงนโยบาย มีหัวหนา

กลุมหรือผูนําท่ีเปนผูกระทํา และบทบาทหนาท่ีในเชิงปฏิบัติหรือการลงแรงกระทํา ซ่ึงสมาชิกในชุมชน

เปนผูรวมกันกระทํา
๑ และสอดคลองกับการวิจัยของ อมลณัฐ ฉัตรตระกุล และสุรียพร ธรรมิกพงษ 

ท่ีไดวิจัยเรื่อง “การสรางรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการสูความพอเพียงและยั่งยืนของ

ชุมชนบานปาบง ตําบลตะเบาะ  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ” พบวา สภาพการบริหารจัดการใน

ชุมชน ดานกายภาพ และสวัสดิการ สวนใหญองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ เปนผูกํากับดูแล 

ผูใหญบาน และผูนําชุมชน มักเปนผูกํากับดูแลกิจกรรมของชุมชน การดําเนินกิจกรรม สวนใหญไม

เปนรูปธรรม ชาวบานไมชอบแสดงความคิดเห็น มีความรักปรองดองกันในหมูญาติมิตร มีการปลูกขาว

และผักสวนครัวไวบริโภค แตยังขาดความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนปญหา ไดแก ตนทุนการ

                                                   
๑ อมรรัตน ทิพยเลิศ, “ความสามารถทางการสื่อสารของผูนําทองถ่ินในการบริหารจัดการชุมชน 

กรณีศึกษา: ชุมชนตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน, (คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). 



๓๖๙ 
 

ผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา คาครองชีพสูง กระแสโลกาภิวัตน และวัตถุนิยม สําหรับการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน ควรเริ่มจากกลุมนํารองและขยายผลตอไป โดยจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี

หลากหลาย มีการเสริมแรง ติดตามผล และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ผูนําชุมชนตองมีภาวะผูนํา

และประสานประโยชนกับภาคี 

สําหรับรูปแบบการบริหารจัดการชุมชน ควรแบง ๔ ดาน ไดแก ๑) การรูรักสามัคคี โดย

ชุมชนควรเสริมสรางศักยภาพใหทุกคนใหมีสวนรวม ผลักดันกลุมและเครือขายใหบรรลุวัตถุประสงค 

๒) การออมทรัพยและบริหารจัดการชุมชนในรูปของคณะกรรมการและตรวจสอบได ๓) การอนุรักษ

และใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของชุมชนอยางประสิทธิภาพ และ ๔) ดํารงชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงในทุกครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีติดตาม

ผลและประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ
๒ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ท่ี

ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการชุมชนเขมแข็ง: รูปแบบ ปจจัย และตัวชี้วัด” พบวา ผล

การศึกษาเก่ียวกับปจจัยและเง่ือนไขท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการชุมชนเขมแข็งนั้น พบวา ปจจัยท้ัง 

๔ ดาน คือ ๑) ดานปจจัยพ้ืนฐานของชุมชน ๒) ปจจัยเก่ียวกับผูนําชุมชน ๓) ปจจัยเก่ียวกับการมีสวน

รวมของสมาชิกในชุมชน และ ๔) ปจจัยเก่ียวกับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของมี

ความสัมพันธกับการจัดการชุมชนเขมแข็ง โดยเฉพาะปจจัยเก่ียวกับผูนําชุมชน มีความสําคัญอยาง

มากและเก่ียวของกับอนาคตของชุมชนโดยตรง เพราะสวนใหญไมมีการพัฒนาผูนําท่ีจะสืบสาน

อุดมการณของชุมชนอยางเครงครัด นอกจากนี้ ยังพบวา ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน

เขมแข็ง คือ ประเด็นปญหา อุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาชุมชนมากท่ีสุด ไดแก ๑) ชุมชนขาดการ

สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๒) กฎหมายและกลไกภาครัฐไมเอ้ือตอการพัฒนาชุมชน และ ๓) 

ชุมชนขาดพลังในการจัดการตนเอง เชน ความสามัคคี ผูนําท่ีเขมแข็ง และทรัพยากรในชุมชนมีไม

เพียงพอ
๓ ซ่ึงผลวิจัยดังกลาวนี้ มีความสอดคลองกันทางดานปจจัยเก่ียวกับผูนําชุมชน 

๒) ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 

community people) อันประกอบดวย (๑) การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา คือ มีกระบวนการมี

สวนรวมบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินโดยชุมชน เพ่ือชุมชน สงเสริมการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการดํารงชีวิตและดําเนิน

กิจกรรมชุมชน มีการรวมกันแสวงหาแนวทางเทคนิคตางๆ ในการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

                                                   
๒ อมลณัฐ ฉัตรตระกุล และสุรียพร ธรรมิกพงษ, “การสรางรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแบบ

บูรณาการสูความพอเพียงและยั่งยืนของชุมชนบานปาบง ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ”, รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ, (คณะเทคโนโลยีการเกษตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๑), หนา บทคัดยอ. 

๓ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, “กระบวนการ การจัดการชุมชนเขมแข็ง : รูปแบบ ปจจัย และ
ตัวช้ีวัด”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (คณะรัฐศาสตร: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 



๓๗๐ 
 

(System) และเปนทีมเวิรค (Teamwork) (๒) การมีสวนรวมในเชิงเงินทุน/งบประมาณ คือ มีการ

ระดมทุนทรัพยากรภายในชุมชนเปนหลัก มีแหลงทุนภายนอกท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายนอก ท้ัง

ภาครัฐ และภาคีการพัฒนาตางๆ บนพ้ืนฐานความรู ความสามารถการประสานงานแบบภาคี

เครือขาย (๓) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบตองานท่ีตนเองไดรับ

มอบหมาย มีการกระจายภารกิจใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงาน, , 

สรางจิตสํานึกกตัญูรักชุมชน และ (๔) การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ คือ กระบวนการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจทุกกิจกรรมผานรูปแบบเวทีประชาคม สงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนการมีสวน

รวมเปนเจาของชุมชน และมีการตัดสินใจรวมกันภายใตกฎกติกาชุมชน ขอบังคับ และกฎหมาย ซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ อภิชาติ ใจอารีย ท่ีไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี

เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการปาชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี” 

พบวา ชุมชนบานพุเตย มีศักยภาพในการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวมใน ๖ ดาน คือ (๑) ดาน

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทองถ่ิน (๒) ดานภูมิปญญาทองถ่ิน (๓) ดานวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

ประเพณีชุมชน (๔) ดานการรวมกลุม (๕) ดานความสัมพันธทางเครือญาติ และ (๖) ดานศักยภาพ

ของผูนํา นอกจากนี้ ยังมีการใชประโยชนทางออมท่ีเชื่อมโยงไปสูวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของ

ชุมชนอยางชัดเจน การใชกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานการจัดการปาชุมชน ทําใหคน

ในชุมชนทุกระดับมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของการอนุรักษปาชุมชนมากข้ึน เนื่องจากเปน

การสรางกระบวนการเรียนรูท่ีทําใหชาวบานคนหาปญหาจากการจัดการปาชุมชน นําไปสูการวางแผน 

และแกไขปญหาอยางเปนระบบ เปนการจัดการปาชุมชนท่ีเหมาะสมซ่ึงผสมผสานระหวางวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ินกับวิธีการใหมจากการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนา เกิดการสืบสานงานสู

เยาวชน นอกจากนี้ กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมยังไดชวยสรางนักวิจัยชุมชน จากการถอด

ประสบการณรวมกับชุมชน ทําใหไดตัวอยางรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการปา

ชุมชนอยางยั่งยืน ซ่ึงประกอบดวย ๓ ข้ันตอนหลัก คือ (๑) การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (๒) การ

เสริมสรางความเขมแข็งของศักยภาพชุมชน และ (๓) การพัฒนาสูความยั่งยืน โดยชุมชนเปนผูมี

บทบาทหลักในการขับเคลื่อนงาน ดวยศักยภาพและความพรอมของชุมชน สําหรับผูมีสวนรวม

ภายนอกชุมชน มีบทบาทหลักในการสนับสนุนเชิงวิชาการ งบประมาณ และนโยบาย ภายใตหลักการ

ทํางาน คือ การเคารพคนและชุมชน และชุมชนเปนเจาของปา
๔ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา 

จันทรแดง ท่ีไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบวา ๑) นโยบายการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินการในดานการเพ่ิมศักยภาพขององคกรชุมชน การ

                                                   
๔ อภิชาติ ใจอารีย “กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กรณีศึกษาการจัดการปาชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี”, รายงานการวิจัย, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ ปท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙). 



๓๗๑ 
 

สงเสริมการมีสวนรวม การจัดการความรู และการเรียนรูของคนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกตใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร

ในชุมชน และการพัฒนาองคกรในชุมชน ๓) รูปแบบใหมท่ีคนพบ คือ การบริหารจัดการชุมชน

เขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยของ วิทยา จันทรแดง ในครั้ง

นี้ ไดนําไปสูขอคนพบใหม คือ ๑) การมีสวนรวมท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี ไดแก 

องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบ

ความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธ และมีแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือสรางชุมชน

เขมแข็ง และ ๓) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง คือ แนวทางดานการฟนฟูชุมชน แนวทางดาน

การปรับตัวของชุมชน และแนวทางดานการดํารงอยูของชุมชน๕ ท้ังนี้ก็สอดคลองกับผลการวิจัยของ  

Fonchingong & Fonjong ไดศึกษาวิจัยแนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเองในการริเริ่มพัฒนาชุมชนใน

กลุมรากหญาของคาเมรูน พบวา แนวคิดการพัฒนาชุมชน เปนการมีสวนรวมของประชาชนในความ

พยายามเปนอยูโดยการพ่ึงตนเอง ท้ังท่ีริเริ่มดวยประชาชนเอง และไดรับการสงเสริมเพียงเล็กนอย

จากภาครัฐ การลดการแทรกแซงจากรัฐ ถือเปนเจตนารมณของการพ่ึงตนเอง โดยท่ีชุมชนพยายามท่ี

จะสรางสมรรถนะของทองถ่ินใหเกิดข้ึน ภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ สามารถท่ีจะยื่นความชวยเหลือ

ใหกับชุมชนชนบทเพียงแตเรื่องเทคโนโลยีท่ีสําคัญ และการเงินเทานั้น ควรจะพัฒนาการพ่ึงตนเองใน

ระดับปจเจกบุคคล และชุมชนหมูบาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตใหดีข้ึน นอกจากนี้ ยัง

พบวา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนากลุมรากหญาของคาเมรูน คือ การเชื่อม่ันตอภูมิปญญาท่ีมีมา

แตด้ังเดิมของชุมชน ทักษะ และเทคโนโลยี การสนับสนุนจากผูนําภายนอกชุมชน การมีสวนรวม

ระหวางโครงสรางทางวัฒนธรรมกับเครือขายชุมชน และการสนับสนุนจากสตรี และผูท่ีมีบทบาทหลัก

ของชุมชน
๖ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการ

การจัดการชุมชนเขมแข็ง: รูปแบบ ปจจัย และตัวชี้วัด” พบวา ผลการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย พบวา มีกระบวนการจัดการท่ีสําคัญ ๗ ประการ ท่ีกอใหเกิด

ศักยภาพของการพัฒนาชุมชนไปสูความเขมแข็ง คือ ๑) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ๒) 

กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ๓) กระบวนการการฟนฟู ผลิตซํ้าและสรางใหม ๔) กระบวนการ

ใชสิทธิชุมชน และขอบัญญัติของชุมชน ๕) กระบวนการตัดสินใจรวมกันของชุมชน ๖) กระบวนการ

ของเครือขายการพัฒนา และ ๗) กระบวนการดานการจัดการตนเอง โดยกระบวนการจัดการท้ัง ๗ 

ดานนั้น เปนการจัดการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีพบไดท่ัวไป นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดใชกระบวนการในเชิง

                                                   
๕ วิทยา จันทรแดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (บัณฑิตวิทายลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔). 

๖ C. Fonchingong & L. Fonjong, “The Concept of Self-Reliance in Community 
Disruption Initiatives in the Cameroon Grassfilds”, Geo Journal, 57 (1): 2. 
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กฎหมาย และการจัดการตามแนวนโยบายรวม เปนแนวทางจัดการในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน๗  

๓) ดานกระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process) อัน

ประกอบดวย (๑) หลักคิด คือ ผูนําริเริ่ม ใชทุนทางภูมิปญญาทองถ่ิน มีระบบ มีเทคนิควิธีการ

สอดคลองกับบริบทชุมชน นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาทุกระดับ ตั้งแตระดับหมูบาน/ชุมชน

จนถึงระดับประเทศ เพ่ือการแกปญหาตางๆ ไดอยางยั่งยืน การสรางโอกาส การสรางความเขมแข็ง

ชุมชน การมีนโยบาย และเปาหมายท่ีชัดเจน โดยมุงเนนความสําเร็จในทุกกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

และ (๒) แผนพัฒนาชุมชน คือ มีการคนหาแกนนํา การจุดประกายความคิด การศึกษาประวัติชุมชน 

การเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน การสํารวจรวบรวมขอมูล การวิเคราะหสังเคราะหขอมูล การเสนอแนว

ทางการยกรางแผนชุมชน การใชวิธีประชาพิจารณแผนชุมชน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การทบทวน

ปรับปรุงแผนอยูอยางสมํ่าเสมอ การประเมินผล และการสรุปบทเรียนในการดําเนินการตางๆ รวมกัน

สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการสากลท่ี Derek, Pugh ไดแสดงทัศนะไววา หลักการบริหารจัดการ

สากล มีท้ังหมด ๑๔ ประการ คือ ๑. หลักการแบงงานกันทํา ๒. หลักของอํานาจหนาท่ี ๓. หลักของ

ระเบียบวินัย ๔. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา ๕. หลักเอกภาพในการสั่งการ ๖. หลักผลประโยชน

สวนตัวเปนรองผลประโยชนสวนรวม ๗. หลักการจายคาตอบแทนท่ียุติธรรม ๘. หลักการรวมอํานาจ 

๙. หลักสายการบังคับบัญชา ๑๐. หลักของความมีระเบียบ ๑๑. หลักความเสมอภาค ๑๒. หลัก

ความม่ันคง ๑๓. หลักความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๔. ความสามัคคี๘ 

จากการศึกษาองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา 

๑) ดานการบริหารจัดการ (Management) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม ๑๐  

เพราะพบวา คนในชุมชนมีวินัย มีปกติมุงม่ันเพียรพยายาม รวมท้ังมีทักษะฉลาดในการบริหารจัดการ

การงานดี มีจิตอาสา และชวยเหลือกิจกรรมสวนรวม โดยมุงเนนหลักการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการในดานตางๆ ภายในชุมชน ภายใตความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนชุมชน หรือทุนทาง

วัฒนธรรม มีการคบหาสมาคมกับมิตรท่ีดี กลาวคือมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกันในรูปแบบของการ

รวมมือกันกับคนอ่ืนๆ รวมถึงกลุมคน หรือกลุมองคกรเครือขายภาคีการพัฒนาตางๆ และรูจักวางตัวท่ี

เหมาะสมในสังคม วัฒนธรรมนั้นๆ และมีความฉลาดในการบริหารงานตางๆ ดวยการไตรตรองแกไข

ปญหาดวยความรูความสามารอยางรอบคอบ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคง

                                                   
๗ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, “กระบวนการ การจัดการชุมชนเขมแข็ง : รูปแบบ ปจจัย และ

ตัวช้ีวัด”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (คณะรัฐศาสตร: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 

๘ Derek,  Pugh, Writers on Organizations, (Beverly Hills, California: Sage, 1985), pp. 
133-137. 
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เขมแข็งของกลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงองคกรทางสังคมในชุมชน และทําใหชุมชนเกิดการ

พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในดานระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับผลงานทางวิชาการ

ของ วิฑูรย  สิมะโชคดี ท่ีไดกลาววา การบริหารเปนกระบวนการท่ีดําเนินการตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผลผลิต

และบริการท่ีมีคุณภาพข้ึนนําไปสูการปรับปรุงงานและการควบคุมอยางเปนระบบ อันประกอบดวย การ

วางแผน (Plan)  การนําแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act)๙ และ

สอดคลองกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ท่ีไดแสดงทัศนะไววา  Management 

การจัดการ หรืออาจจะเรียกวา การบริหาร หรือการบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหนาท่ีตางๆ ท่ี

กําหนดทิศทางในการใชประโยชนจากทรัพยากรท้ังหลายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ คือ การใชทรัพยากรอยางเฉลียวลาด และคุมคา และกาตัดสินใจอยางถูกตอง 

ซ่ึงมีการปฏิบัติการไดสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนั้น ผลสําเร็จของการจัดการตองมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลควบคูกันไป๑๐ 

๒) ดานการบริหารจัดการดานเครื่องจักร (Machine) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม 

๑๐ พบวา คนในชุมชนมีวินัย มีปกติรับผิดชอบตอตนเอง เปนคนคงแกเรียนในกระบวนการเรียนรูใน

สาขาตางๆ และมีความรอบรูในศิลปะวิทยาการตางๆ ท้ังดานเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินแบบดั้งเดิม

และภูมิปญญาแบบสมัยใหม กลาวคือเครื่องมือเครื่องเทคโนโลยีท่ีสามารถจะนํามาบริหารจัดการงาน

ตางๆ ภายในชุมชนนั้น ซ่ึงอาจจะเก่ียวกับทางการเกษตรตางๆ เชน การทํานา ทําไร เปนตน ใน

ปจจุบันนี้ สวนใหญไดเปลี่ยนวิถีการผลิต โดยเลิกใชโค หรือกระบือ ใหเปนเครื่องอํานวยความสะดวก

หรือทุนแรงในการทํางานทางการเกษตรแลว แตหันไปใชเครื่องมือ เครื่องยนต หรือเครื่องจักร ท่ีเปน

เทคโนโลยีสมัยใหมในการทํางานตางๆ แทน เชน รถไถเดินตาม หรือรถแทรกเตอร เปนตน สืบเนื่อง

จากมีความรวดเร็วกวาการใชแรงงานแบบดั้งเดิม ท้ังไมตองใชแรงคนจํานวนมากในการทํางาน อาจจะ

ทําใหพ้ืนท่ีตามนาไรขาดปุยตามธรรมชาติท่ีเกิดจากโคหรือกระบือ ดังนั้น ชุมชนในแถบชนบททางภาค

อีสาน สวนใหญ ปจจุบันนี้ จึงมีแคเพียงการเลี้ยงโค หรือกระบือ รวมสัตวอ่ืนๆ โดยมี ๒ วัตถุประสงค 

คือ ๑) เพ่ืออนุรักษสัตวประเภทดังกลาวนี้ไว และ ๒) เพ่ือการตลาด เพราะบางครั้งก็ไมสามารถเลี้ยง

เพ่ืออนุรักษไวได จึงตองหันไปเลี้ยงไวเพ่ือการขายหรือจําหนายในตลาดท่ีมีการรองรับ ซ่ึงสามารถทํา

ใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ โดยมีทักษะใน

การนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม และ

ทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางเทคโนโลยี สอดคลองกับผลงานทาง

                                                   
๙ วิฑูรย  สิมะโชคดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: เนตรนิมิตการพิมพ, ๒๕๔๕), 

หนา ๔๓-๔๗.   
๑๐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรการประยุกตและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: 

สายสงรวมเพ่ือน บริษัทกาวใหม, ๒๕๕๒), หนา ๔๖. 



๓๗๔ 
 

วิชาการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ท่ีไดแสดงทัศนะไววา Machine เครื่องมือหรืออุปกรณ หมายถึง 

เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชชวยใหการ

ปฏิบัติงานในสํานักงานมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยการนําเอาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรมาใชในการจัดทํา การเก็บรักษา การสงขอมูลติดตอสื่อสารในสํานักงาน 

ท้ังท่ีเปนการลดปริมาณกระดาษลง สามารถสื่อสารผานหนาจอคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว การ

จัดเก็บเอกสาร สามารถนําเอาเครื่องมือเครื่องใชในการจัดเก็บมาชวยใหการจัดเก็บมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนคนหาไดงาย และประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ

อ่ืนๆ อีกมากมายสําหรับสํานักงาน
๑๑ 

๓) ดานการบริหารจัดการเงินทุน/งบประมาณ (Money) บูรณาการกับหลักนาถกรณ

ธรรม ๑๐ พบวา คนในชุมชนมีความประพฤติดีตอการดําเนินชีวิต ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยชอบสุจริต มี

ความพากเพียรอยูตลอดเวลา และมีความพอเพียง และเพียงพอในสิ่งหามาไดโดยความสุจริต ชอบ

ธรรม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได

อยางยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน สอดคลองกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภา

วรรณ ท่ีไดแสดงทัศนะไววา Money เงินทุน ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ 

ขององคการดําเนินการตอไปได เงินหรือทรัพยสินทีมีคาเปนเงินของระบบ ซ่ึงนับเปนหัวใจสําคัญอยาง

หนึ่งของระบบ เชน เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใชจาย หรือเงินรายรับ รายจายตางๆ เหลานี้

เปนตน ถาการเงินของระบบไมดีพอแลวระบบนั้นยอมจะประสบกับความยุงยาก เพราะฉะนั้น ระบบ

ธุรกิจทุกชนิจะตองมีความระมัดระวังในเรื่องของเงินเปนพิเศษ
๑๒ 

๔) ดานการบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม (Morality) บูรณาการกับหลักนาถกรณ

ธรรม ๑๐พบวา คนในชุมชนมีความระลึกถึงสิ่งท่ีคิด กิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี เปนคนคุยกันไดงาย ยอมรับ

ฟงกันไดตามเหตุและผล และมีความพากเพียรอยูตลอดเวลา เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามบทบาท

และหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการครองตน ครองคน ครองงาน และครององคกร สามารถทําให

เกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติของ

บุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ไดสําเร็จ และทําให

ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางจิตใจ สอดคลองกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

ท่ีไดแสดงทัศนะไววา Morality จริยธรรม หมายถึง การคํานึงถึงกฎระเบียบและความถูกตองเปน

สําคัญ และจริยธรรมในการทํางานของบุคลากร เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมมีสวนสําคัญในการ

                                                   
๑๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖. 



๓๗๕ 
 

กําหนดพฤติกรรม การท่ีองคกรมีความเชื่อตรง เปนกันเอง ไมเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือองคการ

อ่ืนปฏิบัติงานอ่ืนดวยความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได๑๓ 

๕) ดานการบริหารจัดการวัสดุ/วัตถุดิบ (Material) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม 

๑๐  พบวา คนในชุมชนมีความรูจักพอดีในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

รวมถึงวัสดุสิ่งของตางๆ และรูจักรักษาสิ่งแวดลอมตามหลักสุขภาวะของชุมชน ซ่ึงสามารถทําใหเกิด

ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช และเกิดการทดแทน รักษา ฟนฟูให

ดีเชนเดิม พรอมท้ังสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบานแบบสมัย

เกา กับเทคโนโลยีแบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเอง

ไดอยางยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับผลงานทางวิชาการ

ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ท่ีไดแสดงทัศนะไววา Material วัสดุ/สิ่งของนั้น เม่ือกลาวถึงการบริหาร

และจัดการกิจกรรมใดๆ ภายใตการบริหารงานองคการขนาดเล็กหรือขนาดใหญจะสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้น ยอมข้ึนอยูกับความ

พอเพียง ครบครัน และคุณภาพของวัสดุสิ่งของท่ีมีอยู ตลอดจนการบริหารเก่ียวกับวัสดุสิ่งของท่ี

สามารถใชงานไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด จึงเปนแนวทาง อยางหนึ่งในการพัฒนาองคการ

ใหมีความกาวหนาสามารถตอบสนองการพัฒนาองคการไดอยางดีท่ีสุด
๑๔ 

๖) ดานการบริหารจัดการดานคน (Man) บูรณาการกับหลักนาถกรณธรรม ๑๐  พบวา 

ผูนําและสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ มีศีลธรรม ความประพฤติ เคารพ 

และรูจักวินัย ระเบียบ แบบแผนกฎเกณฑตางๆ ท่ีเหมาะสมทางสังคม และมีใจใฝในธรรม หลักการ

หรือความถูกตอง มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเคารพตอสิทธิเสรีภาพของคนในสังคม ซ่ึง

สามารถทําใหเกิดความสมดุลของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงาน หรือทุกคนท่ีเก่ียวของกับระบบสังคม 

วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง

ยั่งยืนวิถีพุทธในมิติทางสังคม วัฒนธรรม สอดคลองกับผลงานทางวิชาการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

ท่ีไดแสดงทัศนะไววา Man บุคลากร คือ ทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ พรอมท้ังมีทักษะ ความชํานาญและ

ความสามารถท่ีจะเขามาปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ ทรัพยากรบุคคลผูทํางานเหลานี้ จะ

เปนผูดําเนินกิจกรรมตางๆ ในข้ันปฏิบัติ โดยจะเปนผูใชทรัพยากรท่ีมีในองคการ เชน เงินทุน สิ่งของ 

วัตถุดิบ และจะเปนผูขับเคลื่อนระบบ เชน เดินเครื่องจักรหรือคอยใหบริการตามหนาท่ีเปนตน 

                                                   
๑๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖. 
๑๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖. 



๓๗๖ 
 

ผลงานท่ีไดออกมาจากท่ีไดดําเนินไป จะดีมากหรือนอยอยางไรนั้น สวนใหญจะข้ึนอยูกับปจจัยดาน

บุคลากรนี้เปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะบุคลากร นับเปนปจจัยผันแปร ซ่ึงตางกับ ปจจัยทรัพยากรอ่ืนๆ๑๕  

อนึ่ง จากการศึกษาการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน พบวา ผูนํา

ชุมชน ทีมงาน และสมาชิกในชุมชนไดมีการบริหารจัดการชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ โดยมุงเนนถึงผลลัพธท่ีดีของแนวทางการ

บริหารจัดการชุมชนโดยใชกรอบแนวทาง “5E-1P” คือ 5E อันประกอบดวย ๑) การเรียนรู 

(Education) ๒) สภาพสิ่งแวดลอม (Environment) ๓) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ๔) ประสิทธิผล 

(Effectiveness) และ ๕) เศรษฐกิจ (Economy) และ 1P คือ ความสันติสุข (Peace) ซ่ึงมีการพัฒนา

ตนเองโดยผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอมบริบทชุมชนของตนเอง ดวย

การมุงเนนท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะทําใหเกิดภายในชุมชน อันเปนจุดหมายปลายทางท่ี

ทุกคนในชุมชนพึงประสงค 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

๑. รัฐควรกําหนดนโยบายในการสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางเปนรูปธรรมและอยาง

ตอเนื่อง 

๒. รัฐควรประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีรัฐสงเสริมและรายงานเพ่ือการพัฒนาให

เกิดการตอบสนองความตองการอยางแทจริงของชุมชน 

๓. นโยบายของรัฐควรใหมีการศึกษาหลักพุทธธรรมและสงเสริมใหมีการนําไปบูรณาการ

กับศาสตรสมัยใหมเก่ียวกับการนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรผลักดันยุทธศาสตรของรัฐในกิจกรรมสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชนอยางจริงจัง 

๒. ชุมชนควรตระหนักในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนภายในตนเองอยางแทจริง 

                                                   
๑๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖. 



๓๗๗ 
 

๓. ชุมชนควรมีควรมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนกับหนวยงานภาครัฐและภาคี

เครือขายอ่ืนๆ ทุกกระบวนการ 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะแนวทางการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแนวทางใหผูท่ีสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

๑. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองตนแบบดวยการถอดบทเรียน

เปรียบเทียบชุมชนในระดับ ๔ ภาค ภายในประเทศไทย 

๒. ควรศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองโดย

กระบวนการมีสวนรวมในมิติตางๆ  

๓. ควรศึกษารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง

ดวยการเปรียบเทียบระหวางชุมชนพ่ึงตนเองในระดับภาคภายในประเทศไทย 
 



๓๗๘ 
 

บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย: 

 ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ  ๒๕๐๐ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

              . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

              . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏกถา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง-

กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๒. 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กลม อัญชันภาติ. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ธนะ

การพิมพ, ๒๕๔๐. 

กฤษ เพ่ิมทันจิตต. กระบวนทัศนและหลักการบริหารวิถีพุทธ. ใน โครงการเอกสารและตํารา คณะ

รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร .  พิมพครั้ ง ท่ี  ๑ . 

กรุงเทพมหานคร: สุขุมวิทการพิมพ, ๒๕๕๕. 

กาญจนา แกวเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิคแหงประเทศ

ไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๘. 

โกวิทย พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและทองถิ่น. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: บพิธ

การพิมพ, ๒๕๕๓. 

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.  

“เรื่องท่ี ๙ แผนพัฒนาประเทศ”. เลมท่ี ๒๔ บริษัท ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๑๒  

โฆสิต ปนเปยมรัฐ. การพัฒนาประเทศไทย: แนวความคิดละทิศทาง. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๓๓. 

จิตติ มงคลชัยอรัญญา. “การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา”. ใน เอกสารประกอบการเรียนภาค

วิชาการพัฒนาชุมชน. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๐. 

จินตนา สุจจานันท. การศึกษาและการพัฒนาชุมชน. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๔๙. 

จิระภา สุขเกษม. การดําเนินธุรกิจขนาดยอม. กรุงเทพมหานคร: ศูนยรวมหนังสือกรุงเทพ, ๒๕๔๗. 
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จุมพล สวัสดิยากร. หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสุวรรณภูมิ, 

๒๕๔๒. 

ฉลอง โชติกะคาม. การพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: เซ็นเตอรดิสคัพเวอรี่, 

๒๕๔๒. 

เฉลียว บุรีภักดี และคณะ. ชุดการศึกษาคนควารายวิชา ๒๕๓๕๑๐๑ หลักการพัฒนาและการสราง

ยุทธศาสตรการพัฒนา. เพชรบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๖. 

ชยันต วรรธนะภูติ. “การกําหนดกรอบคิดในการวิจัย”. ใน คูมือการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ืองานพัฒนา. 

อุทัย ดุลยเกษม บรรณาธิการ. ขอนแกน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

๒๕๓๖. 

ชัยอนันต สมุทวานิช. ทฤษฏีใหม: มิติท่ีย่ิงใหญทางความคิด. กรุงเทพมหานคร: สุขุมและบุตร, 

๒๕๔๑. 

ชาติชาย ณ เชียงใหม. การมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ีสมดุล. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ธรรมดาเพรส จํากัด, ๒๕๔๕. 

ชิรวัฒน นิจเนตร. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: หนวยศึกษานิเทศก กรมการ

ฝกหัดครู, ๒๕๒๘. 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความ

เปนอ่ืน. กรุงเทพมหานคร: วิภาค, ๒๕๔๒. 

ณรัชชอร ศรีทอง. กระบวนการสรางชุมชนท่ีเขมแข็งพ่ึงตนเองไดอยางยืน . พิมพครั้งท่ี ๑.

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๕๘. 

ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง. ชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๑. สงขลา: บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, ๒๕๕๖. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. “ภาวะผูนําและการมีสวนรวม”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยใน

องคการ, หนวยท่ี ๒. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 

              .  ภาวะผูนําและการมีสวนรวม. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยในองคกร. 

พิมพครั้งท่ี ๙. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘. 

              . หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙. 

ทวีศักดิ์ นพเกษร. ตนแบบรางวิกฤตสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีสวนรวม

เพ่ือจัดเวทีประชาคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนาการฝกหัดครู สํานักงานสภา

สถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๑. 

ทองหล อ  เดช ไทย .  หน วย ท่ี  ๑  แนวคิ ด เกี่ ย วกับการบริหารสาธารณสุข .  นนทบุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 

ธงชัย วงศชัยสุวรรณ.  วิทยาการบริหารสําหรับนักบริหารมืออาชีพ .  กรุ งเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐. 
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ธนากร สังเขป. การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และ วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน .  พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม . 

กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา, ๒๕๕๔. 

ธีระพงษ แกวหาวงศ. กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งประชาคม. ขอนแกน: คลังนานาธรรม, 

๒๕๔๔. 

นภาภรณ หะวานนท และคนอ่ืนๆ. ดัชนีความเขมแข็งของชุมชน: ความกลมกลืนระหวางทฤษฎี

ฐานรากกับขอมูลเชิงประจักษ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 

๒๕๕๐ 

นพพงษ บุญจิตราดุล. หลักการบริหารการศึกษาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

นรินทรชัย พัฒนพงศา. การมีสวนรวม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอยาง. กรุงเทพมหานคร: 

598 Print, ๒๕๔๖. 

นฤมล นิราทร. “การสรางเครือขายการทํางาน: ขอควรพิจารณาบางประการ”. ใน โครงการระหวาง

ประเทศวาดวยการขจัดปญหาการใชแรงงานเด็ก. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๓. 

นําชัย ทนุผล. หลักการและยุทธวิธีการพัฒนาชุมชน . เชียงใหม : สํานักพิมพสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ, ๒๕๓๑. 

นิธิ เอียวศรีวงศ. เชิงอรรถสังคมในสายตานักวิเคราะห. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๒. 

ปกรณ ปรียากร. “ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

การพัฒนาชนบท หนวยท่ี ๑-๖. หนา ๑-๗๓. พิมพครั้งท่ี ๑๔. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘. 

ประเวศ วะสี. ประชาคม. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๑. 

              .  ประชาคมตําบล ยุทธศาสตรเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรม และสุขภาพ. พิมพครั้ง

ท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, ๒๕๔๑. 

              .  ศักดิ์ ศรีแห งความเปนคน ศักยภาพแหงความสรางสรรค .  พิมพครั้ ง ท่ี  ๔ . 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๐. 

              . เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๒. 

ปราชญา กลาผจญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕. 
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ปรีชา วงศทิพย. การพัฒนาชุมชนประยุกต : แนวคิดและการบูรณาการ. พระมหาสุทิตย อาภากโร 

(อบอุน) บรรณาธิการ. พิมพครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเสริมสรางการเรียนรู

เพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.), ๒๕๕๕. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร. “ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน”. ใน เอกสารประกอบการศึกษา วิชา สค.

๖๕๑ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห

ศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. พิมพครั้งท่ี ๒. 
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พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีม

ทอง, ๒๕๔๔. 

              . การศึกษาเครื่องมือท่ียังตองพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑. 

              . พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕.  

              . นิติศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๙. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ. 

พิมพครั้งท่ี ๑๘. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๕. 

              . ธรรมนูญชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๑๑๒ อนุสรณงานบําเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วัน และ๑๐๐ วัน 

พลโทวศิน อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔. 

              . พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 

พระพุทธโฆสเถระ. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค. พิมพครั้งท่ี ๙.กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



๓๘๒ 
 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ ป.ธ.๙, ดร. หลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ. พิมพครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน). เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ. ปาริชาติ วลัย

เสถียร บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข 

(สรส.), ๒๕๔๗. 

              . นวัตกรรมการเรียนรู: คน ชุมชน และการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: พิสิษฐ ไทย

ออฟเซต, ๒๕๔๘. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๐. 

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ. ๙, Ph.D.). มหาพาเรียนอังกฤษ. พิมพครั้ง ๗ พิมพเปนบรรณาการใน

งานแสดงมุทิตาจิต แดพระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร ป.ธ. ๙, Ph.D.) ในวโรกาสเล่ือนสมณ

ศักด์ิ เปน “พระราชวรมุนี”. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย การ

พิมพ, ๒๕๕๓. 

พระครูวิสุทธานันทคุณ สุรศักดิ์  วิสุ ทฺธาจาโร .การบริหารจัดการวัดเพ่ือความม่ันคงแหง

พระพุทธศาสนา. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคํา) และจําลอง สารพัดนึก. พจนานุกรม บาลี-ไทย. พิมพครั้งท่ี ๗.

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๕๕. 

พัชรี  สิ โรรส และคณะ. การมีสวนรวมของประชาชน . กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖. 

พันตรี ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: วัดมหาธาตุฯ และ

วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ, ๒๕๔๐. 

เพ็ญแข ประจนปจจนึก. พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาของการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๘. 

ไพรัตน เดชะรินทร. การบริหารงานพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 

จํากัด, ๒๕๒๔. 

มานพ เมฆประยูรทอง. สหประชาชาติ: สันติภาพกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเทคนิค, 

๒๕๓๘. 

ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด. กติกา เครื่องมือ และการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ, ๒๕๓๘.  



๓๘๓ 
 

นภาภรณ หะวานนท และคนอ่ืนๆ. ดัชนีความเขมแข็งของชุมชน: ความกลมกลืนระหวางทฤษฎี

ฐานรากกับขอมูลเชิงประจักษ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 

๒๕๕๐. 

รัชนีกร เศรษโฐ. สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมี

บุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. 

              . พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ นานมีบุคพับลิเคชั่นส, ๒๕๕๖. 

วิวัฒน เอ่ียมไพรวัน. “หนวยท่ี ๑ พัฒนาการและสภาพปญหาของชนบทไทย”. ใน เอกสารการสอน

ชุดวิชาปญหาการพัฒนาชนบทไทย. หนวยท่ี ๑– ๗. พิมพครั้งท่ี ๖. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

วันชัย วัฒนศัพท. การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย

สันติวิธี เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๓. 

วิฑูรย  สิมะโชคดี. การพัฒนาทรพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: เนตรนิมิตการพิมพ, ๒๕๔๕.  

วินัย วีระวัฒนานนท. มนุษย ส่ิงแวดลอม และการพัฒนา. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๓๘. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญและ

หนวยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘.  

วิโรจน สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์, 

๒๕๔๕. 

ศจี อนันตนพคุณ. กลวิธีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ. สงขลา: ชลบุตรกราฟฟก, ๒๕๔๒. 

ศิริ ถีอาสนา. เทคนิคการจัดการคุณภาพแนวใหม : แนวคิด หลักการสูการบริหารจัดการ คุณภาพ

การศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๒. มหาสารคาม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม, 

๒๕๕๗. 

ศรายุทธ บูรณเจริญ, จํานง หนูนิล และพัฒนสุดา สอนซ่ือ. หนังสือเรียนสาระกับทักษะการดําเนิน

ชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช ๒๑๐๐๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: เมือง

โบราณ, ๒๕๕๔. 

ศุภชัย เจริญวงศ. ถอดรหัสการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๔๔. 



๓๘๔ 
 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: โอเดียน 

สโตร, ๒๕๔๗. 

สาคร สุขศรีวงศ. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : จีพีไซ

เบอรพรินท, ๒๕๕๐. 

สมคิด บางโม. การเปนผูประกอบการ Entrepreneurship. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: เอส 

เค บุคส, ๒๕๕๓. 

สมพงษ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณ, ๒๕๔๒. 

สมพร เทพสิทธา. การพัฒนาแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๖. 

สมพร แสงชัย. ส่ิงแวดลอม: อุดมการณ การเมือง และการพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: 

โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

๒๕๔๕. 

สมยศ ทุงหวา. สังคมชนบทกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสงขลา  

นครินทร, ๒๕๓๔.  

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมวิทยาชนบท: แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโนมในสังคม.พิมพครั้งท่ี ๑. 

กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๐. 

              .  สังคมวิทยาชุมชน: หลักการศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติงานชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๒. 

ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๖. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. กฤษณาสอนนอง. จัดพิมพโดยกระทรวงศึกษาธิการ. 

พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๓. 

สมยศ ทุงหวา. สังคมชนบทกับการพัฒนา. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๓๔. 

สรรเสริญ วงศชะอุม. การวางแผนพัฒนาประเทศ. พิมพครั้งท่ี ๑. นนทบุรี: บริษัท ศูนยการพิมพ

เพชรรุง จํากัด, ๒๕๕๔. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕. 

              . การพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 

              . การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. กรุงเทพมหานคร: หจก. เอมีเทรดดิ้ง, ๒๕๔๑. 

              . การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. กรุงเทพมหานคร: หจก. เอมีเทรดดิ้ง, ๒๕๔๒. 

              . ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวการใชประโยชนเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี ๗. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

              . ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  



๓๘๕ 
 

สัญญา สัญญาวิวัฒน และชาย สัญญาวิวัฒน. การบริหารจัดการแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

สันติสุข โสภณศิริ บรรณาธิการ. เคาโครงเศรษฐกิจหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค). 

กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดทําสื่อเผยแพรเกียรติคุณนายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษ

อาวุโส, ๒๕๔๒. 

สานิตย บุญชู. ความรูท่ัวไปในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๒๕. 

สํานักงาน กปร. ๖๐ ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร, เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาช้ีถึง

แนวทางการดํารงชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: กปร., ๒๕๕๐. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู

การปฏิบัติ. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพชรรุงการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๑. 

              . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ีเกา พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๔๙ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔. 

              .  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔. 

              .   เรียนรูหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว .  พิมพครั้ ง ท่ี  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร: คณะทํางานจัดทําหนังสือเรียนรูหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว, ๒๕๕๔. 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.  

 กรุงเทพมหานคร: สํานักการพิมพ, ๒๕๕๐. 

สิรภพ เหลาลาภะ. พุทธศาสตรการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 

สุปรีชา กมลาศน. กลยุทธการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕. 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ. พ้ืนฐานทางการจัดการ. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สุเทพ สุนทรเภสัช. ทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย. เชียงใหม: บริษัท สํานักพิมพ โกลบอลวิชั่น จํากัด, 

๒๕๔๐. 

              . ทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย: พ้ืนฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ

วัฒนธรรม. เชียงใหม: โกลบอลวิชั่น, ๒๕๔๐. 

เสรี พงศพิศ. ๑๐๐ รอยคําท่ีควรรู. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๔๗. 

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรมธัช ป. ๙). ธาตุปฺปทีปกา (หรือพจนานุกรม บาลี-ไทย). ครั้งท่ี ๗. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 



๓๘๖ 
 

อคิน รพีพัฒน. การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย.

กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๗. 

อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ วิสาทรสกุล. ประชาคม คําความคิด และความหมาย. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑. 

อัมพร ธํารงลักษณ. องคการ: ทฤษฎี โครงสราง และการออกแบบ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๖. 

อําภา จันทรากาศ. ทุนทางสังคมท่ีสงผลตอความเขมแข็งของชุมชน. เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓. 

อินสอน บัวเขียว. สาระสําคัญการบริหารงานชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพพิราบ, ๒๕๔๖. 

 

(๒) บทความในวารสาร: 
กีรติ กมลประเทืองกร. “หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน”, พุทธจักร. ปท่ี ๖๙ ฉบับท่ี ๒ (กุมภาพันธ 

๒๕๕๘) : ๒๖.   

ชํานาญ วัฒนศิริ. “ความเขมแข็งของชุมชนและประชาคม”, วารสารพัฒนาชุมชน. ปท่ี ๓๙ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม ๒๕๔๓) : ๒๔.  

ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ. “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕” : การปฏิวัติท่ีถูกนิยามใหม The 

Changing of the ruling in ๑๙๓๒ : The new definition revolution, วารสาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๓ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕ 

พระครูวิเทศพรหมคุณ. “ทฤษฎีผูนําท่ีพึงจะเปนและการบริหารในองคกร”, พุทธจักร. ปท่ี ๖๕ ฉบับท่ี ๓ 

(มีนาคม ๒๕๕๔) : ๑๗. 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. “การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย”, วารสารพัฒนาสังคม. 

ฉบับพิเศษ (๒๕๔๓) : ๒-๔. 

พิมพวัลย ปรีดาสวัสดิ์ และวาทินี บุญชะลักษี. “การศึกษาแนววิเคราะหเครือขายทางสังคม”, ใน รวม

บทความการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑ : ๔๘.   

ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์. “การมีสวนรวมของประชาชน”, วารสารพัฒนาชุมชน. ฉบับท่ี ๒๗ (๒๕๓๑) : ๒๘. 

วันชัย ทรงเมตตา. “พุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปท่ี ๖ 

ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๓๙.  

สุเมธ ตันติเวชกุล. “ชีวิตพอเพียง”, พุทธธรรม. ปท่ี ๕๙ ฉบับท่ี ๓๓๘ (ตุลาคม ๒๕๕๔) : ๒๒-๒๔.  

อภิชาติ ใจอารีย “กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กรณีศึกษา

การจัดการปาชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ



๓๘๗ 
 

ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ. ปท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙). 

อัยรวี วีระพันธพงศ. “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพ่ึงตนเองของชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”. วารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาฬสินธุ. (๒๕๕๗): บทคัดยอ. 

อุสมาน หวังสนิ และบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ. “แนวทางและกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวน

รวม: กรณีศึกษาตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”, ใน รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงายวิจัย

และวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ ๓. รวบรวมจัดพิมพโดย คณะรัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๕ : ๑๒๙๙. 

 

(๓) วิทยานิพนธ/ดุษฎีนพินธ: 
จิราภรณ รักษา. “การศึกษาเชิงวิเคราะหการดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง: ศึกษาเฉพาะกรณี

บานปาเพ่ิม ตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด”. วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๐. 

ธิติวุฒิ หม่ันมี. “การสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

นวกานต แทงทอง. “ทุนทางสังคมกับการจัดการชุมชน: กรณีศึกษาตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐศาสตร: 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 

บรรยวัสถ ฝางคํา และนฤมล ดวงแสง.“การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัด

อุบลราชธานี”.วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย , 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

บํารุง สุขพรรณ และบัว พลรัมย. “กลยุทธความสําเร็จในการเผยแผธรรมะท่ีแฝงอยูในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระสังฆาธิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานการ

วิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

 



๓๘๘ 
 

พรชัย กิตติชญานธร. “รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนยการเรียนรูชุมชนในการปองกันยา

เสพติด: ศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”. 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการจัดการส่ิงแวดลอม.

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๕. 

พระมหาจําลอง ปฺญาวฑฒโก (เอกสะพัง) ศึกษาเรื่อง “การประยุกตพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดบานหนองโน ตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พันโท วีรพล แพทยประสิทธิ์ . “การรับรูบทบาทของกองทัพบกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว

พุทธปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีปาดงนา

ทาม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พิพัฒน ยอดพฤติการณ. “การใชการสรางตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ

พุทธเศรษฐศาสตร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

มนูญ มุขประดิษฐ. “การศึกษาวิเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

มะลิ วิมาโน. “การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปฏิบัติงานเพ่ือ

ปฏิรูประบบสุขภาพ ของเจาหนาท่ีสาธารณสุขตําบล จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต. บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗. 

ยุทธนา หาระบุตร. “ยุทธศาสตรการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติระดับครัวเรือนใน

ชุมชนภาคอีสานตอนใต”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร. คณะรัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓. 

ยุพาพร รูปงาม. “การมีสวนรวมของขาราชการสํานักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ”. ภาค

นิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๕. 

รัฐสฐิฏย สุจริต. “การประยุกตใชและเปรียบเทียบการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการราชการ

ตํารวจชั้นประทวนตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 



๓๘๙ 
 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. “กระบวนการ การจัดการชุมชนเขมแข็ง : รูปแบบ ปจจัย และตัวชี้วัด”. 

วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. คณะ

รัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓. 

วิทยา จันทรแดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทายลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔. 

ยุทธนา หาระบุตร. “ยุทธศาสตรการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติระดับครัวเรือนใน

ชุมชนภาคอีสานตอนใต”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร. คณะรัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓. 

ศิริพร ใจสุข. “กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนบานวังปอง 

ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒. 

สายยุทธ รัตรวิสุทธิพันธ. “หลักพุทธธรรมในการพ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากลุม

เกษตรกร บานหนองบัวดีหมี ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน”. วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒. 

สุหัทยา พลปถพี. “การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. คณะครุศาสตร: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

อมรรัตน ทิพยเลิศ. “ความสามารถทางการสื่อสารของผูนําทองถ่ินในการบริหารจัดการชุมชน 

กรณีศึกษา: ชุมชนตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง”. วิทยานิพนธปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘ 

อมลณัฐ ฉัตรตระกุล และสุรียพร ธรรมิกพงษ. “การสรางรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณา

การสูความพอเพียงและยั่งยืนของชุมชนบานปาบง ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๑. 

อัยรวี วีระพันธพงศ. “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพ่ึงตนเองของชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”.รายงานการวิจัย. วารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ, ๒๕๕๗ 

 



๓๙๐ 
 

(๔) เอกสารที่ไมไดตีพิมพเผยแพร: 
พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโ. “ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม”. ใน เอกสารประกอบการเรียน- 

การสอน วิชา ๖๑๕ ๒๐๙ สัมมนาการพัฒนาสังคม หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๖. (อัดสําเนา) 

คณะทํางานจัดทําแผนชุมชนบานโคกเมือง (หมูท่ี ๙). “ขอมูลท่ัวไปบานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบล

จระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย”. ใน เอกสารแผนพัฒนาหมูบาน 

ประจําป ๒๕๕๙ บานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย. (อัดสําเนา) 

คณะกรรมการหมูบานโคกสะอาด. “ขอมูลท่ัวไปบานโคกสะอาด หมูท่ี ๒, ๗, และ ๙ ตําบลคูตัน 

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร”. ใน เอกสารแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๙ บานโคก

สะอาด หมูท่ี ๒, ๗, และ๙ ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร. (อัดสําเนา) 

คณะกรรมการหมูบานหนองกอง. “ขอมูลท่ัวไปของหมูบานหนองกอง หมูท่ี ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์

ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ”. ใน เอกสารประกอบการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจาป 

๒๕๕๙ บานหนองกองหมูท่ี ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. 

(อัดสําเนา) 

คณะกรรมการหมูบานโคกเมือง. “ธรรมนูญหมูบานสันติสุข ๙ ดี คัมภีรสรางอนาคตท่ีดีใหลูกหลาน” 

หรือ “ธรรมนูญหมูบาน/ชุมชนเมือง ๙ ดี” บานโคกเมือง หมูท่ี ๙ ตําบลจรเขมาก 

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย”. ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗. (หนังสือเอกสารอัดสําเนา) 

สายันต ไพรชาญจิตร. “เรื่องของชุมชน community”. ใน เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องชุมชน 

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๓. (อัดสําเนา) 

 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส: 
ไทยตําบล ดอท คอม. ขอมูลตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง นครราชสีมา. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

http://www.thaitambon.com/tambon/301602 [๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙]. 

นพดล เหลากอ. ชุมชนเขมแข็งทางเลือกใหมของการพัฒนา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา, 

https://www.gotoknow.org/posts/32079 [๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙]. 

 

 

 

http://www.thaitambon.com/tambon/301602
http://www.gotoknow.org/user/nowpadol/profile


๓๙๑ 
 

(๖) สัมภาษณ: 
สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya 

Institute) ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๘ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 

สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต, เจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม    

สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) พุทธศักราช ๒๕๔๐ และผูกอตั้งกลุมสัจจะ

สะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล, พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร, พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา, พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (ผูใหขอมูลแทนนางสุพัตรา 

แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร), ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม, พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายกานต ธงศรี, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี, พัฒนาการอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายวิรันด ปดตาละคะ, นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง, กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๗ กันยายน 

๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา, ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดานการ

บริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ), ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน

ทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบล

ทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๓๙๒ 
 

สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน, กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายประสิทธิ์ ลอยประโคน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประ

โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย, ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย, ๔ 

กันยายน, ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายประจํา เปนตามวา, นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, 

๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น, กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล, ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, 

๑๑ กันยายน, ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร, ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ นางสวัสดิ์ ม่ันหมาย, ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และประธานกลุม

สตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร, ๑๓ กันยายน, ๒๕๕๙. 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน 
****************** 

ดวย พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย) รหัสประจําตัวนิสิต ๕๗๐๑๕๐๔๐๔๖ 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน” 
เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว 

ในท่ีนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดวยการใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
(Semi-Structured Interview) เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย คือ  

๑) เพ่ือศึกษากลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๒) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๓) เพ่ือนําเสนอบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน  
ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 
คําช้ีแจง: แบบสัมภาษณนี้ มี ๒ ตอน ประกอบดวย 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 
 

ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณ ชื่อ.............................................นามสกุล................................................ อายุ......ป 
ท่ีอยู.............................................................................................................................................. 
อาชีพหลัก.............................................................. อาชีพเสริม ........................................................... 
วุฒิทางการศึกษา................................................................................................................................... 
ตําแหนง................................................................................................................................................. 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี........... เดือน.................... พ.ศ. ……………… เวลา......................ถึง........................น. 
สถานท่ีสัมภาษณ................................................................................................................................... 
ผูสัมภาษณ (ผูวิจัย)………………………………………………………………………………………………………… 
ผูบันทึกขอมูล : จดบันทึก, บันทึกเสียง, บันทึกภาพ (ผูวิจัย) ........................................................... 



๔๕๕ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน แบง
ออกเปน ๕ กลุมคําถาม ดังนี้ 

๑. กลุมคําถามเก่ียวกับบริบทของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
๒. กลุมคําถามเก่ียวกับกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมท้ังภายในและภายนอก

ชุมชน ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
๓. กลุมคําถามเก่ียวกับองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองแบบพหุภาคี  
๔. กลุมคําถามเก่ียวกับการบูรณาการฐานคิดหลักพุทธธรรมท่ีมีสวนสําคัญทําใหเกิดแนว

ทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน  
๕. กลุมคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือ

ความยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



๔๕๖ 
 

๑. กลุมคําถามเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  
๑.๑ ประวัติศาสตร ความเปนมาของชุมชน ชื่อหมูบาน/ชุมชน ท่ีตั้ง และอาณาเขต เปน

อยางไร 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
…..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

๑.๒ สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปภายในชุมชน อาทิเชน สภาพทางภูมิศาสตร สภาพ
ภูมิอากาศ เปนอยางไร  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๑.๓ สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน เปนอยางไร  
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๑.๔ สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อดั้งเดิม รวมถึงภูมิปญญา
ทองถ่ินภายในชุมชน เปนอยางไร  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.๕ สภาพทางการเมือง การปกครอง/การบริหาร เปนอยางไร  
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๔๕๗ 
 

๒. กลุมคําถามเกี่ยวกับกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมท้ังภายในและภายนอกชุมชน ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๒.๑ ประวัติและพัฒนาการของชุมชน องคกรชุมชน รวมถึงความสัมพันธกับกลุมองคกร
ภาคีเครือขายภายนอก มีอายุการกอเกิด กระบวนการพัฒนา และการพ่ึงตนเองในแตละชวง ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เปนอยางไร  

.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



๔๕๘ 
 

๒.๒ ระบบโครงสรางความสัมพันธขององคกรทางสังคมท้ังภายในชุมชน และระหวาง
องคกรภายนอกชุมชน ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนอยางไร  

.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒.๓ กลไกการทํางานขององคกรทางสังคม ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

อันเปนปจจัยเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ท้ังปจจัยท่ีสงเสริม และปจจัยท่ี
เปนปญหาอุปสรรคตอความสัมพันธและกระบวนการในการทํางานรวมกัน เพ่ือใหชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองไดตอไป อันประกอบดวยปจจัย ๔ ดาน ดังนี้ 

 
๑) ดานภาวะผูนํา เปนอยางไร  
......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 



๔๕๙ 
 

๒) ดานการมีสวนรวมของชุมชน เปนอยางไร  
.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๓) ดานแผนพัฒนาชุมชน เปนอยางไร  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๔) ดานผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชน เปนอยางไร  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 



๔๖๐ 
 

๓. กลุมคําถามเกี่ยวกับองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองแบบพหุภาค ี 
๑.๑ องคประกอบท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง โดยการนําหลัก

ทางรัฐประศาสนศาสตรมาประยุกตใชในการบริหารจัดการชุมชนใหประสบผลสําเร็จ คือ การใช
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (Management Resources) ท่ีเรียกวา 6M’s อันไดแก 

๑) Management การบริหารจัดการ คือ ชุมชนนี้มีการบริหารจัดการงาน เปน
อยางไร  

.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร คือ ชุมชนนี้มีการบริหาร
จัดการโดยใชเครื่องมือเก่ียวกับอุปกรณ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีท่ีเปนท้ังแบบพ้ืนบานดั้งเดิมและ
แบบ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีสวนสําคัญทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางเทคโนโลยีและการ
เรียนรูของชุมชน เปนอยางไร 

.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



๔๖๑ 
 

๓) Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ คือ ชุมชนนี้มีการบริหาร
จัดการเงินทุน งบประมาณ หรือรายไดท่ีเกิดข้ึนและการไดมาซ่ึงเงินทุน งบประมาณในระดับตางๆ 
ภายในชุมชน ตั้งแตระดับครอบครัว กลุมองคกรชุมชน จนถึงระดับชุมชน ท่ีเปนองคประกอบท่ีมีสวน
สําคัญทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองได ในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน เปนอยางไร 

......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๔) Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม คือ ชุมชนนี้มีการบริหาร

จัดการปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของประชาชนในชุมชนทุกระดับท้ังผูนํา 
เพ่ือนรวมงาน และสมาชิกในชุมชน รวมถึงการสรางขวัญหรือกําลังใจใหกับบุคคลแตละคนใหสามารถ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีมีสวนสําคัญทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางจิตใจ เปนอยางไร  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
..………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๔๖๒ 
 

๕) Material การบริหารจัดการวัสดุ/วัตถุดิบ คือ ชุมชนนี้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และปลูกสรางเอง อาทิเชน ดิน น้ํา 
ปา พันธุพืช และวัตถุดิบ หรือวัสดุท่ีใชในการผลิตและแปรรูปตางๆ ซ่ึงมีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีมีสวนสําคัญทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนอยางไร 

.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
........……..…………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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….…………………...………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

๖) Man การบริหารจัดการดานคน คือ ชุมชนนี้มีม่ันคงแข็งแกรงของกลุมคน ท้ังผูนํา
และสมาชิกในชุมชน รวมถึงสมาชิกในกลุมองคกรชุมชนตางๆ ท่ีตองเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ชุมชนตามบทบาท หนาท่ี และภารกิจของตนเองแบบมีสวนรวม โดยการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนได
ตระหนักเรียนรูและเขาใจถึงระเบียบวิธีปฏิบัติงาน หรือระเบียบการปฏิบัติหนาท่ีตามระบบสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนเปนองคประกอบท่ีมีสวนสําคัญทําใหชุมชนเกิด
การพ่ึงตนเองได ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เปนอยางไร  

.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



๔๖๓ 
 

๔. กลุมคําถามเกี่ยวกับการบูรณาการฐานหลักพุทธธรรมท่ีมีสวนสําคัญทําใหเกิด
แนวการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความย่ังยืน  

การบูรณาการความสัมพันธระหวางหลักพุทธธรรมคือหลักนาถกรณธรรม ๑๐ กับหลัก
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (Management Resources) ท่ีเรียกวา 6M’s มีดังตอไปนี้ 

๑) Management การบริหารจัดการ บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ซ่ึง
สามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงเขมแข็งของกลุมคน ครอบครัว ชุมชน รวมถึง
องคกรทางสังคมในชุมชน และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนตามวิถีพุทธในทาง
ระบบการทํางานภายในชุมชน เปนอยางไร  

........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๒) Machine การบริหารจัดการดานเครื่องมือ/เครื่องจักร บูรณาการดวยหลักนาถ
กรณธรรม ๑๐ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของการปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณตางๆ โดยมีทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนตาม
วิถีพุทธในมิติทางเทคโนโลยี เปนอยางไร 

........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 



๔๖๔ 
 

๓) Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ บูรณาการดวยหลักนาถกรณ
ธรรม ๑๐ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย และทําใหชุมชนเกิดการ
พ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนตามวิถีพุทธในมิติทางเศรษฐกิจชุมชน เปนอยางไร 

........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๔) Morality การบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการดวยหลักนาถกรณ
ธรรม ๑๐ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีถูกนําไปใช 
และเกิดการทดแทน รักษา ฟนฟูใหดีเชนเดิม พรอมท้ังสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวาง
ความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบานแบบสมัยเกา กับเทคโนโลยีแบบสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนตามวิถีพุทธในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เปนอยางไร 

........................................................................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 



๔๖๕ 
 

๕) Material การบริหารจัดการดานวัสดุ/วัตถุดิบ บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม 
๑๐ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสมดุลหรือความม่ันคงทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีพลัง มีภูมิคุมกันในตัว
ท่ีดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคคลแตละคนเพ่ือตอสูกับความยากลําบากหรือเพ่ือแกไขปญหา 
อุปสรรคตางๆ ไดสําเร็จ และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดในมิติทางจิตใจ เปนอยางไร 

........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๖) Man การบริหารจัดการดานคน บูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ซ่ึง
สามารถทําใหเกิดความสมดุลของผูท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน หรือทุกคนท่ีเกี่ยวของกับระบบสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง การปกครองภายในชุมชนนั้น และทําใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองไดอยาง
ย่ังยืนตามวิถีพุทธในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เปนอยางไร  

........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๖ 
 

๕. กลุมคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธ เพ่ือใหเกิดความ
ย่ังยืน  

๑) องคกรทางสังคมในชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ ควรมีเทคนิคและ
วิธีการในการนําหลักการบริหารจัดการท่ัวไปมาเปนเครื่องมือชวยการบริหารจัดการชุมชนรวมกันตาม
กระบวนการ หรือหนาท่ี อันจะนําไปสูความเปนชุมชนเขมแข็ง ใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
อยางไรบาง 

............................................................................................................................................ 
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.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒) ประชาชนในชุมชนควรมีการนําหลักธรรมใดอ่ืนๆ อีกหรือไม ในทางพระพุทธศาสนา

มาเปนเครื่องมือสําหรับใชบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม อันเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองใหเกิดความยั่งยืนตามวิถีพุทธ อยางไรบาง 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย) นิสิตผูวิจัย 
ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูป/ทาน  

ท่ีไดกรุณาใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้                         



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ประเด็นคําถามการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖๘ 
 

 
 การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

เร่ือง การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

 

 

หลักการและเหตุผล 

พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย) นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑ ไดรับอนุมัติให

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” เพ่ือตองการทราบ

กลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีเหมาะสมวา การ

บริหารจัดการชุมชนในยุคปจจุบันนี้เปนไปอยางไร และศึกษาคนหาองคประกอบของการบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางวา มีองคประกอบ

และลักษณะความสัมพันธของภารกิจในการบริหารจัดการชุมชนเปนอยางไร ท่ีจะชวยสงเสริมให

ชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน โดยสามารถจะนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถี

พุทธเพ่ือความยั่งยืนไดอยางไร ตลอดจนสามารถนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาคนพบนั้นไปสูการ

ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

หลักพุทธธรรมควบคูไปกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือชวยเสริมสรางฐานรากของการพัฒนาชุมชนใน

สังคมไทยใหม่ันคง และเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการสนทนากลุมเฉพาะ 

๑. เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญไดรวมกันพิจารณา ตรวจสอบ และยืนยันความ

เหมาะสมของผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” 

๒. เพ่ือนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญไปพัฒนา แกไข 

ปรับปรุงผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” ดังกลาวนี้ให

สมบูรณแบบตอไป 
 

                                                           
๑คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, รศ.  ประธานกรรมการ 
       ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร  กรรมการ 



๔๖๙ 
 

สถานที่จัดสนทนากลุมเฉพาะ 

ณ หองประชุมชลบุรี ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี (B) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วันเวลาที่จัดสนทนากลุมเฉพาะ 

วันอาทิตยท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

๑. จัดทําโครงการ และเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเสนอขอความเห็นและขออนุมัติ

จากประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 

๒. ประสานงานผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเชิญเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) 

๓. เสนอขอหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) จากศูนยบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. แจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจัดการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) กับผูเชี่ยวชาญ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๕. จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) 

๖. จัดการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตามกําหนดวัน เวลา และ

สถานท่ี  

๘. ประเมินผลการสนทนากลุมเฉพาะ วิเคราะห อภิปรายผล และนําผลการสนทนากลุม

ไปสังเคราะห เพ่ือเผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรือการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๙. สรุปผลรายงานการดําเนินงานไปยังประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ และ

กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
 

ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ โดยการประชุม

ผูเชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) จํานวน ๑๒ รูป/คน ประกอบดวย 

๑. ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการทางพระพุทธศาสนา  จํานวน ๓ รูป 

๒. ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและรัฐประศาสนศาสตร  จํานวน ๗ คน 



๔๗๐ 
 

๒. ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน    จํานวน ๒ คน 

 

ผูดําเนินรายการสนทนากลุมเฉพาะ (Moderator) 

๑. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร.   

ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วังนอย) สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบการสนทนากลุม 

๑. พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย)  

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประเด็นในการสนทนากลุม 

 การจัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูวิจัยสรางประเด็นคําถามในการ

สนทนากลุม โดยมุงหมายใหการสนทนากลุมดังกลาวนี้ เปนการ ๑) เพ่ือขอรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับกลไกการทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ี

เหมาะสม และเก่ียวกับองคประกอบของการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืนจาก

ผูเชี่ยวชาญ ๒) เพ่ือเติมเต็มขอมูลจากผลการสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลักจํานวน ๓๐ รูป/คน ๓) เพ่ือ

ทําใหไดขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและปฏิบัติไดจริง จากผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

และ ๔) สามารถหาลักษณะรวม (Common Character) ขอสรุปรวม (Common Conclusion) 

ความเหมาะสม และความเปนไปได จากการสังเคราะหรางแบบจําลองของงานวิจัยเรื่อง "การบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน” เพ่ือนําเสนอไดตอไป โดยการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งกรอบคําถามเบื้องตนไว ๓ ประเด็นคําถาม ดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับวัตถุประสงคขอท่ี ๑ คือ กลไกการทํางานขององคกรทาง

สังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จากท่ีผูวิจัยไดศึกษามาแลวนั้น คนพบวา มีปจจัย

สําคัญ ๔ ประเด็นหลัก เปนตัวขับเคลื่อนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ไดแก  

๑) ดานผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team)  

๒) ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 

community people) 

๓) ดานกระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process) 

๔) ดานผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(S: The success of community performance according to Philosophy of sufficiency 

economy) 
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จากขอคนพบท้ัง ๔ ประเด็นหลัก ดังกลาวขางตน ทานมีความเห็นวา มีความสอดคลอง

หรือยังมีประเด็นอ่ืนท่ีสามารถเปนกลไกการขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอีกหรือไม 

ประเด็นท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับวัตถุประสงคขอท่ี ๒ คือ องคประกอบของการบริหาร

จัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชหลักฐานคิดความสัมพันธ

แบบบูรณาการระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ กับหลักทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 

(Management Resources) ท่ีเรียกวา 6M’s ในแตละดาน ดังนี้ 

๑) การบริหารจัดการงานท่ัวไป (Management: PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณา

การดวยหลักนาถกรณธรรม ๕ ประการ คือ ศีลนาถกรณธรรม, วิริยารัมภนาถกรณธรรม, กิงกรณีเยสุ 

ทักขตานาถกรณธรรม, กัลยาณมิตตตานาถกรณธรรม, และปญญานาถกรณธรรม เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังพบวา หลักการ

บริหารจัดการงานท่ัวไป (Management: M1) ดังกลาวนี้ เปนตัวกระบวนการท่ีใชในการบริหาร

จัดการท่ีเหลืออ่ืนๆ อีก คือ M2-M6 ทานคิดวา มีเหมาะสมและความสอดคลองหรือไม 
 

 ……......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

๒) การบริหารจัดการเครื่องมือ/เครื่องจักร (Machine) ซ่ึงมีกระบวนการบริหารจัดการ

ตามหลัก Management (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๓ 

ประการ คือ ศีลนาถกรณธรรม, พาหุสัจจนาถกรณธรรม และปญญานาถกรณธรรม เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ทานคิดวา มีเหมาะสมและ

ความสอดคลองหรือไม 
……........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

๓) การบริหารจัดการเงินทุน/งบประมาณ (Money) ซ่ึงมีกระบวนการบริหารจัดการ

ตามหลัก Management (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๔ 

ประการ คือ ศีลนาถกรณธรรม, วิริยารัมภนาถกรณธรรม, สันตุฏฐีนาถกรณธรรม และปญญานาถ

กรณธรรม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ทานคิดวา 

มีเหมาะสมและความสอดคลองหรือไม 
……........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
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๔) การบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล (Morality) ซ่ึงมีกระบวนการ

บริหารจัดการตามหลัก Management (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวยหลักนาถกรณ

ธรรม ๕ ประการ คือ ศีลนาถกรณธรรม, สตินาถกรณธรรม, โสวจัสสตานาถกรณธรรม, วิริยารัมภนาถ

กรณธรรม, และปญญานาถกรณธรรม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถี

พุทธเพ่ือความยั่งยืน ทานคิดวา มีเหมาะสมและความสอดคลองหรือไม 
 

……........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

๕) การบริหารจัดการวัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซ่ึงมีกระบวนการบริหารจัดการตาม

หลัก Management (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๔ ประการ 

คือ ศีลนาถกรณธรรม, สันตุฏฐีนาถกรณธรรม กิงกรณีเยสุ ทักขตานาถกรณธรรม, และปญญานาถ

กรณธรรม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ทานคิดวา 

มีเหมาะสมและความสอดคลองหรือไม 
 

……........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 ๖) การบริหารจัดการดานคน (Man) ซ่ึงมีกระบวนการบริหารจัดการตามหลัก 

Management (PDCA = อิทธิบาท ๔) ผูวิจัยไดบูรณาการดวยหลักนาถกรณธรรม ๔ ประการ คือ ศีล

นาถกรณธรรม, ธรรมกามตา กัลยาณมิตตตานาถกรณธรรม และปญญานาถกรณธรรม เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ทานคิดวา มีเหมาะสมและ

ความสอดคลองหรือไม 
 

……........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ประเด็นท่ี ๓ จากการคนพบในการบริหารจัดการชุมชนตามกระบวนการท่ีเรียกวา หลัก

ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s ผูวิจัยพบวา หลักการบริหารจัดการดังกลาว สามารถทําให

ชุมชนพ่ึงตนเองไดในดานตางๆ ตามสภาพบริบทภายในชุมชน คือ ดานระบบการทํางาน ดาน

เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ และดานสังคม วัฒนธรรม  

โดยมีความเปนไปสอดคลองกับตัวแบบเชิงซอน ท่ีประกอบดวยปจจัยสําคัญของการ

พ่ึงตนเองของชุมชนหรือท่ีเรียกวา ตัวแบบ TERMS ของ สัญญา สัญญาวิวัฒน นักวิชาการดานสังคม

วิทยาชาวไทยท่ีไดคิดตัวแบบดังกลาวนี้ออกมา มีจํานวน ๕ ดาน ไดแก การพ่ึงตนเองของชุมชนดาน
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เทคโนโลยี (Technology: T) การพ่ึงตนเองของชุมชนดานเศรษฐกิจ (Economy: E) การพ่ึงตนเอง

ของชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ (Resource: R) การพ่ึงตนเองของชุมชนดานจิตใจ (Mental: M) 

การพ่ึงตนเองของชุมชนดานสังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural: S)  

แตอยางไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดใชหลัก Management การบริหาร

จัดการ โดยกระบวนการบริหารจัดการ ภายใตระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพของงานแบบ 

PDCA กลาวคือ เริ่มตั้งแตมีการวางแผนงาน (P: Plan) แลวนําไปปฏิบัติ (D: Do) ในขณะท่ีมีการ

ปฏิบัติงานนั้นก็ดําเนินการพิจารณาไตรตรองตรวจสอบ ตรวจเช็ค (C: Check) บางครั้งก็พบปญหา

จากการดําเนินการ จําเปนตองทําการแกไขหรือปรับปรุง ซ่ึงก็คือ (A: Action) การปรับปรุง ก็เริ่มจาก

การวางแผนกอน การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ

ปฏิบัติตามแผนงานท่ีประสบผลสําเร็จแลว เพ่ือนําไปใชในการทํางานตอไป  

หลักการดังกลาว เม่ือพิจารณาดูลักษณะของการดําเนินกิจกรรมตามหลักการบริหาร

จัดการดังกลาวนี้ แลวนําหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาจับเขา ก็สอดคลองกับการดําเนินงาน

ตามวิถีพุทธ กลาวคือหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย การมีความพอใจ รักชอบและรับผิดชอบในงาน

กิจกรรมท่ีตนเองไดลงมือทํา (ฉันทะ) การมีความมุงม่ันเพียรพยายามในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยู

ตลอดเวลาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว (วิริยะ) การมีความเอาใจใสหรือฝกใฝตั้งใจในการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีตนเองไดรับมอบหมายมาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค (จิตตะ) และในขณะท่ี

ดําเนินงานนั้น ก็มีการตรวจสอบพิจาณาดูขอบกพรองหรือจุดเสียหายของกิจกรรมตางๆ ท่ีกําลัง

ดําเนินการหรือดําเนินการเสร็จแลว เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหดีข้ึนตอไป (วิมังสา)  

โดยยึดเปนตัวหลักกระบวนการในการบริหารจัดการชุมชนไปพรอมๆ กับหลักทรัพยากร

ทางการบริหารจัดการดานอ่ืนๆ แตละดานท่ีเหลือดวย คือ Machine การบริหารจัดการดาน

เครื่องมือ/เครื่องจักร Money การบริหารจัดการดานเงินทุน/งบประมาณ Morality การบริหาร

จัดการดานคุณธรรม จริยธรรม Material การบริหารจัดการวัสดุ/วัตถุดิบ และ Man การบริหาร

จัดการดานคน โดยมุงเนนการบริหารจัดการชุมชนตามลําดับความสําคัญของการท่ีจะทําใหชุมชน

สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน และผูวิจัยไดเลือกใชหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการ แตละขอมา

บูรณาการใชใหเห็นความสัมพันธระหวางหลักนาถกรณธรรม ๑๐ แตละขอธรรม กับหลัก 6M’s แต

ละดานนั้น เม่ือไดบูรณาการตามหลักการดังกลาวแลว ทําใหพบวา มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการ

พ่ึงตนเองของชุมชนตามตัวแบบ TERMS ซ่ึงปกติเรียงตามลําดับจากดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคม-วัฒนธรรม แตกลับกลายเปนวา หัวใจหลักของการบริหาร

จัดการชุมชนใหพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนตามวิถีพุทธนั้น จําเปนตองเนนการบริหารจัดการชุมชนดาน

คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล (Morality) ใหเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการ ชุมชนเพ่ือใหเกิด

การพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ซ่ึงถาพิจารณาดูแลว ยอมมุงถึงการบริหารจัดการใหเกิดการพ่ึงตนเองของ



๔๗๔ 
 
ชุมชนในทางดานจิตใจ (Mental) หรือมีการพ่ึงตนเองของชุมชนทางดานจิตใจเปนจุดศูนยกลาง จึงจะ

สามารถทําใหเกิดความสมดุลของการบริหารจัดการชุมชนและสรางความยั่งยืนไดอยางเปนรูปธรรม

ชัดเจนข้ึน 

ท้ังนี้ เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี ๓ คือ เพ่ือนําเสนอทางการบริหารจัดการชุมชน

พ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน กลาวคือการท่ีจะสรางแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถี

พุทธเพ่ือความยั่งยืนใหเห็นผลเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนนั้น พบวา ยอมผานการอาศัยกลไกการ

ทํางานขององคกรทางสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ท่ีมีปจจัยสําคัญ ๔ ดาน คือ  

๑) ผูนําชุมชนและทีมงาน (L: Community Leader and team)  

๒) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (P: Participation process of 

community people)  

๓) กระบวนการวางแผนชุมชน (P: Community Planning process)  

๔) ผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: 

The success of community performance according to Philosophy of sufficiency 

economy) ดังท่ีผูวิจัยไดกลาวไวแลวขางตน ซ่ึงทุกๆ กระบวนการของการดําเนินงานของชุมชนนั้น 

พบวา มีแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการ

พัฒนาตามวิถีพุทธ กลาวคือหลักภาวนา ๔ ประกอบดวย 

๑) มุงพัฒนาตนเองทางกายภาพ (กายภาวนา) กลาวคือตั้งแตเบื้องตน ตัวผูนําชุมชน ท้ัง

ท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ ท้ังทีมงาน และผูนําทางจิตวิญญาณท่ีเก่ียวของกับชุมชนโดยตรง 

เชน พระสงฆ เปนตน รวมถึงสมาชิกในชุมชน ลวนใฝการพัฒนาทางดานศึกษาเรียนรูในสิ่งตางๆ ท้ัง

ภูมิปญญาแบบดั้งเดิมและภูมิปญญาแบบสมัยใหม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต 

(Education: E1) ภายใตบริบทสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับตนเอง (Environment: E2) กลาวคือ

การบริหารรางกายของตนเองใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ และการสรางความพรอมดวยปจจัย ๔ 

อยางเหมาะสม ไมมากเกินไปไมนอยเกินไป คือ อาหาร เครื่องนุงหม สถานท่ีอยูอาศัย และยาบรรเทา

รักษาโรค ซ่ึงสามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งไดในดานตางๆ คือ ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ 

ดานจิตใจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานสังคม วัฒนธรรม รวมถึงดานการเมือง 

การปกครอง ภายในชุมชน  

๒) มุงพัฒนาตนเองทางดานศีล (สีลภาวนา) กลาวคือการพัฒนาดานระเบียบ กฎเกณฑ 

และกฎหมาย ซ่ึงเปนกติกาในการอยูรวมกันในสังคม การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองใหเกิดความ

ยั่งยืนไดนั้น และในขณะเดียวกันก็มุงพัฒนาดานจิตใจไปพรอมๆ (จิตตภาวนา) กลาวคือการฝกอบรม

จิตใจใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เพ่ือใหรูจักปรับตัวใหเทาทันกับสภาวการณของการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคม มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในทุกๆ กิจกรรม โดยมุงเนนหลักการ



๔๗๕ 
 
มีสวนรวมของทุกฝาย และแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากความสําเร็จในการดําเนินการอยางเทาเทียม

กัน ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเปนศูนยกลางของการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือใหประสบ

ผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness: E3) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency: E4) ควบคูกัน

ไปดวย เพราะผลสําเร็จจากการดําเนินงานของชุมชนนั้น ทุกฝายท้ังตัวผูนําชุมชน ทีมงาน และสมาชิก

ในชุมชน ท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชน (Stakeholders) รวมถึงภาคีเครือขายอ่ืนๆ จาก

ภายนอกท่ีมีสวนเก่ียวของ ลวนตองรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตอง อันสงผลทํา

ใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจภายในชุมชน (Economy: E5) และสามารถทําใหชุมชนเกิดความ

เขมแข็งหรือสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนในดานตางๆ ตามมา เชน สังคม วัฒนธรรม การเมือง 

การปกครอง ซ่ึงจะเปนฐานรากใหแกประเทศชาติตอไป 

๓) ปฏิเวธสัทธรรม หมายถึง มุงพัฒนาตนเองทางดานปญญาอยางสมํ่าเสมอ (ปญญา

ภาวนา) เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเทาทันสภาวการณตามความเปนจริง เม่ือกลาวสรุปโดย

ภาพรวมตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงแกนแทของการบริหารจัดการชุมชน

พ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับข้ึนไปตั้งแตข้ันพ้ืนฐานสูข้ัน

เบื้องบน โดยสามารถอนุมานเปรียบเทียบไดกับการพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ ประกอบดวย กาย

ภาวนา คือการพัฒนาทางดายกายภาพ สีลภาวนา คือการพัฒนาทางดานศีล จิตตภาวนา คือการ

พัฒนาทางดานจิตใจ และปญญาภาวนา คือการพัฒนาทางดานปญญา โดยมีจุดมุงหมายเปนอัน

เดียวกัน คือมีการพัฒนาเพ่ือเขาสูความสงบรมเย็นหรือความสันติสุข (Peace: P) ในการดํารงชีพเปน

ผลปลายทางสุดยอดท่ีทุกคนตองการนั่นเอง ซ่ึงทําใหไดองคความรูจากการวิจัยเปนผลสมการราง

แบบจําลองของผลงานวิจัยในเบื้องตน คือ  

“โมเดล: LPPS + (10N + 6M) + (W -TERMS) = 5E–1P Model” 

 

จากคําดังกลาวขางตนนั้น ทานคิดวา มีเหมาะสมและความสอดคลองหรือไม 
 

……............................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 

 

 

 



๔๗๖ 
 

 
กําหนดการ 

โครงการสนทนากลุมระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ  
(การสนทนากลุมเฉพาะ : Focus Group Discussion) 

 

เร่ือง การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองวิถีพุทธเพ่ือความยั่งยืน 

 
ณ หองประชุมชลบุรี ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี (B) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตยท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ผูเชี่ยวชาญ พรอมกัน ณ หองประชุมชลบุรี ชั้น ๕ โซนบี อาคารเรียนรวม  
  มจร วังนอย 
- พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. นําไหวพระสวดมนต 
- พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ กลาวแนะนําตัวกับผูเขารวมสนทนากลุม  
  เฉพาะ  
- พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. กลาววัตถุประสงคการจัด 
  สนทนากลุมเฉพาะ และเปนผูดําเนินรายการสนทนากลุม (Moderator) 
 

เวลา  ๐๙.๑๕ น.  - พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ นําเสนอผลการวิจัย และองคความรู 
- ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในท่ีประชุมตามประเด็นรายบุคคล และสนทนา 
  แลกเปลี่ยนเชิงสรางสรรคตามกรอบการสนทนากลุม 
 

เวลา  ๑๐.๓๐ น.  - พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. สรุปผลการสนทนากลุม 
- ผูรับผิดชอบการสนทนากลุม ถวาย/มอบของท่ีระลึก และคายานพาหนะ 
  แกผูเชี่ยวชาญ 
- พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. นํากราบลาพระรัตนตรัย   

 

 
 

หมายเหตุ: ขอเชิญผูเชี่ยวชาญและผูเขารวมการสนทนากลุมทุกทาน ถายภาพหมูท่ีระลึกรวมกัน ท้ัง 
     กอนและหลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุมเฉพาะ  

ผูประสานงาน: พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย)  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพถายผูใหขอมูลหลกัในการสัมภาษณเชิงลกึ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗๘ 
 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา/พระสงฆนักพัฒนา 

 

 

 
ภาพท่ี ๑ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒ 



๔๗๙ 
 

 
ภาพท่ี ๓ 

สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชริเมธี ป.ธ.๙ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๔ 

 



๔๘๐ 
 

 
ภาพท่ี ๕ 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๖ 

สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต เจาอาวาสวัดไผลอม 
 
 
 



๔๘๑ 
 

  

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนนักวิชาการภาครัฐดานการพัฒนาชุมชน 

 

 
ภาพท่ี ๑ 

สัมภาษณ นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๒ 

สัมภาษณ นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 



๔๘๒ 
 

 
ภาพท่ี ๓ 

สัมภาษณ นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๔ 

สัมภาษณ นายทรงศักดิ์ พิมพเบา พัฒนาการอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 

 



๔๘๓ 
 

 
ภาพท่ี ๕ 

สัมภาษณ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ  

(ผูใหขอมูลแทนนางสุพัตรา แสงทอง, พัฒนาการจังหวัดสุรินทร) 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๖ 

สัมภาษณ นางสาวอารีรัตน หอมเนียม พัฒนาการอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

 

 



๔๘๔ 
 

 
 ภาพท่ี ๗ 

สัมภาษณ นายกานต ธงศรี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๘ 

สัมภาษณ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 



๔๘๕ 
 

 

 
ภาพท่ี ๑ 

สัมภาษณนายวิรันด ปดตาละคะ นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง  

จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
ภาพท่ี ๒ 

สัมภาษณ นายเจริญ วันไธสง กํานันตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ผูทรงคุณวฒุิที่เปนภาคชุมชน ประกอบดวย ผูบริหารฝายทองถ่ิน  
ผูปกครองฝายทองที ่



๔๘๖ 
 

 
ภาพท่ี ๓ 

สัมภาษณ นายสุรชัย พันธุรัตน ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย  

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๔ 

สัมภาษณ นายคําพา แกวนะรา ประธานกลุมออมทรัพยบานทับสวาย และปราชญชาวบานดานการ

บริหารจัดการกองทุนชุมชน หมูท่ี ๑ บานทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง 

 จังหวัดนครราชสีมา 



๔๘๗ 
 

 
ภาพท่ี ๕ 

สัมภาษณ นายประเทือง พาโคกทม (ขาราชการบํานาญ) ประธานกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน

ทับสวาย หมูท่ี ๑ และปราชญชาวบานดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี ๑ ตําบลทับสวาย 

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 
ภาพท่ี ๖ 

สัมภาษณ นายไพฑูรย บาลโสง นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก  

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 



๔๘๘ 
 

 
ภาพท่ี ๗ 

สัมภาษณ นายมานพ ตางประโคน กํานันตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๘ 

สัมภาษณ นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 



๔๘๙ 
 

 
ภาพท่ี ๙ 

สัมภาษณ นางพนิดา เขียวรัมย ประธานคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ และตัวแทนปราชญ

ชาวบาน หมูท่ี ๙ บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๐ 

สัมภาษณ นายประจํา เปนตามวา นายกองคการบริหารสวนตําบลคูตัน  

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 



๔๙๐ 
 

 
ภาพท่ี ๑๑ 

สัมภาษณ นายพันธ ซอนกลิ่น กํานันตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๒ 

สัมภาษณ นายวรเมธ กันสุมาโล ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด  

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

 



๔๙๑ 
 

 
ภาพท่ี ๑๓ 

สัมภาษณ นางสวัสดิ์ ม่ันหมาย ประธานกลุมสตรีทอผาไหม หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด และประธาน

กลุมสตรีทอผาไหมประจําตําบลคูตัน  

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

 

 

 

 
 ภาพท่ี ๑๔ 

สัมภาษณ นางสมจิต โสระถาวร ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด  

ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 



๔๙๒ 
 

 
ภาพท่ี ๑๕ 

สัมภาษณ นายรวม วงษศรี ปราชญชาวบาน หมูท่ี ๒ บานโคกสะอาด  

ตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๖ 

สัมภาษณ พันตํารวจโท เสนีย ธรรมนิยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโดด 

 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 



๔๙๓ 
 

 
ภาพท่ี ๑๗ 

สัมภาษณ นายสมานชัย ใยดวง กํานันตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๘ 

สัมภาษณ นายชาติชาย บุญผุย ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ บานหนองกอง ตําบลโดด  

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 



๔๙๔ 
 

 
ภาพท่ี ๑๙ 

สัมภาษณ นายนิคม ศรีวงษ ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองกอง หมูท่ี ๓  

ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๒๐ 

สัมภาษณ นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน ปราชญชาวบานและคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓  

บานหนองกองตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ภาพถายการสนทนากลุมเฉพาะผูเช่ียวชาญ 



๔๙๖ 

 

การสนทนากลุมเฉพาะ : Focus Group Discussion 

 

ภาพท่ี ๑ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ 



๔๙๗ 

 

 

ภาพท่ี ๓ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔ 



๔๙๘ 

 

 

ภาพท่ี ๕ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๖ 

 



๔๙๙ 

 

 

ภาพท่ี ๗ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๘ 



๕๐๐ 

 

 

ภาพท่ี ๙ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๐ 



๕๐๑ 

 

 

ภาพท่ี ๑๑ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๒ 

 

 



๕๐๒ 

 

 

ภาพท่ี ๑๓ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๔ 



๕๐๓ 

 

 

ภาพท่ี ๑๕ 

 



๕๐๔ 
 

ประวัติผูวิจัย     

 

          

ช่ือ   : พระมหาภูษิต  อคฺควณโฺณ (ปุลันรมัย)  

ว/ด/ป เกิด : วันศุกรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒ 

สถานท่ีเกิด : ๖๐ หมูท่ี ๖ บานบุ ตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  

การศึกษา   : วิทยฐานะทางธรรม 
พ .ศ . ๒๕๔๗ แผนกธรรม นักธรรมช้ันเอก สังกัด วัดสามพระยา สํานักเรียน 
วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนกบาลี เปรียญธรรม ๙ ประโยค สังกัดวัดสามพระยา สํานักเรียนวัด
สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
วิทยฐานะทางโลก 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (รุนท่ี ๑)คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รุนท่ี ๓) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณการทํางาน : 
  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เปนพระวิทยากรในโครงการอบรมบาลีกอนสอบสนามหลวง 

ประโยค ป.ธ.๖-๗-๘-๙ สํานักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปจจุบัน เปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง 
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน เปนกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง 
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน เปนนักวิจัยประจําโครงการ สกว.  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก รุนท่ี ๑) วช. รวมกับ มจร 

อุปสมบท                 
 

: วันเสารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ณ วัดศาลาลอย ตําบลสะแกซํา อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย มีพระครูธรรมประภากร (เอก ปภากโร) เปนพระอุปชฌาย  

สังกัด : มหานิกาย วัดศาลาลอย ตําบลสะแกซํา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

หนาท่ีการงาน : พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เปนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประโยค ป.ธ. ๘ สํานัก
เรียนวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน เปนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประโยค ป.ธ. ๘ สํานัก
เรียนวัดหัวลําโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยูปจจุบัน : ๖๓ วัดใหมยายแปน ซอยบางขุนนนท ๒ ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  

  E-mail: pagsa.2522@gmail.com 

  Tel: ๐๘๒-๑๘๓-๓๔๗๙     

 

mailto:pagsa.2522@gmail.com

