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แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม 

: กรณีศึกษาตำาบลเขาทอง 

อำาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Approach to solve poverty problem by participation 

: case study of Khao Thong Tumbol, 

Phayuhakhiri District, Nakhonsawan Provine.

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์สำาคัญเพือ่การบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเขาทอง เพือ่พฒันาจดัการวสิาหกจิ

ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ย่อย 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและบริบทความยากจนของ

ชุมชนตำาบลเขาทอง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการดำาเนินการวิสาหกิจชุมชน 2) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน

เขาทอง และ 3) เพื่อกำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory

Action Research : PAR) ซึ่งคณะวิจัยประกอบด้วย 1) คณาจารย์และนักศึกษาในโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาทอง 3) ประชาชนในชุมชนเขาทอง ได้แก่ 

กลุม่ผูน้ำาชมุชน พระภกิษสุงฆใ์นทอ้งถิน่ ประชาชนกลุม่เปา้หมายทีม่ฐีานะยากจนและประกอบการวสิาหกจิชมุชน ภาครฐั

ส่วนราชการ / องค์กรภายนอกชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทในการดำาเนินการวิจัยแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของการ

วิจัยผลัดเปลี่ยนกันแสดงบทบาทในการดำาเนินงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและบริบทความยากจนของชุมชนตำาบลเขาทอง

 ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนเขาทอง

 ระยะที่ 3 เพื่อกำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเขาทอง

 ผลการวิจัย ปรากฏ ดังนี้ 

 1. บรบิทของชมุชนและคนจนพบวา่ ตำาบลชมุชนเขาทองเป็นหมูบ้่านขนาดใหญ่มาก ประชากรอาศยัอยูกั่นอยา่งหนาแนน่

โดยมีวัดเขาทอง (วัดสุวรรณคีรีท่าโขลง) เป็นใจกลางของหมู่ พื้นเพเดิมของชาวเขาทองสันนิษฐานว่าเป็นชาวมอญอพยพ 

สำาหรับข้อมูลบริบทคนจนของเขาทอง พบว่า กลุ่มคนจนเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะ

รับจ้างด้านเกษตรกรรม ซึ่งค่อนข้างเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ประมาณปีละ 10,000 -12,000 บาท / หรือ

ประมาณ 849.1 บาทต่อเดือน โดยมีจำานวนสมาชิกประมาณ 3.81 คนต่อครัวเรือน และสวนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
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ABSTRACT

ประถมศึกษาเท่านั้น สำาหรับสภาพการเป็นหนี้สินของคนจน ส่วนใหญ่มีหนี้สินจำานวนน้อย เนื่องจากขาดความเชื่อถือจาก

สถาบนัการเงนิและขาดหลกัทรพัยใ์นการค้ำาประกนัเงนิกู ้และกลุม่ทนุ เชน่ กลุม่ออมทรพัย ์กองทนุหมูบ้่าน เป็นตน้ รวมทัง้

นายทุนในท้องถิ่น 

 2. สภาพปญัหาของวสิาหกจิชมุชนพบวา่ การดำาเนนิการของกลุม่วสิาหกจิชุมชนเขาทองมท้ัีงจดุออ่นและจดุแข็ง ดงันี ้

 จุดแข็งของวิสาหกิจพบว่า (1) การมีผู้นำาที่เสียสละซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสามารถเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้นำา 

(2) มกีารวางแผนการทำางานและจดัการงานทีม่ปีระสทิธภิาพ (3) ผลติภณัฑเ์ปน็ทีย่อมรบัและสามารถสนองความตอ้งการ 

(4) มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น / ชุมชน ผ่านระบบตลาดชุมชน (5) ช่องทางการจัดจำาหน่ายค่อนข้างแน่นอนชัดเจน 

 จุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชน พบว่า (1) ขาดผู้นำาการเปลี่ยนแปลงต่อการขยายผลการดำาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน (2) ผลตอบแทนค่อนข้างตำ่า ไม่มากพอ (3) ระบบการเงิน การบัญชี ยังหละหลวมขาดความชัดเจน (4) ขาดการ

ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม (5) ขาดความรู้ ความเข้าใจระบบกลไกตลาด

 อุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน พบว่า (1) สายป่านทางธุรกิจเงินทุนไม่มากพอและความต่อเนื่อง (2) ค่านิยมใน

การปลูกฝังที่จะเป็น “มนุษย์เงินเดือน” แทนผู้ประกอบการ (3) มีการแทรกแซง จากบุคคลภายนอก นายทุน เถ้าแก่ 

 โอกาสของวิสาหกิจชุมชน (1) ความก้าวหน้าของลูกหลานในการศึกษา ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบในการถ่ายทอดเรียนรู้

จากสากล (2) วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนเขาทองเอื้ออำานวยต่อการรวมกลุ่ม (3) ระบบสนับสนุนจากภายในและ

ภายนอกชุมชน 

 3. แนวทางการแกไ้ขปญัหาความยากจนแบบมสีว่นรว่ม โดยการบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในการ

พฒันาวสิาหกจิชมุชนเพือ่แกไ้ขความยากจนโดยการจดัทำาแผนแมบ่ทของชมุชนเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน โดยกำาหนด

วิสัยทัศน์หรือปรัชญาการแก้ไขปัญหาความยากจน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ลดรายจ่าย 2) เพิ่มรายได้ 3) สร้างโอกาส โดย

ประเด็นทีถ่กูนำาไปปฏบิตักิอ่นคือ เพิม่รายได้ โดยการสรา้งกลุม่ขนมชะมดุและกลุม่ดนิมชีวีติ (ดนิเกษตรเขาทอง) ในสว่นของ

การลดรายจ่าย และสร้างโอกาสให้แต่ละครอบครัวไปกำาหนดแผนปฏิบัติการเอง สำาหรับโครงสร้างของการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาทองในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการกระตุ้นและให้คำาแนะนำา (Facilitator) 

ผสมผสานกับบทบาทในการประสานงาน (Coordinator) กลุ่มอาชีพ ชุมชนและภาคประชาชน 

 คำาสำาคัญ	:	แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน, ปัญหาความยากจน, การมีส่วนร่วมแก้ความยากจน

 This research has important objectives: administration Khao Thong Tumbol Administrative 

Organization, developing Community Enterprise Management, solving poverty problem and sub- objectives

: studying problems of Community Enterprise Management and poverty of Khao Thong Tumbol 

community and finding trends to solve poverty problem by participatory stability. The methodology 

of this research was research and development (R&D) and applied participatory action research. The 

researchers compose of : 1) Teachers and students in Political and Administrative Science Program, 

Nakhonsawan Rajabhat University. 2) Personnel of administration Khao Thong Tumbol Administrative 

Organization 3) People in community; community leaders, monks. sampling of poor people and engage 
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in Community Enterprise. 4) Government sectors/ outside community organization. Each group has 

different role in each step of research, change role follow upon responsibility as:

 Phase I : studying context of community and poverty of Khao Thong Tumbol community.

 Phase II : studying problems of Community Enterprise Management in order to solve poverty 

problem of Khao Thong community

 Phase III : fixing the trends to solve poverty problem by participatory stability of Khao Thong 

community.

 The	findings	were	follows	:	

 1. Context of community and the poor find that Khao Thong Tumbol is large-sized community. 

People crowded live. Khao Thong Temple (Wat Suwankhiri Tha-Klong) is the center of community. 

People in Khao Thong are supposed to be migratory Mon. And information of the poor in Khao Thong, 

most of sampling poor generally work to earn a living, especially agriculture. They gained uncertain 

income about 10,000 – 12,000 baht per year/ estimate 849.1 baht per month. There are approximately 

3.81 people in a family. Most of people finished education in primary school. Most of poor people in 

Khao Thong have a little loan because of lacking in reliability from financial institution and lacking in 

asset to put up collateral security. 

 2. Problems of Community Enterprise Management, found that there are both strength and weakness

of management ;

 Strength ; (1) The leader is sacrificial, honesty and responsibility (2) Planning in work and manage 

effectively. (3) Products are acceptable and required. (4) Using community resources through marketing 

system. (5) sale is rather certain.

 Weakness ; (1) Lacking of changing leader to expand management of Community Enterprise 

Management. (2) Low and insufficient income. (3) Financial system and account are still unclear. 

(4) Lacking of appropriate technology (5) Lacking of knowledge and understanding about marketing 

system.

 Threats ; (1) Fund is insufficient and continuity. (2) Value of being officer rather than enterpriser. 

(3) External people, capitalist, interfered.

 Opportunities; (1) Educational progress of children is advantage (2) Culture and ceremonies of 

community for group combination. (3) Supporting from internal and external community.

 3. Trend to solve poverty problem by participation, Khao Thong Tumbol Administrative Organization 

process plan to solve poverty problem by making plan. Three vision of poverty solving are decreasing 

expense, increase income and make opportunity. The first vision used is increasing income. Decreasing

expense and making opportunity are managed by each family. Khao Thong Tumbol Administrative 

Organization’s role in developing Community Enterprise Management is facilitator and coordinator. 

 Keywords	:	Approach to solve poverty problem, poverty problem, solve poverty problem by 

participation.
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 นบัแตป่ระเทศไทยไดน้ำาแนวคดิในการพฒันาประเทศแบบทนัสมยั (Modernization) เขา้มาเปน็แนวคดิหลกัในการ

พัฒนาประเทศ โดยมีการกำาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึนเป็นแม่บทหรือแนวทางสำาคัญในการกำากับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นกระแสที่มีอิทธิพลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ของประเทศในทุกๆ ส่วน (Sector) ของสังคมสภาวการณ์เช่นนี้ได้ทำาให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในชนบทได้

ถูกผลักดันเข้าสู่กระแสการพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำาให้ชาวชนบทตกอยู่ในสภาพความยากจนซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญที่

เกิดขึ้นทุกชุมชน 

 ชมุชนเขาทองเปน็ชมุชนทีม่ขีนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นตำาบลเขาทอง อำาเภอพยหุะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์แบ่งการปกครองออก

เป็น 11 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำานา ทำาไร่เป็นอาชีพหลัก ชุมชนเขาทอง

เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในกระแสของการพัฒนาดังกล่าวและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้วยกระแสหลักเช่นกัน  ปัญหา

ความยากจนเปน็ปญัหาหนึง่ทีส่ำาคญัของชมุชนเขาทอง ซึง่ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น แมว้า่ภาครฐัไดพ้ยายามดำาเนนิ

กิจกรรมหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหา หากพิจารณาถึงความสำาเร็จของโครงการพบว่าโครงการต่างๆ ยังไม่ประสบผลสำาเร็จ

เท่าที่ควร 

 จากลักษณะและสภาพของปญัหาในการบรหิารการจดัการองคก์รของรฐัดงักลา่ว เปน็ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นแนวคดิ 

หรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้มีลักษณะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามบริบทของไทย กล่าวคือ เป็นการพัฒนาที่ต้อง

คำานงึถงึความเปน็องคร์วมของทกุๆ ด้านอยา่งสมดุล บนพืน้ฐานของทรพัยากรธรรมชาต ิภมูปิญัญาและวฒันธรรมไทย โดย

การมสีว่นร่วมของประชาชนทกุกลุม่อยา่งจรงิจงั และจรงิใจดว้ยความสมัพนัธท์ีเ่สมอภาคกนัตามบทบาทหนา้ทีข่องทกุฝา่ย

ที่ต้องยอมรับซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีอย่างเท่าเทียม การดำาเนินการต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยคำานึงถึงผลสำาเร็จของเป้าหมายในการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

 การมส่ีวนรว่มของชมุชนในการบรหิารจดัการวสิาหกจิชมุชน เปน็รปูแบบหนึง่ของการ บรูณาการบรหิารจดัการเพือ่

การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีองค์กรชุมชน (องค์การบริหารส่วนตำาบล) เป็นศูนย์กลางที่มีความสำาคัญเชื่อมประสานระหว่างแนว

ความคิดของประชาชน กับนโยบายของรัฐ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาที่เป็นการสร้างพลังให้ชุมชน (Synergy) เพื่อ

นำาเอาทนุของชมุชนมาใชเ้ปน็ฐานในการบรหิารจดัการวสิาหกจิชมุชน (มงคล ดา่นธานนิทร.์ 2541 : 7-9) ดงันัน้การพฒันา

ศักยภาพของกระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนในชนบทที่ยั่งยืน จึงจำาเป็นต้อง

ดำาเนินการศึกษาด้านสภาพสังคมที่เน้นถึงรูปแบบวิถีชีวิตและลักษณะวัฒนธรรมชุมชนจนเข้าถึงสภาพปัญหาและความ

ต้องการการพัฒนาของชุมชนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาจากหลายฝ่ายที่เรียกว่า พหุภาคีร่วมกันดำาเนินการพัฒนา

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี องค์กรทีต้่องมสีว่นร่วมในการผสานกจิกรรม เพือ่แกไ้ขปัญหาและพฒันารว่มกนัคอื องคก์รของรฐั

ประชาชนในชุมชนเขาทอง องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อหาวิธีการบริหาร

จัดการที่สร้างพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง และรูปแบบที่ถูกต้อง เห็นพ้องร่วมกัน ทั้งนี้การทำางาน

ในรูปแบบดังกล่าวในลักษณะการผสมผสานกัน มุ่งสู่เป้าหมายอย่างเดียวกันและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยอยู่

บนอำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ โดยการสนับสนุนซึ่งกันและกันในสถานการณ์ที่เกิดผลดีทุกฝ่าย 

(Win – Win Situations) (ศิริกุล กสิวิวัฒน์. 2544) การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ถึงกระบวนการและ

ผลของการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมจะมีกระบวนการอย่างไรและ

ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของชาวชนบทอย่างยั่งยืนหรือไม่

บทนำา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำาคัญเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มี

ศักยภาพต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนเขาทองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

  1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและบริบทความยากจนของชุมชนตำาบลเขาทอง

  2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการดำาเนินการวิสาหกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนเขาทอง

  3) เพื่อพัฒนาวิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพต่อการแก้ไขปัญหา

ความยากจนอย่างยั่งยืน

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 การวิจัย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำาบล เขาทอง อำาเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค์ ได้กำาหนดแนวคิด/ ทฤษฎีเป็น 6 ส่วนด้วยกัน คือ

 1) แนวคิดพื้นฐานของความยากจน 2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) แนวคิด

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 5) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึ่งคณะวิจัยประกอบด้วย 1) คณาจารย์และนักศึกษาใน

โปรแกรมรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์2) บุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเขาทอง 3) ประชาชน

ในชุมชนเขาทอง ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำาชุมชน พระภิกษุสงฆ์ในท้องถิ่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะยากจนและ

ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 4) ภาครัฐ ส่วนราชการ/องค์กรภายนอกชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทในการดำาเนินการวิจัย

แตกต่างกนั ในแตล่ะขัน้ตอนของการวจิยัผลดัเปลีย่นกนัแสดงบทบาทในกรดำาเนนิงานตามภาระหนา้ท่ีของแตล่ะฝา่ย แบ่งออก

เป็นการมีส่วนร่วมเต็มที่ (Full Participation) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) และการมีส่วนร่วม

แบบชายขอบ(Marginal Participation)โดยมีกรอบแนวคิดในการดำาเนินการวิจัย

สรุปผลการวิจัย	

 1. บรบิทของชมุชนและคนจนพบวา่ ตำาบลชมุชนเขาทองเป็นหมูบ้่านขนาดใหญ่มาก  ประชากรอาศยัอยูกั่นอยา่งหนาแนน่

โดยมีวัดเขาทอง (วัดสุวรรณคีรีท่าโขลง) เป็นใจกลางของหมู่พื้นเพเดิมของชาวเขาทองสันนิษฐานว่าเป็นชาวมอญอพยพ 

สำาหรับข้อมูลบริบทคนจนของเขาทอง พบว่า กลุ่มคนจนเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะ

รับจ้างด้านเกษตรกรรม ซึ่งค่อนข้างเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่มั่นคง ไม่แน่นอนประมาณปีละ 10,000 -12,000 บาท / หรือ

ประมาณ 849.1 บาทต่อเดือน โดยมีจำานวนสมาชิกประมาณ 3.81 คนต่อครัวเรือน และส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับ

ประถมศึกษาเท่าน้ัน สำาหรับสภาพการเป็นหนี้สินของคนจน ส่วนใหญ่มีหนี้สินจำานวนน้อย เนื่องจากขาดความเช่ือถือ

จากสถาบันการเงินและขาดหลักทรัพย์ในการค้ำาประกันเงินกู้ และกลุ่มทุน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

รวมทั้งนายทุนในท้องถิ่น 

 2. สภาพปญัหาของวสิาหกจิชมุชนพบวา่ การดำาเนนิการของกลุม่วสิาหกจิชุมชนเขาทองมท้ัีงจดุออ่นและจดุแข็ง ดงันี ้

 จุดแข็งของวิสาหกิจพบว่า (1) การมีผู้นำาที่เสียสละซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสามารถเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้นำา 

(2) มกีารวางแผนการทำางานและจดัการงานทีม่ปีระสทิธภิาพ (3) ผลติภณัฑเ์ปน็ทีย่อมรบัและสามารถสนองความตอ้งการ 
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(4) มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น / ชุมชน ผ่านระบบตลาดชุมชน (5) ช่องทางการจัดจำาหน่ายค่อนข้างแน่นอนชัดเจน 

 จุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชน พบว่า (1) ขาดผู้นำาการเปลี่ยนแปลงต่อการขยายผลการดำาเนิน งานของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน (2) ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำา ไม่มากพอ (3) ระบบการเงิน การบัญชี ยังหละหลวมขาดความชัดเจน (4) ขาดการ

ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม (5) ขาดความรู้ ความเข้าใจระบบกลไกตลาด

 อุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน พบว่า (1) สายป่านทางธุรกิจเงินทุนไม่มากพอและความต่อเนื่อง (2) ค่านิยมใน

การปลูกฝังที่จะเป็น “มนุษย์เงินเดือน” แทนผู้ประกอบการ (3) มีการแทรกแซง จากบุคคลภายนอก นายทุน เถ้าแก่ 

 โอกาสของวิสาหกิจชุมชน (1) ความก้าวหน้าของลูกหลานในการศึกษา ซึ่งเป็นข้อได้ เปรียบในการถ่ายทอดเรียนรู้

จากสากล (2) วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนเขาทองเอื้ออำานวยต่อการรวมกลุ่ม (3) ระบบสนับสนุนจากภายในและ

ภายนอกชุมชน 

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม โดยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำาบล

ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อแก้ไขความยากจนโดยการจัดทำาแผนแม่บทของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

โดยกำาหนดวิสัยทศัน์หรือปรชัญาการแกไ้ขปญัหาความยากจน 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่1) ลดรายจา่ย 2) เพิม่รายได ้3) สรา้งโอกาส

โดยประเด็นที่ถูกนำาไปปฏิบัติก่อนคือ เพิ่มรายได้ โดยการสร้างกลุ่มขนมชะมุดและกลุ่มดินมีชีวิต (ดินเกษตรเขาทอง) 

ในส่วนของการลดรายจ่าย และสร้างโอกาสให้แต่ละครอบครัวไปกำาหนดแผนปฏิบัติการเอง สำาหรับโครงสร้างของ

การบรหิารจดัการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเขาทองในการพฒันาวสิาหกจิชมุชนมบีทบาทในการกระตุน้และใหค้ำาแนะนำา 

(Facilitator) ผสมผสานกับบทบาทในการประสานงาน (Coordinator) กลุ่มอาชีพ ชุมชนและภาคประชาชน 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอและเชิงยุทธศาสตร์

 1. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำาบลควรให้ความสำาคัญกับงานพัฒนาที่เกิดจากบริบทหรือฐานคิดของ

ชุมชน โดยพยายามเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิธีคิดและวัฒนธรรมของชุมชน 

 2. มาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐ ควรมุ่งดำาเนินนโยบายทางวัฒนธรรม (Cultural Policy) เพื่อที่จะลดภาวะ 

การพึ่งพาทางวัฒนธรรม (Cultural dependence) ที่มีต่อภายนอก

 3.  การจดัการทรพัยากรและทนุทางธรรมชาต ิควรมุ่งจดัการอยา่งชาญฉลาดและพรอ้มทัง้หาทางเพิม่มลูคา่ โดยยดึ

โยงอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการงานพัฒนาของอบต. ควรแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ สภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญหาของชุมชนเอง 

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. การดำาเนินวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลสำาเร็จโดยคนจนเองเป็นเรื่องยากลำาบากจำาเป็น ต้องหาบุคคลที่เป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเป็นแกนนำาสำาคัญเข้ามาร่วมดำาเนินการด้วยในลักษณะ

 2. ดำาเนินวิสาหกิจชุมชนต้องมีฐานคิดที่สัมพันธ์กับบริบทของชุมชนเป็นสำาคัญ ดังนั้นการดำาเนินการแก้ไขปัญหา 

ต้องเริ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นพื้นฐาน

 3. การสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสำาคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ดังนั้นการจัดเวที

สาธารณะให้คนจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงนำาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

 1. นโยบายและมาตรการของรัฐที่เร่งด่วนเกี่ยวกับคนจน ควรดำาเนินการในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นทุน 

ในการผลิตให้แก่คนจนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

 2. การดำาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดำาเนินการอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาความยากจนได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง 

 3. รฐัควรมมีาตรการทีช่ดัเจนในการแกไ้ขปญัหาความยากจน โดยศกึษาสาเหตแุละประเภทของคนจนในแตล่ะกลุม่

ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสภาพที่แท้จริง 

 4. การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ขอ้ค้นพบจากการวจัิยยงัมใิชค่ำาตอบท่ีสามารถนำาไปสูก่ารแกปั้ญหาความยากจนไดอ้ยา่งยัง่ยนื

แต่เปน็ความสำาเรจ็ในขัน้ตอนหนึง่ ดงันัน้ ควรมกีารดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไปอกีระยะหนึง่ โดยเนน้การสรา้งกระบวน

การเรียนรู้ให้กับคนจน 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา ในการจัดการตลาดของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ซ่ึงจะนำา

ไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติของคนจนได้อย่างแท้จริง 

 2. คำาตอบของปัญหาความยากจนมิใช่มีเพียงมิติเดียว ดังนั้นควรมีกระบวนการหรือแนวทางอื่นๆ ในการสร้าง

ข้อสรุปซึ่งเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตลอดไป

 3. ควรศกึษาวจิยัในเรือ่งเกีย่วกบัปจัจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความยากจนและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความยากจนตอ่ไป
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