บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนกำรวิจัยโครงการพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ
จังหวัดมหาสารคามระยะที่ 1 (ปี 2554)
รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ
ผูว้ จิ ยั หลัก
ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ บุญไชย
ผูร้ ่ วมวิจยั
อาจารย์ศกั ดิ์เจริ ญ ภวภูตานนท์
ผูร้ ่ วมวิจยั
นายประจักษ์ อาษาธง
ผูร้ ่ วมวิจยั
นายทานตะวัน สิ งห์แก้ว
ผูร้ ่ วมวิจยั
สถำนบัน หน่วยวิจยั และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี ทีพ่ มิ พ์ 2555
ผู้วจิ ัย

บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ
จังหวัดมหาสารคามระยะที่ 1 (ปี 2554) ได้ดาเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 สิ้ นสุ ดโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานหลักประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) หน่วยวิจยั และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู ้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาข่า อาเภอวาปี ปทุม องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลพระธาตุ อาเภอนาดูน องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองโพธิ์ อาเภอนาเชื อก องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลเลิงแฝก อาเภอกุดรัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลเหล่าดอกไม้ อาเภอชื่ นชม องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเขวาใหญ่ อาเภอกันทรวิชยั และคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนของจังหวัดมหาสารคาม ความมุ่งหมายของการวิจยั 1) เพื่อสร้างกลไกภาคีความร่ วมมือ
พัฒนาแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 2) เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลจากฐานชุมชนสู่ การกาหนดเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระดับต่าง ๆ 3) เพื่อสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ จัดการองค์ความรู ้ของชุมชนสู่ การแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม และสุ ขภาวะและ
4) เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นภาคีเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนตามความต้องการของชุมชน
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พื้นที่ดาเนิ นการใน 6 อาเภอ 6 ตาบล 12 หมูบ่ า้ น ในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้ าหมายคือ
ครัวเรื อนต้นแบบ จานวน 202 ครอบครัว โดยใช้กระบวนการดาเนินงานการวิจยั และพัฒนาโดย
ประยุกต์ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) ขั้นตอนดาเนินงาน 1) การสารวจข้อมูล
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 3) การจัดทาแผนแบบมีส่วนร่ วม 4) ปฏิบตั ิตามแผน
และปรับปรุ ง 5) ติดตามประเมินผล 6) พัฒนาศักยภาพยกระดับองค์ความรู้และ 7) สรุ ปบทเรี ยน
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เครื่ องมือมี 2 ชนิด 1) เครื่ องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วม ได้แก่ สมุดบันทึกบัญชีครัวเรื อน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่มือการปฏิบตั ิงาน คู่มือ
แผนชุมชน และคู่มือการจัดทาข้อมูลสุ ขภาวะชุมชน 2) เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบประเมินตัวชี้วดั ความสาเร็ จ ผลการดาเนินงานปรากฏผลดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดประเด็นและวางแผนแบบมีส่วนร่ วม ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 การดาเนินงานประกอบด้วย การจัดเตรี ยมกลไกการทางานโครงการ
การพัฒนาตัวชี้วดั กาหนดเกณฑ์การประเมิน การจัดทาเอกสารและคู่มือการปฏิบตั ิงาน ผลปรากฏว่า
มีภาคีความร่ วมมือร่ วมเป็ นกลไกการดาเนินงานระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น สามารถ
พัฒนาตัวชี้ วดั เพื่อประกอบการประเมินผลการดาเนินงาน การจัดทาเอกสารคู่มือในการดาเนินงาน
ประกอบด้วย คู่มือบัญชี รายรับ-รายจ่าย คู่มือแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คู่มือแผนแม่บทชุมชนคู่มือ
แผนสุ ขภาวะ แผ่นผับ และแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบตั ิให้เป็ นจริ ง ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2554 ได้ ผล
การดาเนินงานได้ประชุมชี้แจงระดับจังหวัด 1 ครั้ง ได้จดั ให้มีการลงนามบันทึกความร่ วมมือ
(MOU) อบรมวิทยากรกระบวนการฝึ กปฏิบตั ิการทาบัญชีครัวเรื อน แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ แผน
ชุมชนและแผนที่สุขภาวะ ส่ วนใหญ่มีความรู ้ความสามารถในการใช้คู่มืออย่างถูกต้องมีฐานข้อมูล
รายรับรายจ่ายบัญชีครัวเรื อน
ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปสะท้อนผล ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2554 ผลการดาเนิ นงาน
มีการวิเคราะห์บญั ชีรายรับ-รายจ่ายระดับครัวเรื อนต้นแบบ สามารถบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวัน
เป็ นกิจวัตรประจาวัน มีการวิเคราะห์วางแผนชีวิตตนเองได้มีแผนพัฒนาอาชีพตนเอง มีการบรรจุเข้า
ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์กรส่ วนท้องถิ่นเป้ าหมายงบประมาณ 450,000 บาท
และมีการแสวงหาความรู ้ศึกษาดูงาน มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ แผนแม่บทชุ มชนสู่ การ
ปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธุ์ 2555 ได้
สนับสนุนงบประมาณให้ดาเนินงานโครงการนาร่ อง โครงการละ 20,000 บาท ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านทางwebsite และมีโครงการที่เด่น ๆ ได้แก่ โครงการ 2 ไร่ ไม่ยากไม่
จน โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ส.3วัง โครงการรวมซื้ อรวมขายบ้านดงน้อย โครงการจัดสร้าง
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ศูนย์เรี ยนรู้ชุมชนบ้าน ส.3วังมีตวั ชี้วดั ความสาเร็ จตามตัวบังชี้ในภาพรวมหลังดาเนินการสู งกว่าก่อน
ดาเนินการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จจากการดาเนินงานได้แก่ การแสวงหารู ปแบบกลไกภาคีความร่ วมมือ
ในระดับพื้นที่ในการสนับสนุนการพัฒนา และบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรภาคีสู่การปฏิบตั ิที่
สอดรับกับแผนของชุมชน นาวิธีคิดวิธีปฏิบตั ิและการให้คุณค่า ซึ่ งเป็ นผลจากการปฏิบตั ิจริ งของ
ครอบครัวต้นแบบสู่ การปรับปรุ งพัฒนางานขององค์กรได้
ปั จจัยแห่งความล้มเหลวได้แก่การขาดการประสานงานที่ดีในการทางาน ขาดจิตสานึกที่ดี
เสี ยสละ และจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
แนวทางการดาเนิ นงานในระยะต่อไป ควรครอบครัวต้นแบบนาแผนชี วติ ลงสู่ การปฏิบตั ิให้
เป็ นรู ปธรรม ทุกแผนงานกิจกรรมให้มีการเวทีติดตามความก้าวหน้าต่อเนื่ อง ควรขยายจานวน
ครอบครัวเข้าร่ วมโครงการดาเนินการเพิ่มขึ้นเชื่อมประเด็นการแก้น้ ีสินของเกษตรกรพัฒนาสถาบัน
การเงินชุมชน ควรใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมดาเนินการต่อไป
คำสำคัญ
การพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน, การพัฒนาสังคม,สุ ขภาวะ,
ครอบครัวต้นแบบ
ภูมิหลัง
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั ที่ได้ผา่ นการทดลองใช้
สมควรที่จะได้นอ้ มนามาเป็ นหลักของการพัฒนางานที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็ นปรัชญานาทางและมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและมีดุลยภาพ
3 ด้าน คือ เป็ นสังคมคุณภาพ เป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และเป็ นสังคมสมานฉันท์และ
เอื้ออาทรต่อกัน ดังนั้นการนาเอาหลักการ ทฤษฎี ปรัชญาไปปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งเป็ นรู ปธรรม สมควร
จะนาไปสู่ การกาหนดเป็ นนโยบาย เป้ าหมาย การปฏิบตั ิปรับปรุ งพัฒนา ขององค์กร หน่วยงาน กลุ่ม
องค์ชุมชนทุกภาคีและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งสอดคล้องกับพระราโชวาทพระราชในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503 ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เริ่ มจากทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานพัฒนาชนบทได้ถ่ายทอดพระราชดาริ ของ
พระองค์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองผ่านพระบรมราโชวาทแก่บณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ในพระราชทานปริ ญญาบัตร ทรงชี้ให้เห็นความสาคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจของชาติ
“เศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยูก่ บั เกษตรกรเป็ นส่ วนใหญ่ ฉะนั้นท่านต้องระลึกถึงสาระสาคัญยิง่ นี้
อยูเ่ สมอ และช่วยกันฟื้ นฟูเกษตรกรรมของประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าไปโดยรวดเร็ ว” และพระบรม
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ราโชวาทแก่บณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2516 ได้ทรงดาริ วา่ “การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องนาความสาคัญขั้นต้นมี
โครงสร้างพื้นฐาน คือ ความพอเพียงพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเบื้องต้นก่อน โดย
ใช้วธิ ี การและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิธี เมื่อได้พ้นื ฐานมัน่ คงพอควรแอละปฏิบตั ิได้
แล้วจึงค่อยสร้างเสริ มความเจริ ญและฐานเศรษฐกิจให้สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป” (ฉลาด จันทรสมบัติ.
2552 : 117-119) และจากการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในราย
ของนายจันทีประทุมภา อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา ที่มุ่งเน้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดในที่ดินจานวน 23 ไร่ ส่ งผลให้เกิดนวัตกรรมการแก้ไขความยากจนได้จริ งเพราะเป็ นการสร้าง
องค์ความรู ้ที่ผา่ นการปฏิบตั ิและเกิดการจัดการความรู้ขยายผลที่เป็ นรู ปธรรม และของพระมหาสุ ภาพ
เจ้าอาวาทวัดป่ านาคา ผูบ้ ริ หารศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรกรเพื่อการพึ่งตนเอง ได้พฒั นาแนวคิดหนึ่งไร่ ไม่
ยากไม่จนให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้นโดยเน้นการสร้างองค์ความรู ้จริ งจากการปฏิบตั ิ มีการพัฒนาตัวชี้วดั
ความสาเร็ จของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายคือ เกษตรกรที่สนใจและที่ตอ้ งการปลดหนี้สินของตนเอง
โดยเริ่ มจากการสารวจบัญชีรายรับรายจ่าย และส่ งเสริ มให้มีการแก้ปัญหาด้วยตนเองในระดับ
ครอบครัว โดยใช้การเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิและมีการจัดการความรู้ของเกษตรกรให้เป็ นรู ปธรรม
สามารถถ่ายทอดขยายผลไปยังเกษตรกรคนอื่นๆที่สนใจและมีความมุ่งมัน่ (บันทึกสรุ ปผลการศึกษาดู
งานหนึ่งไร่ ไม่ยากไม่จนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ วันที่ 31 สิ งหาคม 2553)
การรวมตัวของผูน้ าที่เป็ นทางการกับผูน้ าที่ไม่เป็ นทางการในระดับหมู่บา้ น ระดับตาบลเพื่อ
แก้ไขปั ญหาด้านสุ ขภาวะชุมชน โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้ นต้นแบบจึงมี
ความสาคัญยังมีนอ้ ยทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะไม่มีกลไกในการจัดการความรู ้ให้มีการรวมกลุ่มแก้ไขปั ญหา
โดยคนในชุมชนเองเพื่อนาไปสู่ การรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ทรัพยากร และสามารถจัดการทรัพยากรขั้น
พื้นฐานโดยเฉพาะปั จจัย 4 ที่ส่งผลถึงความพอเพียงและความอยูด่ ีมีสุขที่เป็ นรู ปธรรมในพื้นที่เมื่อ
พิจารณาในระดับตาบลการดาเนินงานด้านสุ ขภาพ ตลอดทั้งกลไกการสร้างความตระหนัก ความ
ร่ วมมือในการทางานร่ วมกัน ทั้งผูน้ าที่เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชน ผูร้ ู ้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาน้อยเช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
ต้องมีการทางานแบบมีส่วนร่ วมลักษณะภาคีการพัฒนางานโดยมีผลลัพธ์ คือ เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมาย
ของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาความสามารถในการจัดการระบบ
การผลิตของเกษตรกรและสร้างเครื อข่ายของจังหวัดมหาสารคาม มีสุขภาวะชุมชนเพื่อความดีมีมีสุข
โดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับตาบล และหมู่บา้ น ซึ่ งมีภาคีมาทางานร่ วมกันทั้งธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรี ยน
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้นาการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
และแผนการดาเนินจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างรู ปแบบความร่ วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
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พัฒนาความสามารถในการจัดการระบบการผลิตของเกษตรกรและสร้างเครื อข่ายจังหวัดมหาสารคาม
ที่เหมาะสมโดยเกษตรกรพึ่งตนเอง มีการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม เป็ นชุมชน และเพื่อชุมชนเอง ได้เรี ยนรู ้
ร่ วมกัน หากค้นพบการทางานแบบมีส่วนร่ วมที่เหมาะสมในระดับหมู่บา้ น และระดับตาบล ก็จะ
สามารถนาไปขยายผลการดาเนินงาน และวางแผนพัฒนางานชุมชนอื่น ๆ ในตาบลอื่นๆ และชุมชน
ที่มีบริ บทใกล้เคียงกันได้มากขึ้นต่อไป
โครงการพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะจังหวัด
มหาสารคามระยะที่ 1 (ปี 2554) เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่ วมกับหน่วยวิจยั และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่ มดาเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคาม 2554 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2555 แบ่งช่วงการดาเนินงานออกเป็ น 4 งวด โดยมีพ้นื ที่ดาเนิ นงานในจังหวัด
มหาสารคาม จานวน 6 อาเภอ 6 ตาบล 12 หมู่บา้ น คือ อาเภอกุดรังตาบลเลิงแฝก บ้านบัวแก้ว
หมู่ที่ 3 , 14 อาเภอนาเชือก ตาบลหนองโพธิ์ บ้านหนองบึง หมู่ที่ 3 , 8 อาเภอนาดูน ตาบลพระ
ธาตุ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 , 5, บ้านโต้นหมู่ที่ 8 อาเภอวาปี ปทุม ตาบลนาข่า บ้านวังจาน หมู่ที่ 4 ,
บ้านวังใหม่หมู่ที่13, บ้านวังเหนือหมู่ที่ 16 อาเภอกันทรวิชยั ตาบลเขวาใหญ่ บ้านหิ นปูน หมู่ที่ 17
อาเภอชื่นชม ตาบลเหล่าดอกไม้ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6
ซึ่งในการดาเนินงานระยะที่ 1 (มีนาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555) มีความมุ่งหวังเพื่อ
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและปั ญหาของชุมชนเพื่อนาไปสู่ การวางแผนพัฒนาในการแก้ไข
ปั ญหาความยากจนสังคมและสุ ขภาวะในระยะต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
1. รู ปแบบการแก้ไขปั ญหาความยากจนที่เหมาะสมกับชุมชนควรเป็ นอย่างไร
2. ฐานข้อมูลชุมชนจะนาไปสู การกาหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร
3. การดาเนิ นแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจนเกิดความร่ วมมือที่นาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้หรื อไม่
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
1. เพื่อสร้างกลไกภาคีความร่ วมมือพัฒนาแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะที่
เหมาะสมกับท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากฐานชุมชนสู่ การกาหนดเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระดับ
ต่าง ๆ
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3. เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ในการจัดการองค์ความรู ้ของชุมชนสู่ การแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสุ ขภาวะ
4. เพื่อให้ภาคีส่งเสริ มสนับสนุนเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนตามความต้องการของชุมชน
ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1. ผลการวิจยั ทาให้ได้รูปแบบการทางานแบบมีส่วนร่ วมในระดับจังหวัดที่เหมาะสม ในการ
แก้ปัญหาความยากจน พัฒนาความสามารถในการจัดการระบบการผลิตของเกษตรกร
2. ผลการวิจยั ทาให้เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ในการแก้ปัญหาความ
ยากจน พัฒนาความสามารถในการจัดการระบบการผลิตของเกษตรกร ข้ามชุมชน ตาบล อาเภอ
จังหวัดและเครื อข่ายระดับภาค
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
ใช้การบริ หารโครงการที่เกิดการแก้ไขปั ญหาความยากจนร่ วมกัน คือ หลักคิด ระเบิดจาก
ภายใน (Inside Out) คือ การกระตุน้ ให้การบริ หารจัดการภาคชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ตนเอง สามารถกาหนดความต้องการของตนเองได้ เพื่อชักนา ชดเชย(Supply) และบริ หารการชดเชย
(Supply) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น (Empowerment) และขณะเดียวกันก็สร้างเงื่อนไขให้จงั หวัด
และภาคีเครื อข่ายได้เรี ยนรู ้ช่องทางในการตอบสนองภาคการผลิต (Demand) ได้ตรงจุด และมี
ประสิ ทธิภาพ (Enrichment) โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) 7 ขั้นตอน คือ การ
เตรี ยมทีม การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการ การวางแผนแบบมีส่วนร่ วม การปฏิบตั ิ
ตามแผนและปรับปรุ งพัฒนา การสรุ ปผลการดาเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (ฉลาดจันทรส
มบัติ. 2551: 15) โดยส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีความเชื่ อมัน่ ในการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ(Action
Learning) 5 ขั้นตอน คือ การกาหนดเป้ าหมาย การวางแผนแบบมีส่วนร่ วม การดาเนินการตามแผน
ปรับปรุ งพัฒนา การสรุ ปสะท้อนผลการปฏิบตั ิ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่ม ชุมชน ตาบล
อาเภอและจังหวัด (Chantarasombat C. 2009 : 424-427) จากวิธีการการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Action
Learning)ทั้ง 6 ประการที่กล่าวมาสามารถเขียนเป็ นแผนภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Action
Learning)ดังภาพประกอบ 1
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Identity task &

Closing out

Learning Opportunity

จบ-

ภาพประกอบ 1 การเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Action Learning)
(ฉลาด จันทรสมบัติ. 2551 : 224)

- นาย

ระเบียบวิธีวจิ ัย
1. พื้นที่การวิจยั พื้นที่ดาเนิ นการในพื้นที่ 6 อาเภอ 6 ตาบล 12 หมู่บา้ น ของจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ฐานข้อมูลความพร้อมหมู่บา้ น
เป้ าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ งมีอยู่ 13 อาเภอใน
จังหวัดมหาสารคาม และสุ่ มอย่างง่ายโดยวิธีจบั สลาก ได้ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวาปี ปทุม อาเภอนาดูน
อาเภอนาเชื อก อาเภอกันทรวิชยั อาเภอกุดรัง อาเภอชื่นชม ที่เป็ นพื้นที่ในการวิจยั และ มีการประชุม
พิจารณาคัดเลือกตาบลที่มีความสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมของโครงการวิจยั รวม 6 ตาบล คือ 1)ตาบลนา
ข่า อาเภอวาปี ปทุม 2)ตาบลพระธาตุ อาเภอนาดูน3) ตาบลหนองโพธิ์ อาเภอนาเชื อก 4)อาเภอกันทร
วิชยั ตาบลเขวาใหญ่ 5) ตาบลเลิงแฝก อาเภอกุดรัง 6)ตาบลเหล่าดอกไม้ อาเภอชื่ นชม และให้ตาบล
พิจารณากลุ่มตัวอย่าง คือครัวเรื อนต้นแบบ จานวน 202 ครอบครัว
2. กระบวนการดาเนินงานใช้การวิจยั และพัฒนาโดยประยุกต์ใช้การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ(Action
Learning) และวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ( Participatory Action Research) เป็ นหลักคือ 1)
การสารวจข้อมูลสภาพปัจจุบนั ปัญหา 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 3) การจัดทาแผนแบบมีส่วนร่ วม 4)
ปฏิบตั ิตามแผนและปรับปรุ ง 5) ติดตามประเมินผล 6) พัฒนาศักยภาพยกระดับองค์ความรู้และ 7)
สรุ ปบทเรี ยนและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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เครื่ องในการวิจยั มี 2 ลักษณะ คือ 1)เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนางานเพื่อให้เกิดการนวัตกรรม
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ได้แก่ สมุดบันทึกบัญชีครัวเรื อน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่มือการ
ปฏิบตั ิงานคู่มือแผนชุมชน และคู่มือการจัดทาข้อมูลสุ ขภาวะชุมชน 2) เครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คิอ แบบประเมินตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีร้อยละและค่าเฉลี่ย
สรุ ปผลกำรวิจัย
1. การสร้างกลไกภาคีความร่ วมมือพัฒนาแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น ซึ่งมีการประสานความร่ วมมือคณะทางานการวิจยั ของโครงการโดยความเห็นชอบจาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคามและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล โดย
มีการแต่งตั้งคณะทางานโครงการตามคาสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 918 / 2554เรื่ องแต่งตั้งคณะทางาน
โครงการรายงานการวิจยั โครงการพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ข
ภาวะจังหวัดมหาสารคามระยะที่ 1 (ปี 2554) สั่งณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และคาสั่งจังหวัด
มหาสารคามที่ 2229/2554 เรื่ องแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปั ญหาความยากจนจังหวัด
มหาสารคามโดยเกิดกลไกการดาเนินงาน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับชุมชนมีคณะทางานที่มาจากผูน้ าท้องที่ ผูน้ าท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุ ข
(อ.ส.ม.) ชุมชนละไม่นอ้ ยกว่า 15 คน มีครอบครัวต้นแบบอาสาสมัครเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนา
จานวน 176 ครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านการใช้บญั ชีครัวเรื อน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ข้อมูลสุ ขภาวะชุมชน เป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาความยากจนทั้งใน
ระดับครอบครัว และระดับชุมชน
2.หน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ตาบล อาเภอ เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) เป็ น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงานทั้งในส่ วนของการบูรณาการแผนงาน สนับสนุ นบุคลากรสนับสนุน
งบประมาณ โรงเรี ยนสนับสนุนบุคลากรเป็ นวิทยากร และเป็ นที่ปรึ กษาในการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรื อน การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถานที่จดั กิจกรรมในบางโอกาส โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) สนับสนุ นบุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรม และบูรณาการแผนด้านสุ ขภาวะชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานสาขาในพื้นที่ ส่ งเสริ มสนับสนุนกระบวนการดาเนินงาน ทั้งในส่ วนของบุคลากรให้
ความรู ้วชิ าการ งบประมาณ และบูรณาการแผนงานไปสู่ การปฏิบตั ิ
3.หน่วยงานภาคีระดับจังหวัดส่ งเสริ มสนับสนุนแผนงาน บุคลากร งบประมาณและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับนโยบาย เช่น สานักงานจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์จงั หวัด สนับสนุนให้บุคลากรเป็ นคณะทางานระดับ
จังหวัด สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัด สนับสนุนการจัดพิมพ์บญั ชีครัวเรื อน สานักงาน
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พาณิ ชย์จงั หวัด สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ อเครื่ องบดหอยเชอรี่ สาหรับผลิตอาหารปลาในแผนแก้ไข
ปั ญหาความยากจนตาบลเขวาใหญ่ สถาบันระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทาหน้าที่
หน่วยประสานงาน และกองเลขานุการคณะทางานโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดมหาสารคามบูรณาการแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ เอื้ออานวยสถานที่จดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และกระบวนการดาเนินงานโครงการ
นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนิ นงานโครงขับเคลื่อนไปตามแผนที่วางไว้และกลไกภาคีมีความ
เข้าใจกระบวนการ เป้ าหมายในการดาเนินงานร่ วมกันจึงได้จดั ทาข้อตกลงบันทึกพันธสัญญาการ
ดาเนินร่ วมกับภาคีทุกระดับ ผลการดาเนิ นงานภายใต้การสร้างกลไกภาคีความร่ วมมือแก้ไขปั ญหา
ความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะตลาดระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้คณะทางานได้บทเรี ยน
นาไปสู่ การเกิดกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานในลักษณะภาคีความร่ วมมือที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
หากได้มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ภาคีเหล่านี้ได้มีกิจกรรมการทางานร่ วมกันอย่างจริ งอย่างน้อย 3 ปี
คณะทางานมีความมัน่ ใจเป็ นอย่างยิง่ ว่า กลไกภาคีดงั กล่าวจะนาไปสู่ การทางานเพื่อแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนพัฒนาสังคม และสุ ขภาวะได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนได้
2.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากฐานชุมชนสู่ การกาหนดเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระดับ
ต่าง ๆ มีระบบฐานข้อมูลการปฏิบตั ิจริ งโดยชุมชนมีส่วนร่ วมจัดทาอยูท่ ุกพื้นที่ดาเนิ นงาน ซึ่ งมีการ
จัดเก็บข้อมูลอยูใ่ นหลายรู ปแบบ ได้แก่ เอกสาร Hard Copy ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
สาเร็ จรู ปบันทึกบัญชี ครัวเรื อน และพัฒนาเป็ นเว็ปไซต์โครงการ http :// health.drchalard.com โดยมี
รายละเอียด ประกอบด้วยข้อมูลรายรับรายจ่ายแผนที่สุขภาวะชุมชนผลการประเมินก่อนพัฒนา
แล้วนาข้อมูลดังกล่าวไปสู่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบายและแผนงานแบบมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะในรู ปของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ แผน
แม่บทชุมชนเพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะแผนการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนนาร่ อง บัญชีครอบครัวต้นแบบและรายการหนี้สิน ผลการประเมินหลังพัฒนา
ซึ่ งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้เชื่อมโยงให้อยูใ่ นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
กลไกภาคีการดาเนินงานในทุกระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด แผนการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนทุกพื้นที่ ได้ผลักดันให้ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา3 ปี ของ อปท. และผล
การดาเนินงานในปี ที่ 1 แผนแก้ไขปั ญหาความยากจนพัฒนาสังคม และสุ ขภาวะได้ถูกบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2555 รวมจานวนงบประมาณ 450,000 บาท ประกอบด้วย ตาบล
เลิงแฝก จานวน 50,000 บาท ตาบลหนองโพธิ์ จานวน 50,000 บาท ตาบลพระธาตุจานวน 50,000
บาท ตาบลนาข่า100,000 บาท และตาบลเหล่าดอกไม้100,000 บาท
3.การสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ จัดการองค์ความรู ้ของชุมชนสู่ การแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
สังคม และสุ ขภาวะจังหวัดมหาสารคามมีกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิของภาคีความร่ วมมือแก้ไข
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ปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยมีข้ นั ตอนกระบวนการดาเนินงานและผลการปฏิบตั ิที่สาคัญ ดังนี้
3.1การสารวจข้อมูลสภาพปัจจุบนั ปั ญหาในประเด็นบัญชีครัวเรื อน ข้อมูลสุ ขภาวะชุมชน
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนาไปสู่ การวางแผนเพื่อแก้ไขปั ญหาในระดับครัวเรื อนผ่าน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ และระดับชุมชนผ่านแผนแม่บทชุมชนเพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจน
พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ
3.3 การจัดทาแผนแบบมีส่วนร่ วมผ่านการดาเนินการเวทีประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชน
เพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ นาไปสู่ การรับรู ้เป้ าหมายในการ
ดาเนินงานร่ วมกันแสวงหาความร่ วมมือดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกเกิดกิจกรรมแก้ไขปั ญหา
ความยากจนนาร่ อง มีอาสาสมัครครอบครัวต้นแบบ
3.4 ปฏิบตั ิตามแผนและปรับปรุ งคณะทางานได้กระตุน้ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่ได้
ดาเนินงานตามแผนของแต่ละพื้นที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายสรุ ปผลการดาเนิน ได้ดงั นี้
3.4.1 ตาบลเลิงแฝก ครอบครัวต้นแบบมีแผนและปฏิบตั ิการ การลดรายจ่ายฟุ่ มเฟื อย
ของตนเองได้ เช่น มีแปลงผัก ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกเกิดแปลงเกษตรปลูกพันธุ์ออ้ ย
จานวน 7 ครอบครัวเกิดกิจกรรมธนาคารแรงงานระดับหมู่บา้ น จานวน 1 กลุ่มมีกิจกรรมการสัจจะ
ออมทรัพย์ในชุมชน ครอบครัวต้นแบบเป็ นสมาชิกทุกครอบครัวและกิจกรรมรวมกลุ่มผลิตชีวภาพลด
ต้นทุนการผลิตของคนในชุมชน
3.4.2 ตาบลหนองโพธิ์ พบว่าแต่ละครอบครัวต้นแบบมีแผนและปฏิบตั ิการ การลด
รายจ่ายฟุ่ มเฟื อยของตนเองได้ เช่น มีแปลงผัก ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกเกิดแปลงเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 4 ครอบครัวเกิดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกชุมชนระดับหมู่บา้ น จานวน 1
ครั้งมีกิจกรรมการสัจจะออมทรัพย์ในชุมชน ครอบครัวต้นแบบเป็ นสมาชิกทุกครอบครัวกิจกรรม
ฟื้ นฟูป่าในวัด เพื่อฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน
3.4.3 ตาบลพระธาตุ พบว่าแต่ละครอบครัวต้นแบบมีแผนและปฏิบตั ิการ การลด
รายจ่ายฟุ่ มเฟื อยของตนเองได้ เกิดศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 62 ครอบครัวเกิดศูนย์เรี ยนรู ้
ระดับหมู่บา้ น จานวน 3 แห่ง เกิดเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ขยายสู่ ตาบลข้างเคียง
มีจานวน9 กลุ่ม กิจกรรมฟื้ นฟูการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างความ
สามัคคีปรองดองของคนในชุมชนในตาบลเกิดกิจกรรมรวมซื้ อรวมขายในชุมชนเกิดกิจกรรมอบรม
ความรู ้เรื่ องโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อโดยการประสานร่ วมมือกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและ
โรงพยาบาลอาเภอนาดูนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขรวมกลุ่มกันตรวจคัดกรองเบาหวานตามแผนที่
สุ ขภาวะทุก 3 เดือน
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3.4.4 ตาบลนาข่า ครอบครัวต้นแบบมีแผนและปฏิบตั ิการ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
เกิดศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 12 ครอบครัวเกิดศูนย์เรี ยนรู ้ระดับหมู่บา้ น จานวน 1 แห่ง มี
เครื อข่ายปลูกยางพารา เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ขยายสู่ ตาบลข้างเคียงมีจานวน 10 ครอบครัว เกิด
เกษตรกรแนวใหม่ 2 ไร่ ไม่ยากไม่จน (นายหนา สุ ดพันธ์)มีกิจกรรมฟื้ นฟูการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน
3.4.5 ตาบลเขวาใหญ่ อาเภอกันทรวิชยั พบว่าครอบครัวต้นแบบมีแผนและ
ปฏิบตั ิการ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เกิดศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บา้ น จานวน 1 แห่ง มี
การรวมกลุ่มวิเคราะห์บญั ชีครัวเรื อนนาไปสู ้การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิกในชุมชน เช่น
การลดต้นทุนเลี้ยงปลาในกระชัง ด้วยการผลิตอาหารปลาจากหอยเชอรี่ การรวมกลุ่มเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาของชุมชนการจัดตั้งกองทุนพันธุ์ขา้ วเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากปั ญหาน้ าท่วม การเพิ่ม
มูลค่าและสร้างรายได้จากศักยภาพของชุมชน เช่น การเพาะเห็ดเพื่อลดรายจ่าย
3.4.6 ตาบลเหล่าดอกไม้ อาเภอชื่นชม พบว่าแต่ละครอบครัวมีแผนและปฏิบตั ิการ
การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เกิดแปลงศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 25 แห่ง มีการรวมกลุ่ม
วิเคราะห์บญั ชีครัวเรื อนนาไปสู ้การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิกในชุมชน เกิดความตระหนัก
ต่อตนเองในการแก้ไขปั ญหาความยากจน จากผลการวิเคราะห์บญั ชีครัวเรื อนร่ วมกันพบว่า สัดส่ วน
ของรายจ่ายหลักคือการลงทุนในการประกอบอาชีพ และรายจ่ายประจาวันเช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของบุตร ค่าอาหาร ชาวบ้านเห็นว่าควรจะให้ความสาคัญกับการลดค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบอาชีพ เช่นลดต้นทุนในการทานา เลี้ยงสุ กรการเย็บถุง (ชาวบ้านนากระสอบ มาตัด และเย็บ
เป็ นกระเป๋ าสะพายสาหรับใส่ สิ่งของ ) ส่ วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ส่ วนรายจ่ายด้านหา
อาหารนั้นลดได้ยากชาวบ้านมีทศั นะว่า การลดค่าใช้จ่าย ควรจะใช้แนวทางเกษตรปลอดสารเคมี
การเกษตรแบบผสมผสาน จึงเป็ นแรงจูงใจให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน
และเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 ติดตามประเมินผลคณะทางานได้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานทั้งในภาพรวม และระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ บทเรี ยน และแสวงหาทางออกการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน นอกจากนี้
ยังมีการประเมินผลตามตัวชี้ วดั ก่อน และหลังการพัฒนา ทาให้คณะทางาน และกลุ่มเป้ าหมายได้
ทราบสถานการณ์และความเคลื่อนไหวการดาเนิ นงานนาไปสู่ การวางแผนพัฒนาถ่ายทอดขยายผล
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3.6พัฒนาศักยภาพยกระดับองค์ความรู้กลุ่มเป้ าหมาย คือ อบรมวิทยากรกระบวนการ
ฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน ตามประเด็นที่สอดคล้องกับบริ บทและความต้องการของชุมชน คือ ตาบล
เลิงแฝก ตาหนองโพธิ์ ตาบลพระธาตุ และตาบลนาข่า ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเรื่ องการแก้หนี้แก้
จนบนวิถีพอเพียง ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อแสวง มโนลัย ตาบลดงคลัง่ น้อย อาเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดส่ วนตาบลเขวาใหญ่ ฝึ กอบรมการทาอาหารปลา และศึกษาดูงาน ณ
สมาพันธ์ผเู ้ ลี้ยงกุง้ ก้ามกาม อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และศูนย์การเรี ยนรู้บา้ นดอนมัน ตาบล
ขามเรี ยง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม สาหรับตาบลเหล่าดอกไม้ อาเภอชื่นชม ฝึ กอบรม
การทาอาหารหมู และศึกษาดูงานการทาเกษตรผสมผสาน ณ ตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ และ
ตาบลตลาดม่วง อาเภอนาเชื อก จังหวัดมหาสารคามผลจากการอบรมและศึกษาดูงานในแต่ละพื้นที่
ส่ งผลให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาการอบรม และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับที่ดี
มาก มีทกั ษะและเกิดความตระหนักในการบันทึกบัญชีครัวเรื อนแสวงการช่องทางการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ในครับครัว และมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมที่นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของชุมชน
3.7สรุ ปบทเรี ยนและแลกเปลี่ยนเวทีสรุ ปบทเรี ยนและนาเสนอผลการดาเนินงานความร่ วมมือ
แก้ไขปั ญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะระยะที่ 1 (ปี 2554 ) ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
เน้นการนาเสนอผลการดาเนินงานถึงผลสาเร็ จ บทเรี ยนสาคัญ ปัญหาอุปสรรค และแผนการ
ดาเนินงานต่อเนื่ อง ประกอบกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะโดย
นักวิชาการผลการดาเนินงานทาให้ได้ทราบผลการดาเนินงานถึงผลสาเร็ จ บทเรี ยนสาคัญ ปัญหา
อุปสรรค และแผนการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
4.ภาคีส่งเสริ มสนับสนุนเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนตามความต้องการของชุมชนเกิดภาคี
ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะตามความ
ต้องการของชุมชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จากกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการ
ปฏิบตั ิโดยมีข้ นั ตอนกระบวนการดาเนินงานและผลการปฏิบตั ิที่สาคัญ ดังนี้
4.1การวางแผนแบบมีส่วนร่ วมการดาเนินงานที่ผา่ นมาคณะทางานได้เน้นกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ โดยเริ่ มจาก
การศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบนั ปัญหาชุมชนและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นกลไกหลักให้เกิดการมีส่วน
ร่ วมของภาคีเครื อข่าย โดยใช้เครื่ องมือหลายชนิ ดประกอบด้วยบัญชีครัวเรื อนมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไข
ปั ญหาในระดับครัวเรื อน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในส่ วนของการแก้ไขปั ญหาในระดับ
ชุมชนก็จะใช้แผนที่สุขภาวะชุมชน และแผนแม่บทชุมชน จากผลการใช้วธิ ี การดังกล่าวนาไปสู่ การ
เกิดการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาคีเครื อข่ายทั้งในส่ วนของงบประมาณ ทรัพยากร นาไปสู่ การ
ขับเคลื่อนงานของแผนการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนของชุมชนเป้ าหมายได้
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4.2การปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิง่ ที่ส่งผลให้ภาคีหนุนเสริ ม
แผนการแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะได้ ใช้วธิ ี การปฏิบตั ิตามแผนและ
ปรับปรุ งเป็ นเครื่ องมือและกลไกนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานให้เป็ นจริ ง โดยการกระตุน้ และส่ งเสริ มให้
คณะทางานในระดับต่างๆ ชุมชนเป้ าหมายได้มีการวางแผนปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ลงมือปฏิบตั ิ
ตามแผน และปรับปรุ งแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ตาบลเขวาใหญ่ ดาเนิ นงานตามแผน
แก้ไขปั ญหาความยากจนด้วยการเพาะเห็ดเพื่อรายจ่าย โดยไม่รองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
และโครงการ เพราะจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายรับรายจ่าย พบว่า ปริ มาณของเห็ดที่ชาวบ้านต้องซื้ อ
มาบริ โภคทุกวัน และจากการศึกษาดูงานทาให้ชาวบ้านได้รู้จกั วิธีการเพาะเห็นจากวัตถุดิบที่หาได้ใน
ชุมชน ตาบลหนองโพธิ์ ร่ วมกันระดมทุนจากชาวบ้านเพื่อขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนในประเด็นเดี่ยวกัน จากกรณี ใน 2 ตาบล จะเห็นได้วา่ หลังจากที่มีการปฏิบตั ิงานตามแผน
ไประยะหนึ่ง ชุมชนก็จะมีการปรับปรุ งแผนเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งได้
4.3 การสรุ ปสะท้อนผลเป็ นองค์ประกอบขั้นตอนที่ 3 ของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ซึ่งใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ โดยผ่าน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพยกระดับองค์ความรู้ การฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน และ
ติดตามประเมินผลที่นาไปสู่ การสนับสนุนกระบวนการดาเนินแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยเฉพาะ
การกระตุน้ และส่ งเสริ มให้ครอบครัวต้นแบบเกิดความตระหนักในการจัดทาบัญชีครัวเรื อน ตระหนัก
และเล็งเห็นความสาคัญการทาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่ การรวมกลุ่มเพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ในชุมชน เช่น การรวมกลุ่มผลิตพันธุ์ขา้ วในพื้นที่ตาบลนาข่า การรวมกลุ่มเพื่อ
ทาเกษตรผสมผสาน ในพื้นตาบลเหล่าดอกไม้ ฟื้ นฟูและการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อลดต้นทุน
การผลิต และสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชนในตาบลกิจกรรมรวมซื้ อรวมขายในชุมชน
ในพื้นที่ตาบลพระธาตุ นาไปสู่ การเชื่อมโยงประสานงบประมาณ ความร่ วมมือ ทรัพยากร เกิดภาคี
ส่ งเสริ มสนับสนุนเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนตามความต้องการของชุมชนระหว่างหน่วยงานทั้งใน
ระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด
4.4การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มีการจัดกิจกรรมสรุ ปบทเรี ยนและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในระดับ
ชุมชน ตาบล อาเภอ และข้ามอาเภออย่างต่อเนื่องถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะนาไปสู่ การ
แก้ไขปั ญหาความยากจนแบบบูรณาการได้ เนื่องจากชุมชนจะได้มีโอกาสสรุ ปบทเรี ยนตนเองและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งหน่ายงานราชการ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน
ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาตนเอง นาไปสู่ การปรับปรุ งแผนงานให้เอื้อต่อกระบวนการทางาน
ให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย ตลอดจนผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับทราบผลสาเร็ จ ปั ญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไข และแผนพัฒนาต่อเนื่ อง นาไปใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจและหนุนเสริ มให้เข้าสู่ ระดับ
นโยบายของชุมชนและท้องถิ่นต่อไปได้
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กล่าวได้วา่ ผลการดาเนินงานในระยะที่ 1ปี 2554 องค์กรภาคีสามารถเข้ามาส่ งเสริ ม
สนับสนุนแผนการแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะของชุมชนเป้ าหมายได้
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ซึ่ งได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่ งเสริ มและเชื่อมโยงกระบวนการดาเนินงานตาม
ภารกิจงานขององค์กรได้
อภิปรำยผล
ผลการศึกษา โครงการพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ข
ภาวะจังหวัดมหาสารคามระยะที่ 1 (ปี 2554) มีความสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับความยากจน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสุ ขภาวะ มีผศู ้ ึกษาและนักวิชาการได้มีขอ้ เขียนหรื อนาเสนอไว้หลาย
ท่าน หลายองค์กร มีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา ดังนี้
1. ประเด็น ความหมายของความยากจน ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความยากจน วิธีการแก้ปัญหา
ความยากจน กล่าวคือ การดาเนินงานโครงการนี้ ได้ยดึ กรอบการดาเนินงาน โดยการสร้างกลไกภาคี
ความร่ วมมือพัฒนาแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นการ
ดาเนินงาน จึงเกิดกลไกภาคีความร่ วมมือพัฒนาแก้ไขปั ญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ
โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานโครงการตามคาสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 98 / 2554 เกิดกลไกการ
ดาเนินงาน คือ
1.1. ระดับชุมชนมีคณะทางานที่มาจากผูน้ าท้องที่ ผูน้ าท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข (อ.ส.ม.) ชุมชน การมีครอบครัวต้นแบบอาสาสมัครเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนา การ
กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านการใช้บญั ชีครัวเรื อน การแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต การค้นหา
ข้อมูลสุ ขภาวะชุมชน เป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาความยากจน ทั้งในระดับครอบครัวและระดับ
ชุมชน
1.2 หน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ตาบล อาเภอ เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(อปท.) เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงาน ทั้งในส่ วนของการบูรณาการแผนงาน สนับสนุน
บุคลากรสนับสนุนงบประมาณ ส่ งเสริ มสนับสนุนกระบวนการดาเนินงาน ทั้งในส่ วนของบุคลากร
ให้ความรู ้วชิ าการ งบประมาณ และบูรณาการแผนงานไปสู่ การปฏิบตั ิ
1.3 หน่วยงานภาคีระดับจังหวัด ส่ งเสริ มสนับสนุนแผนงาน บุคลากร งบประมาณ
และขับเคลื่อนการดาเนิ นงานระดับนโยบาย เช่น สานักงานจังหวัด สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์จงั หวัด สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด สถาบัน
ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยยมหาสารคาม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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จังหวัดมหาสารคาม ภาคีดงั กล่าว ได้นาไปสู่ การทางานเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนพัฒนาสังคม
และสุ ขภาวะได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนได้
ผลการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่มีแนวคิดว่า
ความยากจนอาจมาจากปั จเจกบุคคล จะส่ งผลไปสู่ ระดับครอบ ชุมชน การค้นหาข้อมูลเรื่ องนี้
จาเป็ นต้องศึกษาข้อมูลให้คนในชุมชนต้องรู้จกั ข้อมูลตนเอง รู้จกั ครอบครัวตนเอง รู้จกั ชุมชนตนเอง
รู ้จกั สิ่ งแวดล้อที่อยูร่ อบตนเอง รู ้จกั สังคมประเทศ รู ้จกั สังคมโลก รู ้จกั ความหมายและเส้นแบ่งของ
ความยากจน และรู ้จกั สาเหตุของความยากจน การมีความรู ้ดงั กล่าว จะนาไปสู่ การแก้ปัญหาความ
ยากจนได้ตรงจุด และสร้างเกณฑ์วดั ผลการพัฒนาแก้ปัญหาต่อไป
ผลการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดและของการศึกษาของจาตุรงค์บุณยรัตนสุ นทรและกิตติ
พัฒน์นนทปั ทมะดุล ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องจุดเน้นของการแก้ปัญหาความยากจนคือ โดยการเพิ่ม
รายได้จากตัวชี้ วดั มหภาคเช่นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวการลงทุนขนาดใหญ่ดา้ นกายภาพ
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากฐานชุมชนสู่ การกาหนดเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระดับ
ต่าง ๆ การมีระบบฐานข้อมูลการปฏิบตั ิจริ งโดยชุมชนมีส่วนร่ วม จัดทาในพื้นที่ดาเนิ นงาน มีการ
พัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปบันทึกบัญชีครัวเรื อน และพัฒนาเป็ นเว็ปไซต์โครงการ การมีรายละเอียด
ข้อมูลรายรับรายจ่ายแผนที่สุขภาวะชุมชน มีการประเมินก่อนพัฒนา เพื่อสนับสนุ นให้มีการนาข้อมูล
ดังกล่าวไปสู่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การกาหนดนโยบายและแผนงานแบบมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะในรู ปของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ แผนแม่บทชุมชน
เพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ แผนการแก้ไขปั ญหาความยากจนนาร่ อง
การจัดทาบัญชีครัวเรื อนรายการหนี้สิน และการประเมินหลังพัฒนาเป็ นต้น ข้อมูลดังกล่าวได้
เชื่อมโยงให้อยูใ่ นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานกลไกภาคีการดาเนิ นงานในทุกระดับ
ชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด แผนการแก้ไขปั ญหาความยากจนทุกพื้นที่ ได้ผลักดันให้ไปบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) มีแผนแก้ไข
ปั ญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ ได้ถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2555
ในพื้นที่เป้ าหมาย 6 อาเภอรวมจานวนงบประมาณ 450,000 บาท สอดคล้องกับแนวคิดของสมชัย
จิตสุ ชน ที่ถือว่าความยากจน เป็ นสถานการณ์ชวั่ คราว (Transient Poor) อาจนาไปสู่ ความจนเรื้ อรัง
(Chronic Poor) และสถานการณ์จนสุ ดๆกล่าวคือ ความยากจนแก้ไขได้ โดยให้มีการพัฒนาหรื อ
เปลี่ยนแปลงให้ถูกวิธี คือ การแก้ไขวงจรของความยากจน การมีระบบฐานข้อมูลการปฏิบตั ิจริ ง การ
มีขอ้ มูลรายรับรายจ่ายเพื่อจัดทาแผนที่สุขภาวะชุมชน การมีการประเมินก่อน-หลังการพัฒนา การ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และการจัดทาแผนการแก้ปัญหาโดยประชาชนมีส่วนร่ วม
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3. การสร้างกระบวนการเรี ยน จัดการองค์ความรู ้ของชุมชนสู่ การแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
สังคม และสุ ขภาวะมีกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิของภาคีความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน
พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม โดยมีข้ นั ตอนกระบวนการดาเนินงานและผลการปฏิบตั ิที่สาคัญ คือ การสารวจข้อมูล
สภาพปัจจุบนั ปัญหาในประเด็นบัญชีครัวเรื อน ข้อมูลสุ ขภาวะชุมชน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดทา
แผนแบบมีส่วนร่ วมการปฏิบตั ิตามแผนการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพยกระดับองค์ความรู ้
กลุ่มเป้ าหมาย และการสรุ ปบทเรี ยนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การจัดเวทีสรุ ปบทเรี ยนและนาเสนอ
ผลการดาเนิ นงานความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจนพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะระยะที่ 1 (ปี 2554 )
เพื่อนาผลการดาเนิ นงานทาให้ได้ทราบผลการดาเนิ นงานเกี่ยวกับผลสาเร็ จของโครงการ บทเรี ยน
สาคัญ ปัญหาอุปสรรค และแผนการดาเนินงานต่อเนื่อง เป็ นต้น
ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉลาด จันทรสมบัติเรื่ อง แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
ชุมชน คือมีกระบวนการจัดแผนแม่บทชุมชน เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ศกั ยภาพและกาหนดแนวทาง
พัฒนาตนเอง การหาเครื่ องมือในการกาหนดยุทธศาสตร์ แบบประชานิยม และมีกระบวนการอื่น ๆ
ต่อไป
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวคิดของ อริ ศรา ชู ชาติ และคณะในประเด็นกระบวนการ
พัฒนาการมีส่วนร่ วมโดยการเรี ยนรู ้ ในแนวคิดของการพัฒนา คือ การได้รับประสบการณ์ การระบุ
ประสบการณ์ การวิเคราะห์ประสบการณ์ การวางแผนและการปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นกระบวนการสาคัญ ใน
การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ แนวคิดหลักการพื้นฐานการทางานแบบมีส่วนร่ วมซึ่ งเป็ นข้อเขียน
ของธี ระพงษ์ แก้วหาวงษ์ และข้อเขียนของ ประพนธ์ ปิ ยรัตน์ เกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่ วม
ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน กระบวนการการมีส่วนร่ วม
ในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ขณะเดียวกัน การมีส่วนร่ วมที่แท้จริ ง
ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมในการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา การมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่ วมในการลงทุนและการปฏิบตั ิงาน และการมีส่วนร่ วมในการ
ติดตามและประเมินผลงาน ส่ วนระดับของการมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย ระดับการตัดสิ นใจ ระดับ
การร่ วมมือ และระดับการใช้ประโยชน์
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ แนวคิดกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่ วมโดยการเรี ยนรู ้ใน
แนวคิดของการพัฒนาซึ่งเป็ นข้อเขียนของอริ ศรา ชู ชาติ และคณะประกอบด้วยการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิ
จะทาให้เกิดประสบการณ์ที่ชดั เจนและการทดสอบ ค้นหา ทดลองและการปฏิบตั ินาไปสู่ การเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่จากประสบการณ์ใหม่ระบุประสบการณ์ข้ นั ตอนการระบุ อธิ บายประสบการณ์แลกเปลี่ยน การ
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วิเคราะห์ข้ นั ตอนการเริ่ มต้น การทาความเข้าใจประสบการณ์ แนวคิด คิดวิเคราะห์อย่าง และการ
วางแผนระบุสิ่งที่ตอ้ งการกระทาต่อไปจะมีบทบาทอย่างในสิ่ งที่ได้เรี ยนรุ ้จากประสบการณ์ พัฒนากล
ยุทธ์
ผลการศึกษาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า โครงการพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน
พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะจังหวัดมหาสารคามระยะที่ 1 (ปี 2554) ได้ยดึ หลักการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่ วม มุ่งสร้างความเข้มแข็งระดับรากหญ้า หากมีปัญหาระหว่างดาเนิ นงานจะดาเนินการแก้ไขทันที
เป็ นการนาปั ญหาของชุมชนมาเป็ นโจทย์หลักในการดาเนินงาน
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด การมีส่วนร่ วมมีลกั ษณะเป็ นรู ปของบันไดการมี
ส่ วนร่ วม ของ ธี ระพงษ์ แก้วหาวงษ์ในประเด็นบันไดของการมีส่วนร่ วม 8 ขั้น ประกอบด้วย ขั้น
ถูกจัดกระทา ขั้นชี้แจง ขั้นให้ขอ้ มูลข่าวสาร ขั้นปรึ กษาหารื อ ขั้นแสดงความคิดเห็น ขั้นเป็ น
หุ น้ ส่ วน ขั้นใช้อานาจผ่านตัวแทน และขั้นควบคุมโดยประชาชน โครงการนี้ได้มีการดาเนินงาน 8
ขั้นตอน ขณะเดียวกันได้มีกระบวนการการเฝ้ าระวังปั ญหาที่จะเกิดขึ้น และได้เพิ่มความเอาใจใส่
ประสานงานทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในการดาเนินงานด้วย
4. ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานโครงการ
ความสาเร็ จของการดาเนินงาน กรอบประเด็นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงาน
โครงการ มีการศึกษาและกาหนดกรอบประเด็นตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน การสร้างพันธสัญญา
ข้อตกลงการยอมรับกรอบประเด็นตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานร่ วมกับ เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินการก่อน-หลังการดาเนินงาน เป็ นเครื่ องชี้ วดั ผลสาเร็ จของงาน
ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับ ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ ได้มีการศึกษาหลาย
โครงการและได้พฒั นาตัวชี้วดั หลายมิติ เช่น กลุ่มอาชีพเช่น ด้านการผลิตและคุณภาพการผลิต ด้าน
การบริ หารจัดการกลุ่มด้านการตลาดด้านเศรษฐกิจด้านสังคม สิ่ งแวดล้อมด้านการผลิตคุณภาพการ
ผลิตด้านการบริ หารจัดการกลุ่มเป็ นต้น โครงการพัฒนาความร่ วมมือแก้ไขปั ญหาความยากจน
พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะจังหวัดมหาสารคามระยะที่ 1 (ปี 2554)นี้ได้กาหนดตัวชี้วดั ของการพัฒนา
หรื อผลการดาเนินงาน แบ่งออกเป็ นด้านการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุ ขภาวะ
และมีการแบ่งออกเป็ นมิติในแต่ละด้านอีก รวมมีตวั ชี้วดั ทั้งสิ้ นจานวน 73 ตัวชี้วดั ซึ่ งตัวชี้วดั ทั้งหมด
ได้มาจากข้อตกลงร่ วมและความเห็นชอบจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งแสดงถึงการมีส่วนรับผิดชอบ
ตามแนวคิดของการดาเนินงานแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมจริ ง
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5. ภาคีส่งเสริ มสนับสนุนเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนตามความต้องการของชุมชนผลการ
ดาเนินงานทาให้เกิดภาคีส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาสังคมและ
สุ ขภาวะตามความต้องการของชุมชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จาก
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิโดยมีข้ นั ตอนกระบวนการดาเนินงานและผลการปฏิบตั ิที่สาคัญ มี
การวางแผนแบบมีส่วนร่ วมมีการปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งมีการสรุ ปสะท้อนผล มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับ ข้อเขียนของศูนย์สารสนเทศและบริ การการศึกษานอก
ระบบข้อเขียนของ เฉิ ดศักดิ์ ชุมนุม ข้อเขียนของ พันธ์ทิพย์ รามสู ต ข้อเขียนของ รัตนะ บัวสนธ์
ข้อเขียนของสุ ภางค์ จันทวานิช และข้อเขียนของสานักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จงั หวัด
กระบี่ ที่เน้นการมีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการ ตามแนวคิดหลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม ประกอบกับการการใช้ประโยชน์จากภาคีส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหา
ความยากจน พัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และในพื้นที่ดาเนินงานยัง
มีภาคีความร่ วมมืออื่น ๆ อีก หลายแห่ง ซึ่ งชี้ให้เห็นว่า การดาเนินงานของโครงการนี้ตอ้ งมีการใช้
ศักยภาพในท้องถิ่นและประสานงานในทุกระดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทเรี ยนประสบการณ์ในการดาเนินโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมาซึ่ งพอสรุ ปเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
1) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีการจัดทาแผนแม่บทชุ มชนของแต่ละชุมชนและ
นาไปสู่ การทบทวนทุกปี ในเวทีประชาคมตาบลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และจะได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้แผนของชุมชนนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เป็ น
รู ปธรรมและต่อเนื่อง และมีกระบวนการ กลไกในการติดตามประเมินผล เพื่อนาบทเรี ยนขยายสู่
ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
2) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะทางานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดควรนาโครงการเข้าสู่ แผนฯ เพื่อให้เป็ นโครงการนาร่ อง
ของจังหวัดในการแก้หนี้แก้จนของประชาชน และส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องทั้งใน
พื้นที่นาร่ องและพื้นที่ขยายให้คลอบคลุมจังหวัดในลักษณะของประชาคมหรื อแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนของจังหวัดมหาสารคามให้ประสบความสาเร็ จ
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3) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรนาบันทึกบัญชี ครัวเรื อนของเกษตรกรในพื้นที่ไปพิจารณา
และวางแผนส่ งเสริ มและสนับสนุน อาทิใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูอ้ ย่างหนึ่ง เพื่อการพัฒนา
ครอบครัวตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวแต่ละครอบครัว และควรพิจารณาการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชี พเสริ มเพิ่มรายได้ในชุมชนที่สอดคล้องกับแผนชุมชนของแต่ละชุมชน
2. ข้อเสนอต่อการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน
1) การทางานโครงการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องสร้างการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนให้เข้ามามีบทบาทในการทางานร่ วมกัน ในลักษณะภาคีความร่ วมมือและ
ทุกภาคส่ วนจะต้องสามารถทางานแบบบูรณาการกันได้อย่างต่อเนื่อง
2) องค์กร หน่วยงานพัฒนาทุกภาคส่ วน การคิดค้นเครื่ องมือต่างๆ ในการนาไปสู่
กระบวนการแกจนของชาวบ้านจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
จึงจะทาให้กลุ่มเป้ าหมายนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมได้
3) การบันทึกรายรับรายจ่ายต่อเนื่องและนาบัญชีรายรับรายจ่ายมาวิเคราะห์ทุกเดือน
และนาผลการวิเคราะห์สู่การวางแผนชีวิตของตนเอง จะทาให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถพิจารณาหา
รู ปแบบในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
4) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในทุกกระบวนการจัดทาแผนชุมชนตั้งแต่กระบวนการ
จัดตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน การศึกษาข้อมูลพื้นที่การนาเข้าข้อมูลเข้าสู่ ระบบการจัดทาระบบ
ข้อมูล ฐานข้อมูลชุมชน นาข้อมูลมาสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อร่ วมกันวางแผนชุมชน แผนการ
พัฒนา แผนกิจกรรม และแผนโครงการ ซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยแท้จริ ง
5) การวิจยั และพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน ควรใช้กระบวรการวิจยั
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนเพราะเป็ นการวิจยั และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
สามารถปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงานให้ไปสู่ ความสาเร็ จได้ ในระหว่างการดาเนินงานเป็ นการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนส่ วนในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ การคิด การตัดสิ นใจ การวางแผน การปฏิบตั ิ
ตามแผน การประเมินผล และรับผลประโยชน์ดว้ ย
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