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บทคัดย่อ 
การศึกษาการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

กระบวนการปรับตัวทางสังคมที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของหมู่บ้าน และศึกษารูปแบบวิธีการ บูรณาการ
แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากกรณีศึกษา 3 กรณี 
ประกอบด้วย หมู่บ้านบุกลาง หมู่ 10 ตําบลบุเปือย อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านหนองพระ 
หมู่ 7 ตําบลเสียว อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ และบ้านนาดูน หมู่ 2 ตําบลเปือย อําเภอลืออํานาจ 
จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใช้กรอบการศึกษา จากสภาพความยากจนและสาเหตุความยากจน ในมุมมองของ
ทฤษฎีภาวะทันสมัย และแนวคิดการปรับตัวและวิธีการแก้ปัญหาความยากจน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ง ข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความ 

ผลการศึกษาพบว่า ความยากจนได้กลายเป็นปัญหาท่ีส่งผลให้เกิดคนจนขึ้นในสังคม และการ
แก้ไขปัญหาความยากจนไม่สามารถดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหาได้เพียงด้านใดด้านหน่ึงเพราะการสั่งสม
และความทับซ้อนของปัญหามีปัจจัยสาเหตุร่วมหลายมิติ หมู่บ้านบุกลาง หมู่บ้านหนองพระ และหมู่บ้าน
นาดูน ได้ใช้วิธีการบูรณาการองค์กรชุมชนและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็น ทุนทางสังคมท่ีดํารงอยู่ ได้
ถูกนํามาประยุกต์ปรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ผ่านการจัดต้ังองค์กรชุมชน
ลักษณะสถาบันการเงินชุมชน และการดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และภายใต้วิธีการ 
บูรณาการองค์กรชุมชน ที่มีความสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนของ
ประชาชน การบริหารจัดการองค์กรชุมชน การสร้างเครือข่ายทางสังคม ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิด
ศักยภาพด้านงานพัฒนา มีขีดความสามารถจัดการปัญหาด้วยตนเองได้ ซึ่งนําไปสู่การพ่ึงตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน มั่นคง ด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับครอบครัวและหมู่บ้าน อาทิ การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน การ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม การสืบสานภูมิปัญญา ก่อเกิดการเก้ือกูลและยึดโยงให้
ครอบครัว หมู่บ้านไม่ล่มสลายไปพร้อมกับกระแสการพัฒนาประเทศ เพ่ือก้าวไปสู่การสร้างสังคมทันสมัย 
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ABSTRACT  
The study of integral resolving poverty problem by community organization 

aimed to investigate processes of adaption, potential enhancement for strong organization, 
patterns and approaches of integral resolving poverty problem by community organization. 
This study, conducted qualitatively, applied three cases.  The first case was conducted in 
Bu Klang village located in Moo 10, Bu Pueai sub district in Nan Yuen district in Ubon 
Ratchathani province. The second case was Nong Phra village located in Moo 7, Siew sub-
district, Pho Si Suwan district in Sisaket province. The last case was Na Doon village located 
in Moo 2, Pueai sub-district, Lue Amnat district in Amnat Charoen province. The study was 
conducted under the scope of dimensional characteristics, statuses, and causes of poverty 
problem under the views of modernization theory, adaption concept, and poverty 
problem solutions. Data  was collected by documents, field work activities, deep interview, 
focus groups, and participant observation. The collected data was analyzed and 
synthesized by interpretation.   

The findings indicated that the poverty problem resulted in the increase of poor 
people and the problem could not be resolved by the factor because of prolongation and 
complexity of multidimensional causes. Bu Klang, Nong Phra, and Na Doon villages applied 
the integration for the community organization and village development projects, which 
was a social capital in the villages. The integration was also employed as machinery to drive 
poverty problem solution, leading to establishment of the community organization with 
financial institutions in the communities and operation of village development projects with 
activities for improvement of quality of people’s life. The integral development also 
supported learning processes, people participation, community organization management, 
social networks, and efficient development planning, consistent with contexts of the 
villages. Thus, people in the communities held potentials for development and abilities for 
resolving problems by themselves and self-reliance, resulting in sustainable development 
and social and economic security of their families and villages. For example, people could 
resolve their debt problems, had occupations, enhanced their quality of life and 
environment, kept on local wisdoms, patronized and sustained family institutions, and 
proloned the villages along with development dynamics. All of these developments 
reached to modern societies. 

 
คําสําคัญ       

ความยากจน  การบูรณาการ  องค์กรชุมชน การปรับตัว    
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ความสําคัญของปัญหา  
 กระบวนการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเทศไทย ส่วนหน่ึงเป็นผล

ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาแห่งรัฐ เพ่ือก้าวไปสู่การสร้างความทันสมัย กอปรกับการจัดต้ังสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติในปี พ.ศ. 2502 เป็นแรงผลักดันนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 ซึ่งเป็นแผนแม่บทกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ลงทุนของประเทศ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพประชาชนให้สูงขึ้น ภายใต้การมุ่งเน้นให้
ความสําคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ประชาชาติ โดยนําปัจจัย ทุนทางสังคม ประเทศ
มาสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการ (พิทยา  ว่องกุล, 2545) และภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการลงทุน ดังกล่าวน้ี ได้ส่งผลภาพรวมการพัฒนาประเทศมีอัตราการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพ่ิมขึ้น การส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์
บางชนิดสามารถส่งออกเป็นอันดับหน่ึงของโลก  

อย่างไรก็ตาม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวไปสู่การสร้างความทันสมัยด้าน
เศรษฐกิจน้ี กลับเป็นประเด็นทางสังคมที่ถูกกล่าวถึงเรื่องการกระจายการพัฒนาและความเท่าเทียม
ทางสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจ เพราะผู้มีส่วนได้รับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้ี กลับเป็นกลุ่มคนที่เก่ียวข้องกับการส่งออกภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับคนกลุ่มน้อยขณะที่คนกลุ่มใหญ่ในภาคเกษตรกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์จากความเจริญ (โฆสิต  ป้ันเป่ียมรัษฎ์, 2533) และไม่สามารถเข้าถึงทุนทางสังคม ได้อย่าง
ยุติธรรมทั้งยังถูกขีดกรอบเป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคมเพราะนโยบายการส่งเสริมภาคเกษตรกรรม
จากภาครัฐบาลนับอดีตถึงปัจจุบัน มักก่อปัญหาทางสังคมและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนต้อง
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตจากเกษตรกรรมด้ังเดิมมีวัฒนธรรมการผลิตที่ร้อยรัดความสัมพันธ์ทาง
สังคม เป้าหมายการผลิตมุ่งเน้นการบริโภคในระดับครัวเรือนและชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตเพ่ือการค้าพ่ึงพากลไกการตลาด มีลักษณะเป็น
เกษตรกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคนิค วิธีการ เครื่องจักรกล สารเคมี ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตและผลผลิตถูกป้อนสู่ระบบตลาดมากกว่าการบริโภคในครัวเรือน  

กล่าวได้ว่า แบบการผลิตเกษตรกรรมแผนใหม่ ภายใต้นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐบาล 
กลับเป็นปัจจัยสาเหตุที่นําไปสู่การทําลายฐานทรัพยากร คุณภาพชีวิต และสร้างความขัดแย้งทาง
สังคมระหว่างประชาชน เพ่ือแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด ซึ่งเป็นวิกฤติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนต้องประสบกับ
ความแร้นแค้นมีภาระหน้ีสินเพ่ิมพูน บางครอบครัวต้องสูญเสียที่ดินทํากินและตกอยู่ภายใต้วงจรความ
ยากจน (วิทยากร  เชียงกูล, 2547) ดังน้ัน ภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่ชนบท ที่เป็นพลังการผลิตหลักของ
ประเทศ จึงมีวิถีการผลิตที่อ่อนแอลงไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะต่อมา 

การตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้
นโยบายการพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่การสร้างความทันสมัยน้ี กลับเป็นแรงผลักดันนําไปสู่การปรับตัว   
ของประชาชนผู้มีสถานะอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ฐานะยากจนมีอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เรียนรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันค้นหา
แนวทางและรูปแบบการแก้วิกฤติปัญหาความเดือดร้อนในระดับหมู่บ้านให้ประชาชนมีขีดสามารถ
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พ่ึงตนเองได้โดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลหรือหน่วยงาน และวิธีสําคัญที่หมู่บ้าน   
บุกลาง อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี บ้านหนองพระ อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  
และบ้านนาดูน อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเป็นกรณีศึกษา ต่างได้ดําเนินการ คือ การ
สร้างกลไกทางสังคม เพ่ือนําไปสู่การจัดการแก้ไขวิกฤติได้อย่างย่ังยืนและมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการปรับตัวด้วยการรวมกลุ่มประชาชนจัดต้ังองค์กรทางสังคมรูปแบบองค์กรชุมชน ทําหน้าที่
ขับเคลื่อนการแก้วิกฤติปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน ซึ่งหมายถึง องค์กร
ชุมชน ที่จัดต้ังดําเนินกิจกรรมน้ี ได้สร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาได้หันกลับมา
ทบทวนและเรียนรู้วิธีจัดการแก้ไขปัญหาด้วยพลังของตนเองอย่างมีเป้าหมาย โดยเฉพาะประเด็น
ความยากจนท่ีเป็นปัญหาหลักของประเทศและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนในทุกระดับของ
สังคม และภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเช่นน้ี การศึกษา การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย
องค์กรชุมชนผู้ศึกษามีความสนใจที่จะค้นหาและอธิบายถึง กระบวนการปรับตัวของหมู่บ้านที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาความเข้มแข็งและการดํารงอยู่ของหมู่บ้านน้ันมีมิติเรื่องใดบ้าง และวิธี
การบูรณาการองค์กรชุมชนน้ันมีปัจจัยและขั้นตอนอย่างไรที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นของหมู่บ้านกรณีศึกษา ได้อย่างแท้จริง  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

การพัฒนาที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญความทันสมัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งผลกระทบต่อ
วิถีความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะหมู่บ้านพ้ืนที่ชนบทต้องประสบภาวะล่มสลาย ขาดความสามารถใน
การจัดการปัญหาและไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการปรับตัวที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของหมู่บ้าน 
2. เพ่ือศึกษาการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ได้เลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัย แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และสามารถให้รายละเอียดหัวข้อ
การศึกษาในเชิงลึก และการได้ข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะทําให้ทราบปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การอธิบายผลการศึกษา และสามารถนําเสนอตัวแบบกระบวนการดําเนินงานของ 
องค์กรชุมชน มีมิติการบูรณาการที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างชัดเจนมากที่สุด  

วิธีการและขั้นตอนการเลือกพ้ืนที่  
ในการศึกษานี้ ได้เลือกใช้ วิธีวิทยาการวิจัย แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ และได้เลือกเน้น

รูปแบบของกรณีศึกษา (Case Study Research) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ภายใต้ขอบเขตสถานที่ เวลา 
บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ได้กําหนดไว้ (Yin, 2003) และ (Leedy, 1997) ทั้งยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา เพราะจะนําไปสู่การอธิบาย กระบวนการปรับตัวของหมู่บ้าน และวิธีการบูรณาการองค์กร
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ชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับหมู่บ้าน และดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลจากเอกสาร ประกอบไปด้วย ข้อมูลในระดับพ้ืนที่ ที่ได้จากเอกสารของหมู่บ้านจัดทํา
รวบรวมไว้แล้ว อาทิ ประวัติหมู่บ้าน แผนที่หมู่บ้าน แผนพัฒนาหมู่บ้าน รายงานสถานภาพองค์กรชุมชน 
เป็นต้น ซึ่งมีความสําคัญกับการอธิบายบริบทของหมู่บ้านในมิติต่างๆ  

2) การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นการออกแบบสร้าง
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล โดยมีแนวคําถามเป็นหลัก แต่ให้อิสระผู้ให้ข้อมูลที่จะแสดงความคิดเห็นได้
อย่างลึกซึ้ง มีความละเอียด แต่ตรงวัตถุประสงค์และกรอบการศึกษาที่ได้กําหนดไว้  

3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล โดยมีผู้เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วยตัวแทนองค์กรชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน และชาวบ้าน มาร่วมประชุม ในประเด็นหัวข้อ ที่เก่ียวข้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสนทนา ได้อภิปราย สนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่อิสระแต่ต้องไม่กระทบต่อผู้อ่ืน  

4) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) เป็นการเก็บข้อมูลใน
พ้ืนที่กรณีศึกษา โดยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมและทํากิจกรรมในพ้ืนที่ เป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่แท้จริงเชิงปรากฏการณ์ ในมิติความเช่ือทางสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษา ครั้งน้ี ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคู่ไปกับการตรวจสอบความถูกต้อง 

ตามประเด็นการศึกษา จากการใช้เครื่องมือข้อมูลแต่ละแบบจะถูกนํามาจัดระบบและหาความหมาย 
แยกองค์ประกอบ และหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของข้อมูล เพ่ือนําไปสู่การทําความเข้าใจ ต่อสิ่งที่
เกิดขึ้น ว่ามีลักษณะอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน เมื่อใดจึงเกิด ใครมีส่วนเก่ียวข้องบ้าง เก่ียวข้อง
อย่างไร และมีปัจจัยแวดล้อมในการเกิดขึ้นของสถานการณ์ น้ัน ในลักษณะใด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจําแนกชนิดข้อมูล (Typological 
Analysis) (สุภางค์  จันทวานิช, 2549) ซึ่งการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ลักษณะ เน่ืองจาก
บริบทในพ้ืนที่ศึกษามีความแตกต่างกัน ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม    

การตรวจสอบข้อมูล  
ผู้ศึกษา ทําการตรวจสอบข้อมูลใน 2 ระดับ คือ 1) ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล ในลักษณะ

สามเส้า คือ การพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้จัดเก็บตามการออกแบบเคร่ืองมือการศึกษา ว่า มี
ความสมบูรณ์ น่าเช่ือถือหรือไม่ ใน 3 ลักษณะ คือ เวลา สถานที่ และบุคคล 2) การยืนยันข้อมูล โดย
การคืนข้อมูลให้หมู่บ้านกรณีศึกษาได้เพ่ิมเติมความสมบูรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
ยืนยันความถูกต้อง และหมู่บ้านกรณีศึกษาสามารถนําข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาปรากฏผลดังน้ี 
1. กระบวนการปรับตัวที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของหมู่บ้าน 

กระบวนการปรับตัว เป็นกลไกงานพัฒนามีมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพลิกฟ้ืนแก้วิกฤติ
ปัญหาในระดับหมู่บ้านกรณีศึกษา ให้สามารถดํารงอยู่และประชาชนมีขีดสามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งด้าน
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เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง กระบวนการปรับตัว ดังกล่าว มีปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็ง สรุปได้ คือ  

1.1 ปัจจัยทางสังคมในมิติที่เก่ียวข้องกับ คน กลุ่มสังคม ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีมีแบบแผนในระดับหมู่บ้านกรณีศึกษา ต่างร่วมกันกําหนดเป้าหมาย สร้างอุดมการณ์ ความ
เช่ือ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเกิดการต่ืนตัวเข้าร่วม
กิจกรรมงานพัฒนา คือ การรวมกลุ่มจัดต้ังองค์กรทางสังคมรูปแบบองค์กรชุมชนจํานวน 50 องค์กร มี
บทบาทขับเคลื่อนงานพัฒนาของหมู่บ้านที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

1.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในมิติที่ เ ก่ียวข้องกับวิถีการผลิตและยังชีพ ภายใต้
กระบวนการปรับตัวด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านกรณีศึกษา ได้ดําเนินการสรุปบทเรียนของปัญหา
อุปสรรค เพ่ือร่วมกันค้นหาแนวทางและรูปแบบการจัดการปัญหา โดยให้ความสําคัญและใช้ทุนทาง
สังคมประกอบด้วย ทุนภูมิปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากร มาประยุกต์ใช้เป็นวิธีการจัดการปัญหา
ด้านการผลิตและการยังชีพของประชาชนในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังกรณี การจัดต้ัง
สถาบันการเงินหมู่บ้าน และการจัดต้ังธนาคารข้าวชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรชุมชน ดังกล่าวน้ี ที่มีบทบาท
ขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและนําไปสู่การปรับตัวด้านเศรษฐกิจของประชาชนใน
หมู่บ้าน ให้มีขีดความสามารถพ่ึงตนเองด้านเงินหมุนเวียน การออมทรัพย์ การพัฒนาอาชีพ การจัด
สวัสดิการชุมชน ได้อย่างมั่นคงมีความย่ังยืนต่อการจัดการปัญหาในระดับหมู่บ้าน   

1.3 การสร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นกระบวนการปรับตัวในมิติภาคีความร่วมมือและ
การสร้างเครือข่ายงานพัฒนา โดยหมู่บ้านกรณีศึกษาได้เปิดพ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมด้านงานพัฒนาระหว่างประชาชนในหมู่บ้านกับหน่วยงาน ภายใต้การปฏิบัติ
จริงผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ซึ่งนําไปสู่การนําองค์ความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ปรับใช้
เป็นแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้านอย่างแท้จริง  

2. การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน  
กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนและคนจนในสังคมไทย ให้บรรลุเป้าหมายท่ี

แท้จริงน้ัน ไม่สามารถดําเนินการได้เพียงด้านใดด้านหน่ึง เพราะปัญหาความยากจนมีปัจจัยและ
สาเหตุที่ทับซ้อนทั้งยังเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืนอย่างเป็นพลวัต ดังน้ัน กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้ประสบผลสําเร็จมีความสอดคล้องกับแนวทางและสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน
กรณีศึกษา ต่างได้ใช้วิธีการบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการจัดต้ังองค์กรชุมชน เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปความสําคัญได้ คือ  

2.1 การใช้ทุนทางสังคมที่ ดํารงอยู่ภายในหมู่ บ้าน นํามาสร้างกลไกด้านงานพัฒนา 
ประกอบด้วยทุนทางสังคมท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ พลังทางความคิด พลังความสามัคคี ภูมิปัญญา  
ขนบประเพณี และทุนทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรม คือ ฐานทรัพยากร องค์กรทางสังคม ปราชญ์ ผู้นําหมู่บ้าน 
ซึ่งทุนทางสังคมดังกล่าว ทั้ง 2 รูปแบบ ได้ถูกนํามาประยุกต์ปรับใช้ภายใต้การจัดต้ังองค์กรชุมชนที่มีความ
หลากหลายกิจกรรม แต่ส่งผลต่อวิธีคิดและการจัดการปัญหาในระดับหมู่บ้านที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างย่ังยืน    

2.2  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างประชาชน ที่สามารถนําไปสู่การสร้างเป้าหมาย 
และมีรูปแบบวิธีการบูรณาการกิจกรรมงานพัฒนาในระดับหมู่บ้านอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยเฉพาะการ
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เรียนรู้ที่มิใช่จํากัดเพียงแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระดับหมู่บ้านแต่ยังหมายถึงการค้นหารูปแบบที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต  และการ
เรียนรู้นอกพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์กิจกรรมงานพัฒนาอ่ืน แต่สามารถนํากลับมาประยุกต์ปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับทุนทางสังคมท่ีดํารงอยู่ ซึ่งส่งผลให้หมู่บ้านกรณีศึกษา มีความหลากหลายกิจกรรมงาน
พัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย 

2.3 การสร้างส่วนร่วมด้านงานพัฒนา หมู่บ้านกรณีศึกษา ได้เปิดพ้ืนที่ทางสังคมให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ประชาชน ผู้นํา หน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผน ร่วมการตัดสินใจ และ
ร่วมกันขับเคล่ือนงานพัฒนาในมิติต่างๆ ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย นับแต่การรวมกลุ่มจัดต้ังองค์กรชุมชน 
การเลือกกิจกรรม การบริหารงานพัฒนา การรับประโยชน์ และการติดตามตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้งาน
พัฒนาสามารถตอบสนองกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะประเด็นความยากจนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ประชาชนมีขีดความสามารถด้านเงินออมทรัพย์ การแก้ปัญหาหน้ีสิน
ครัวเรือน การพัฒนาอาชีพ การจัดระบบสวัสดิการชุมชน เป็นต้น   

2.4 กิจกรรมการพัฒนา ภายใต้การดําเนินงานขององค์กรชุมชน สามารถขยายกิจกรรม และ
หนุนเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการจัดการ ในระดับหมู่บ้าน ดังกรณี สถาบันการเงินชุมชนที่
จัดต้ังดําเนินงาน มิใช่มีบทบาทเพียงเป็นกองทุนการเงินหมุนเวียนทํากิจกรรมให้สมาชิกกู้ยืมเงินและส่งคืน 
ซึ่งมีมิติด้านเศรษฐกิจแต่ภายหลังได้ต่อยอดสร้างกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาคุณธรรม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้าน อาทิ  การจัดสวัสดิการชุมชนได้ดําเนินกิจกรรมไปพร้อมกับ
รณรงค์การลดละเลิกอบายมุขระดับบุคคลและครอบครัว หรือจัดให้มีการอบรมธรรมะทุกเย็นวันพระ ส่วน
กิจกรรมธนาคารข้าวหมู่บ้าน นอกจากดําเนินการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเปลือกขาดแคลนให้กับประชาชนท่ี
ประสบความเดือดร้อน ยังสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช่จ่ายได้ อาทิ การ
เลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ ไว้บริโภคในครัวเรือน ยังสามารถขายเพ่ิมราย หรือนําไปช่วยงานบุญเพ่ือนบ้าน 

2.5 การบริหารงานพัฒนา ที่ ดําเนินงานภายใต้องค์กรชุมชนของกรณีศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และส่งผลต่องานพัฒนาในหมู่บ้านส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจากปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการองค์กรชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการ กิจกรรม กติกาข้อตกลง ระบบบัญชี
การเงิน ประชุม และการตรวจสอบ ซึ่ง เป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนให้องค์กรชุมชนที่จัดต้ังดําเนินการ
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาในระดับหมู่บ้านได้อย่างต่อเน่ือง มิใช่เป็นเพียงกลุ่มกิจกรรมที่
จัดต้ังดําเนินงาน เพ่ือรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดภารกิจก็ยุติบทบาทและจัดต้ังใหม่เมื่อ
มีนโยบายจากหน่วยงานได้เข้ามาสนับสนุนอีกครั้ง 

2.6 การสร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นกระบวนการทางสังคมรูปแบบหน่ึงที่เกิดขึ้นภายใต้
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งงานพัฒนาในระดับหมู่บ้าน ซึ่งการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมได้ดําเนินการใน 2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายเชิงพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานที่
ส่งผลเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสามารถนํามาประยุกต์สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารงานและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนามิติต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และการสร้างเครือข่ายเชิงกิจกรรม โดยใช้
กิจกรรมงานพัฒนาภายใต้การดําเนินงานขององค์กรชุมชนสร้างเครือข่ายทางสังคมและยกระดับไปสู่การ
สร้างความร่วมมือ สร้างอํานาจการต่อรองกับภายนอก ทั้งด้านการผลิต การบริโภค การตลาด  ดังน้ัน 
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เครือข่ายกิจกรรม จึงเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

 3. ผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน ภายใต้การใช้ทุนทางสังคม การ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารงานพัฒนา และการสร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นกลไก
ขับเคล่ือนงานพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการต้ังรับปรับตัวในระดับหมู่บ้านสามารถสร้างความเข้มแข็งด้านงาน
พัฒนาสังคมและประชาชนมีขีดความสามารถพ่ึงตนเองได้มีความเป็นอิสระด้านแนวคิดและมีวิธีการจัดการ
ปัญหาในระดับหมู่บ้านได้อย่างเหมะสมเกิดความย่ังยืน และการบูรณาการดังกล่าวน้ี ยังเป็นวิธีสําคัญที่
เช่ือมร้อยกิจกรรมงานพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสมบูรณ์เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะแก้ไขปัญหาความยากจน
และคนจน ซึ่งสะท้อนได้จากผลลัพธ์ที่ปรากฏในพ้ืนที่กรณีศึกษา คือ 

3.1 สถาบันการเงินชุมชน ที่จัดต้ังดําเนินงานได้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ที่เปิด
บริการเงินสะสม เงินรับฝากออมทรัพย์ ให้กับสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน ปัจจุบันสถาบันการเงิน
ชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน มีเงินทุนหมุนเวียนมากว่า 50 ล้านบาท ประกอบด้วย สถาบันการเงินชุมชนบ้าน
บุกลางมีเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 24 ล้านบาท สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านนาดูนสามัคคี จํากัด 
จํานวน 23 ล้านบาท และกองทุนเงินหมุนเวียนบ้านหนองพระ จํานวน 3 ล้านบาท ส่วนธนาคารข้าว
ชุมชน น้ัน มีปริมาณสํารองข้าวมากกว่า 30 เกียน ประกอบไปด้วย ธนาคารข้าวบ้านหนองพระ จํานวน 
20 เกวียน และธนาคารข้าวบ้านนาดูน จํานวน 15 เกวียน  

3.2 สถาบันการเงินชุมชน ทั้ง  3 หมู่บ้าน สามารถจัดบริการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก เพ่ือ
นําไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งระดับบุคคล ครอบครัว เป็นแหล่งสนับสนุนการนําเงินกู้ยืมไป
ใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกได้ใช้บริการกู้ยืมเงินจากสถาบันรวมทั้งสิ้น 47 ล้านบาท 
ประกอบด้วย สถาบันการเงินชุมชนบ้านบุกลางให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกจํานวน 340 คน จํานวน
เงิน 23 ล้านบาท สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านนาดูนสามัคคี ให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกจํานวน 1,200 คน 
จํานวนเงิน 23 ล้านบาท และบ้านหนองพระให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกจํานวน 86  คน จํานวนเงิน 
3 ล้านบาท ส่วนธนาคารข้าวบ้านหนองพระและบ้านนาดูน ต่างเป็นองค์กรชุมชนในระดับหมู่บ้านที่
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและเป็นแหล่งสํารองเม็ดพันธ์ุข้าวเปลือกเพ่ือใช้เพาะปลูกภายในหมู่บ้าน 

3.3 สถาบันการเงินชุมชน ได้จัดสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิกกรณีการเจ็บป่วย การเสียชีวิต 
และจัดทําโครงการพัฒนาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยมีฐานะยากจนจํานวน 16 ราย พร้อมกับ
พัฒนาสร้างอาชีพเพ่ือมีรายได้ให้พอเพียงแก่การยังชีพ ประชาชนไม่ต้องอพยพไปทํางานนอกหมู่บ้าน  

3.4 กระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ในหมู่บ้านได้
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งยกระดับไปสู่การขยายกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนให้ประชาชนได้
รวมกลุ่มทํากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างบูรณาการ ซึ่งส่งผลสร้างความเข้มแข็งและการดํารงอยู่
ของหมู่บ้านได้อย่างย่ังยืน ดังกรณีการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองพระ และกองทุนปุ๋ยบ้านนาดูน 

3.5 โครงการปลดหน้ีภายนอก ให้กับสมาชิกกรณีมีหน้ีสินผูกพันภายนอกหมู่บ้าน โดย
สถาบันการเงินชุมชนบ้านบุกลาง ได้ดําเนินการเจรจาระหว่างเจ้าหน้ีกับสมาชิก และเมื่อได้ข้อตกลง 
สถาบันการเงินชุมชนจะรับโอนยอดเงินกู้ยืมมาเป็นของสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งส่งผลสมาชิกมี
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ยอดเงินต้นและดอกเบ้ียชําระคืนที่ไม่เกินขีดความสามารถ ทั้งยืดอายุสัญญาเงินกู้ยืมที่เหมาะกับ
ระยะเวลาการชําระคืน ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ราย 

3.6 การพัฒนาทักษะ เทคนิควิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ โดยคณะกรรมการ
องค์กรชุมชน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมด้านการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการองค์กรชุมชน ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในหมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ในครัวเรือน 

3.7 การสร้างภาคีความร่วมมืองานพัฒนา ลักษณะเครือข่ายทางสังคม เพ่ือสร้างอํานาจ
การต่อรองในมิติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างพลังงานพัฒนา
ของกรณีศึกษาในพ้ืนที่ได้อย่างน่าสนใจ 

4. บทสรุป 
4.1 กระบวนการปรับตัวที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของหมู่บ้าน  เป็นความพยามยาม เพ่ือ

การค้นหาแนวทางและรูปแบบการคงอยู่ของหมู่บ้านไม่ต้องล่มสลายไปพร้อมกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาประเทศ หมู่บ้านกรณีศึกษาในพ้ืนที่ ต่างใช้วิธีสําคัญ คือ 
การจัดต้ังองค์กรทางสังคม รูปแบบองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมในระดับหมู่บ้านนํามาสร้างกลไก
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และประชาชนในหมู่บ้านได้เล็งเห็นความสําคัญการพัฒนาจิตใจด้วยการส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมทางสังคม เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนในระดับหมู่บ้าน องค์กรชุมชนที่จัดต้ังดําเนินงาน ได้มีบทบาทสนับสนุนและสร้างกลไก
พัฒนาศักยภาพด้านงานพัฒนาได้อย่างสมดุลและมีความย่ังยืนด้านงานพัฒนาในหมู่บ้าน 

4.2 การบูรณาการองค์กรชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและคนจน เน่ืองจากวงจรหน้ีสิน
และคนจน ซึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนับอดีตถึงปัจจุบัน  ดังน้ัน การบูรณาการจึงเป็นวิธีสําคัญที่
นําไปสู่การสร้างเป้าหมายงานพัฒนา ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานและประยุกต์แนวคิด วิธีการ กิจกรรมงาน
พัฒนาในมิติต่าง ๆ ภายใต้การนําทุนทางสังคมของหมู่บ้านโดยนํามาจัดเรียงความสําคัญพร้อมทั้งยกระดับ
ไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้หมู่บ้านกรณีศึกษา มีความเป็นอิสระด้านงานพัฒนา 
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการองค์กรชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลักษณะดังกล่าวน้ี ได้สะท้อนถึงระบบความคิดความเช่ือทางสังคมที่ให้ความสําคัญเชิงคุณค่าส่งผลให้
ประชาชนในหมู่บ้านต่างอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ทั้งยังมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนโดยเฉพาะคนจนในหมู่บ้าน ต่างมีพ้ืนที่ทางสังคมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมด้านงานพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมเกิดศักด์ิศรี มีความภาคภูมิใจและสามารถอยู่ร่วมกัน
ทางสังคมได้อย่างแท้จริง 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน ภายใต้ขอบเขตข้อค้นพบจาก
กรณีศึกษาครั้งน้ี สามารถนําไปสู่การการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการศึกษา ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ 
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1. ประเด็นความเท่าเทียมทางสังคม  
นโยบายการแก้ปัญหาความยากจนและคนจน จากทุกรัฐบาลของประเทศไทยน้ัน ได้

กําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเร่งรีบแก้ไข แต่พบว่าปัญหาดังกล่าว ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงและ
วิธีการแก้ปัญหาบางสถานการณ์กลับสร้างความทับซ้อนมีมิติปัญหาเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินการ
นําเงินงบประมาณแผ่นดินลงสู่หมู่บ้าน อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เน่ืองจากขาดระบบ
จัดการและการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงส่งผลในระดับหมู่บ้านบางพื้นที่มีความขัดแย้งทางแนวคิด
และวิธีการจัดการบริหารงบประมาณระหว่างประชาชน หรือประชาชนกับหน่วยงาน  

ประเด็นดังกล่าว โฆสิต  ป้ันเป่ียมรัษฎ์ (2533) และวิทยากร  เชียงกูล (2547) ต่างได้
อธิบายถึงนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาน้ัน การกระจายการพัฒนาและความเท่าเทียมทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับคนกลุ่มน้อย 
ขณะที่คนกลุ่มใหญ่ในภาคเกษตรกรรมไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งน้ี ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมในระดับหมู่บ้าน ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวไปสู่การสร้างความทันสมัย ได้
ส่งกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะข้อบ่งช้ีในมิติที่อธิบายระดับ
ความแตกต่างของการกระจายทรัพยากรทางสังคมที่ยังขาดความเท่าเทียม ขาดความเสมอภาค อาทิ 
ระดับรายได้ การถือครองปัจจัยการผลิต การเข้าถึงทุนทางสังคมยังมีสภาพความเลื่อมล้ํา ทั้งยังเป็น
ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลเกิดปัญหาความยากจนและคนจนของประชาชนในประเทศระยะต่อมา   

2. กระบวนการปรับตัวของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นเพ่ือก้าวไปสู่การสร้างความทันสมัยด้าน

เศรษฐกิจและสังคมโดยนําปัจจัย ทุนทางสังคม ของประเทศมาสนับสนุนการพัฒนา ได้เป็นปัจจัย
สาเหตุที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและค่านิยมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับการนําเสนอ
ความเห็นของพิทยา  ว่องกุล (2545) โดยเฉพาะการให้ความสําคัญเชิงคุณค่าการอยู่ร่วมกันทางสังคม
ที่ลดน้อยถอยลงสะท้อนได้จากระดับความสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่บ้านมีความอ่อนแอลงอย่างต่อเน่ือง 
การปรับตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนต่างหันกลับไปพ่ึงพาปัจจัยภายนอกเพ่ิมขึ้นทั้งด้าน
การผลิต การยังชีพ และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมก้าวเข้าสู่สังคมแบบการพ่ึงพารอคอยความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน นักการเมือง มีลักษณะเชิงอุปถัมภ์อุ้มชู ประชาชน
ต่างให้ความเชิงมูลค่ามากกว่าคุณค่าการอยู่ร่วมสังคม     

ดังน้ัน การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้านให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและ
เกิดขึ้นบนฐานรากของสังคมที่แท้จริง โดยประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งด้านการผลิต การยังชีพ 
จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการปรับตัวของประชาชนในระดับหมู่บ้านเพ่ือรู้เท่าทันและสามารถ
ดํารงอยู่ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงน้ัน การให้ความสําคัญประเด็นการจัดการทุนทางสังคม 
ซึ่งเป็นทุนทางสังคมต้ังต้นของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมิติและเป็นรากฐานสําคัญของชุมชน
ท้องถิ่นหากนํามาประยุกต์ปรับใช้เชิงบูรณาการกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและคนจน 
ย่อมส่งผลต่อกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่น 
มากกว่านโยบายการพัฒนาของภาครัฐบาลที่รีบเร่งแต่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ระดับของสังคม 
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3. การสร้างกลไกการบูรณาการเพ่ืองานพัฒนา 
การบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติงานพัฒนาระดับหมู่บ้าน ต้องมีพ้ืนฐาน

การเกิดขึ้นและดํารงอยู่จากแนวคิดและเป็นวิธีการจัดการที่มีสาระสําคัญโดยแท้จริง มิใช่เป็นเพียงคํา
นิยามกล่าวอ้างแต่ขาดรายละเอียดขาดภูมิหลังเชิงบริบทความเป็นชุมชนท้องถิ่น ซึ่งผลการศึกษาใน
ระดับพ้ืนที่ พบว่า การบูรณาการ น้ัน เป็นทั้งแนวคิดและวิธีการที่ส่งผลให้งานพัฒนาในระดับหมู่บ้าน
มีความสมบูรณ์และนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้มิติงานพัฒนาด้านสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่การสร้างเป้าหมายงานพัฒนาร่วมกัน 

ดังน้ัน กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้แนวคิดและวิธีการบูรณาการองค์กร
ชุมชนดังกล่าว ได้สร้างกลการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับหมู่บ้านที่ส่งผลต่อการจัดวางระดับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างประชาชนที่เหมาะสมเป็นเหตุผลและมีมิติงานพัฒนาที่หลากหลายแต่
มีความสมดุล เพราะหากให้ความสําคัญใช้เม็ดเงินหรือเงินงบประมาณเป็นปัจจัยหลักเพียงมิติด้าน
เดียวขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหา แต่ขาดการพัฒนาคุณธรรมในระดับบุคคลและครอบครัวก็
ยากที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้สําเร็จ 

4. สร้างการกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จะต้องมีอยู่ทุกขั้นตอนของ

แนวคิดและวิธีการของงานพัฒนา เพราะเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพประชาชนที่สามารถนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและย่ังยืน หากขาดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นย่อมส่งผลให้การแก้ปัญหานั้นเป็นเพียงการทุเลาหรือชะลอปัญหา 
ท้ายสุดปัญหาดังกล่าว ก็จะกลับมาสู่จุดเริ่มต้น โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและคนจน ซึ่งส่วนหน่ึง
เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐบาลแต่เก่ียวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ดังน้ัน จากผลการศึกษา พบว่า ภายใต้แนวคิดและวิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การเรียนรู้ทุกมิติของงานพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่นน้ัน มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพ ผลสําเร็จ
และความย่ังยืนของงานพัฒนาที่แท้จริง    

5. การพัฒนาในมิติเศรษฐกิจชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน 
ความมีอิสระทั้งด้านการผลิตและการบริโภคของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและมีความย่ังยืนที่แท้จริง จากการศึกษา พบว่า หลายหมู่บ้านต่างได้นํา
แนวคิดและวิธีการจัดการปัญหาโดยใช้มิติเศรษฐกิจชุมชน และวัฒนธรรมชุมชน นํามาประยุกต์ปรับใช้
เป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน 

ดังน้ัน หากให้ความสําคัญกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้การบูรณาการงาน
พัฒนาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสําเร็จโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักน้ัน ภาครัฐบาลและ
ภาคีงานพัฒนาท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสําคัญแนวคิดและวิธีการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจชุมชน และ
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เพราะสามารถนําไปใช้สร้างกลไกงานพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพด้านการผลิต
และการบริโภคของประชาชนให้มีความเป็นอิสระพ่ึงตนเองได้ ทั้งยังสะท้อนถึงระบบความคิดความ
เช่ือเชิงคุณค่าทางสังคมที่ประชาชนต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ซึ่งภาครัฐบาลและภาคีงานพัฒนา 
หากยกระดับแนวคิดและวิธีการดังกล่าว กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและกระจายแนวคิดวิธีการ
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ดังกล่าวไปสู่ทุกส่วนของสังคม ย่อมส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดํารงอยู่โดยไม่ตกอยู่ภายใต้กับดัก
ของลัทธิบริโภคนิยมทั้งยังลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมลงได้ 

6. การศึกษาวิจัยประเด็นกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ น้ัน สําหรับ 
ผู้ศึกษาเห็นควรน่าจะมีผู้ทําการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น เพราะยังมีผู้ทําการศึกษาน้อย
มากโดยเฉพาะการเลือกใช้กรณีศึกษาในระดับพ้ืนที่เป็นขอบเขตการศึกษา เน่ืองจากการบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ที่มีบริบทความแตกต่างกันย่อมมีมิติเชิงรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย และหากผลการศึกษาที่ปรากฏขึ้นในมิติที่มีความแตกต่างหลากหลายน้ี ได้ยกระดับนําไป
ประยุกต์ปรับใช้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการ ก็ย่อมส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีแนวคิดและวิธีการจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ภายในและความต้องการของประชาชน ทั้งยังขยายผลไปสู่การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือด้าน
งานพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและคนจนในระดับต่างๆ ได้อย่างแท้จริงต่อไป   
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