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การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมและแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยูและที่กําลังเกิดขึ้นใหมตลอดรวมทั้งศึกษาแนวทางการสรางเครือขายและ

กลไกสนับสนุนที่มีในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีประสิทธิภาพ ประชากรเปาหมาย

เปนประชาชนและผูนําชุมชนในชุมชนบานดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๓๖ คน โดยใชแบบ

สัมภาษณเชิงโครงสราง (Structural Interview Guideline) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  

ผลการศึกษา พบวา จุดเร่ิมตนของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชนบาน

ดอนมันเกิดจากชาวบานในชุมชนประสบปญหาตางๆในการดํารงชีวิต   จึงวางแนวทางจัดการกับ

ปญหา โดยมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง/ฐานการเรียนรู(ดําเนินการในดานเดยีว

หรือเฉพาะดาน  และมีขนาดเล็ก) มีกิจกรรมในการสนับสนุนใหคนในชุมชนพ่ึงตนเองในครัวเรือน  

อยางไรก็ตาม ประชาชนที่ความสนใจ  ยังถือวามีจํานวนนอย  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท

ในการสงเสริมในกระบวนการพัฒนานอย  ศักยภาพหรือความสามารถในการใหชาวบานเขามามีสวน

รวมไดโดยสมัครใจยังมีจํากัด  ชุมชนยังขาดความพรอม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการที่ชาวบาน

บางสวนยังไมไดทําใจยอมรับเขาไปในวิถีชีวิตและการขาดกําลังคนที่จะมาสานตอ  เน่ืองจากคนรุน

หลังๆ  ที่ไมไดมีความสนใจหรือใสใจในการทําการเกษตร  

  โดยภาพรวม  ประชาชนสวนใหญประเมินวา การดําเนินการที่ผานมาจนถึงปจจุบัน  ยังไม

บรรลุเปาหมายเทาที่ควร มีการดําเนินการอยูในวงจํากัดและความรวมมือจากประชาชนยังมีนอย  ยัง

ไมเกิดความเขมขนและเขมแข็งเทาที่ควรจะเปน  ขาดผูนําในกลุมของผูดําเนินการหลัก  แนวทางการ

สรางเครือขายและกลไกสนับสนุนที่มีประชาชน  ชุมชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมี

ประสิทธิภาพ การเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยสวนรวมยังมีนอย การดําเนินการ
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ตางๆยังมีการผูกขาดเฉพาะในบางกลุมหรือเครือญาติเฉพาะคณะกรรมการฯ ปจจัยที่สงเสริมใหการ

ดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุผลและประสบผลสําเร็จ  ไดแก ภาวะผูนํา การมีสวน

รวมของประชาชนโดยเฉพาะคนรุนใหมและการมีพี่เลี้ยงทั้งจากชุมชนและภายนอกชุมชน 

ในดานการเพ่ิมความสามารถแกชุมชนในการดําเนินการตางๆ  และสรางความเขมแข็งแก

ชุมชนในดานการดําเนินการตางๆ  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เน่ืองจากโดยสภาพทั่วไปของชุมชน

เปนชุมชนทางการเกษตรอยูแลว  วิถีชีวิตสวนใหญก็อิงอาศัยดานการเกษตร  และกระบวนการพัฒนา

ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงก็มีฐานเร่ิมแรกจากดานการเกษตร ทักษะพื้นฐานของชาวบานสวนใหญมี

ดานการเกษตรกรรมเปนหลักอยูแลว  ดังน้ัน  การปรับปรุงในเชิงการดําเนินการแบบวิถีชีวิตเศรษฐกจิ

พอเพียง สามารถใชความรูและทักษะทางการเกษตรที่มีอยู  สามารถตอยอดการดําเนินการตอไดไม

ยาก  จึงเปนศักยภาพที่ชาวบานสามารถเขารวมดําเนินการโดยสมัครใจได 

ความตองการของประชาชนในชุมชน ไดแก การจัดตั้งศูนยการเรียนรูใหครบวงจร การ

ปรับปรุงและพัฒนาในดานการจัดการทางการเกษตรอยางตอเนื่อง การเรียนรูครบวงจรทีเ่กิดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชาวบานในขุมชน ในขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมตางๆ  อยางตอเน่ืองใน

ชุมชนที่ศูนยการเรียนรู  อาทิ  การเชิญวิทยากรหรือนักวิชาการจากสถาบันตางๆ  มาบรรยายให

ความรูอยางตอเนื่องและเปนประจําหรือชวยชี้แนะ  เสนอแนะ การดําเนินการตางๆ จะเปนการเพ่ิม

ขีดความสามารถแกชุมชนในการดําเนินการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน รวมทั้งสรางกลไกทาง

การตลาดเสริม นอกจากน้ี  ยังตองมีการปลูกฝงใหเด็กรุนหลังๆ  สามารถเขามาเรียนรูและสงเสริม

เปนคานิยมในการประกอบเปนธุรกิจสวนตัวและอาจเปนรายไดเสริม  ทั้งหนวยงานที่เก่ียวของตอง

เขามาดูแลและชวยในการบริหารจัดการจะชวยเสริมศักยภาพที่ดี 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาไดแก การทําใหประชาชนเขาใจหลักการดําเนินการที่แทจริง  

และประโยชนที่คาดวาจะไดรับกอน  ชวยเหลือในการหาแหลงทุน  ประสานการดําเนินงานกับหนวย

อ่ืนๆ  ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน  จัดหาบุคลากรที่มาชวยดูแล  จัดสรร

งบประมาณ ในดําเนินโครงการ ที่เกี่ยวของ  เปนตน  ขยายเครือขายออกไปใหมากและหลากหลาย 

โดยอาศัยความรวมมือจากหลายๆ  ฝาย  รวมทั้งมีการจัดใหมีการรับทั้งความคิดเห็นจากชาวบาน 

เปนตน 
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 The objectives of this study were to delineate the existing and new potentials 

of public participation, community and local administration organization in working 

for performing sufficient economy including study directions for network building and 

mechanism contributing for such performing sufficient economy properly. Thirty-six 

persons who work in agricultural way of life and the community leader were the 

sample. Data were collected by the structural Interview guideline. 

The result of this study had revealed that the beginning of the performing of 

sufficiency economy in the Don Mun community had derived from various problems 

in people ways of life. The sufficiency economy guidelines can deal with the 

problem appropriately through establishment of learning communities for sufficient 

economy/ base learning (implemented in one or more specialized areas and smaller) 

activities in support of the people in the community to foster public interest in the 

household. There is a small number, however, roles of the local government 

organization in promoting the development process. Potential or the ability to make 

people to participate voluntarily is scarce and a lack of community interest. 

Especially, some villagers did not accept such way of life and the lack of manpower 

to continue due to the new generation/young teenager are still not interested in 

doing any agricultural works or farming. 
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By overall, most people has assessed that the past to the present procedure 

did not achieve as much as it should be. Action is limited and there is little 

cooperation from the public. Concentration for the sufficient economic way was not 

as strong as it should be. The leader, the networking and support mechanisms with 

the community and local government organizations are not effective. The 

opportunity to hear from the public was not concert and any various operations 

have a monopoly in certain kinship group or a committee. Factors that promote the 

development of economic sufficiency and achieve success include leadership, 

involvement of people, especially young people and their mentors from the 

community and outside the community. 

In terms of increasing the capacity of the community in various operations 

and strengthen the communities on the Sufficiency Economy way of people life are 

easy due to the general condition of the community  based on an agriculture 

perspective. Lifestyle of people in community had appeal largely agricultural and 

development in the economy; it is just the beginning of agriculture. Most of the basic 

skills of the villagers, then, is agriculture the primary anyway, so the improvement in 

the economy as a way of life. Using of agricultural knowledge and skills that are 

available can continue to proceed without difficulty. This is a great potential for 

people to join the voluntary such system. 

The needs of the community are including the establishment of a 

comprehensive learning center, improving the management of agricultural aspects 

continuously, learning of the exchange between people in general. At the same time, 

any arranged activities at the community learning centers continuously such as guest 

and visiting teachers are to be discuss and speakers on a regular basis or on an 

ongoing basis and help guide any actions. This will increase the capacity of the 

community to develop the sufficient economy in the community. Apart from this, 

the market mechanisms are also required to cultivate for a new generation that able 

them to learn and promote the values of the business and earn extra income. In 
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addition, all relevant agencies have to assist in the care and management to 

enhance the potential well. 

Recommendations from this study are to make people in community 

understand the real benefits expected, funding, coordinate operating with other 

governmental units, material supporting, provide personnel to work, budgeting for 

the relevant projects, expand the network to be a large and diverse through the 

cooperation of many parties, including the provision for the opinions of the people 

etc. 
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