
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  แ ล ะ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ในจังหวัดล าปาง  
 
 

๒. เพ่ือเสนอรูปแบบการมี
ส่วนร่ วมและการพัฒนา
ชุมชนแบบพหุภาคีภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในจังหวัดล าปาง  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดล าปาง 
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นับตั้งแต่รัฐบาลไทยได้ท า
การพัฒนาประเทศโดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามแนว
ทางการพัฒนาประเทศแบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม
ประชาธิปไตย โดยเน้นการ
พัฒนาทุนทางวัตถุมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้
ประชาชนคนไทยได้อยู่ดีกินดี 
มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน
ด้วยความสะดวกสบายมา
ตลอดกึ่งศตวรรษ ซึ่งก็
สามารถพบได้ว่าความมุ่งหวัง
ดังกล่าวได้ประสบ

ความส าเร็จมาแล้วระดับหนึ่งท า
ให้ประชาชนคนไทยได้รับการ
บริการน้ าประปา ไฟฟ้า รวมถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกจ านวน
มากที่พัฒนามากขึ้นตาม
เทคโนโลยีของโลกตะวันตก 
ได้แก่ รถยนต์ เครื่องทุ่นแรงทาง
การเกษตร เครื่องซักผา้ 
โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ท่ีมีอยู่
ประจ าทุกครอบครัว หรือมี
หลายๆ เครื่องในแตล่ะบุคคล 
และแตล่ะครอบครัว  ในทาง
กลับกัน ความคุ้นเคยกันของคน
ในสังคมไดห้ายไปจากชุมชน  

และในขณะเดียวกันความสงบ
สุขของสังคมก็หายไปพร้อมๆ 
กับคนรุ่นหนุ่มสาว  อัน
เนื่องมาจากความต้องการในการ
แสวงหาปัจจัยคือเงิน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ
อุปกรณ์เทคโนโลยีดังที่ได้กล่าว
มา ดังจะเห็นได้จากดัชนีความ
มั่นคงของมนุษย์ท่ีตกต่ ามากทีสุ่ด 
คือ ด้านมิติครอบครัว และสิทธิ
และความเป็นธรรมซึ่งมีคา่น้อย
ที่สุด ซึ่งก่อให้สังคมเห็นเชิง
ประจักษ์ได้ว่า“ความเจริญไม่ใช่
สิ่งที่ดีเสมอไป เพราะถ้าเจริญ
แบบไม่มีปญัญาก็จะมีปญัหามาก
ขึ้นอย่างเมืองไทยเจรญิขึ้น แต่
ความสุขกับน้อยลงตลอด”  

จากการรายงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ พบว่า ค่าเฉลี่ยมิติความมั่นคง
ของมนุษย์ทั้งหมด ๙ ด้าน ได้แก่  ที่
อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา 
การมีงานท าและรายได้ ความมั่นคง
ส่วนบุคคล ครอบครัว การสนับสนุน
ทางสังคม สิทธิและความเป็นธรรม 
และการเมืองและธรรมาภิบาล ซ่ึง
จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับภาคในด้าน
ครอบครัว  

วตัถุประสงค์การวจิัย 1 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 2 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของ
การสร้างพลังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ต่อการพัฒนาชุมชน หรือแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน เกิดผลของการเรียนรู้ คือ พลังความรู้ 
การตัดสินใจ และความสามารถในการพัฒนา
ชุมชนหรือสังคมอย่างยั่งยืน และกระทบ
ผลประโยชน์อย่ าง เป็นระบบ โดยเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  

 

การพัฒนาชุมชน หมายถึ ง  การพัฒนา
ความคิด ความสามารถของประชาชนให้เกิด
ความเช่ือมั่น ช่วยเหลือตนเอง เพื่อนบ้าน
และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยความ

ร่วมมือของราษฎรและภาครัฐความหมาย
ของการพัฒนาชุมชน  
“การพัฒนาชุมชน” เป็นกระบวนการซึ่ง
ด าเนินไปด้วยความร่วมก าลังของราษฎร
เองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อปรับปรุงสภาพ
ท าเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน
นั้นๆ ให้เจริญยิ่งขึ้นและผสมผสานชุมชน
เหล่านั้นเข้าเป็นชีวิตของชาติและเพื่อให้
ร า ษ ฎ ร ส า ม า ร ถ อุ ทิ ศ ต น เ อ ง  เ พื่ อ
ความก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างเต็มที่  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวได้มีพระบรม
ราโชวาทพระราชทานแก่นิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๑๗  เน้นการพัฒนาประเทศที่ต้อง
สร้างพื้นฐานความพอมพีอกินพอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่โดยเน้นความหมายของการพอมี พอกิน
ซ่ึงอธิบายว่า “พอเพียง” คือ ๑) พอประมาณ ๒)
ซ่ือตรง ๓) ไม่โลภมาก และ ๔) ต้องไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น อันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างเด่นชดัที่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะให้มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

นักสังคมวิทยาและนักพัฒนาชุมชนได้
จ าแนกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ชุมชนเอาไว้หลายขั้นตอนและมีความ
แตกต่างกันออกไป  แต่อาจกล่าวได้ว่า
กระบวนการพัฒนาชุมชนมีขั้นตอนที่
ส าคัญ  ๓  ประการ  คือ 
1. การศึกษาชุมชน 
2. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
3.การจัดล าดับความต้องการและ
ปัญหาชุมชน 

ของประเทศตามพุทธธรรม การพัฒนาประเทศ
จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพืน้ฐาน คือ 
ความพอมพีอกิน พอใช้ของประชาชนสว่นใหญ่เป็น
เบื้องต้นก่อน โดยใชว้ิธกีารและอุปกรณ์ที่ประหยัด 
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความ
มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จงึค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกจิขั้นที่สูงขึ้น
โดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ 

ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแตป่ระการเดยีวโดยไม่ให้
แผนปฏิบัติการสัมพันธก์ับสภาวะของประเทศและ
ของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยกจ็ะเกดิความไม่
สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด  

กระบวนการพัฒนาชุมชน  

แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาชุมชน 

หรือของประเทศไม่อาจแก้ไขได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือโดยหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
เท่านั้น แต่จะต้องเป็นการประสานปฏิบตัิของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องและเป็นการประสานงานของ
วิธีการหลายวธิีการและหลายด้าน  

3. การพัฒนาชุมชนเป็นการด าเนินงานที่เริ่มจาก
ท้องถิ่นชนบท โดยมวีัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายพัฒนาประเทศ (The Mainstream of 
National Development)  

 
 
 

สนธยา พลศรี   การพัฒนาชุมชนมี
แนวคิดที่ส าคัญ คือ 

1. คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญมากที่สุด
ของชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการเปิด
โอกาสในการ ได้ ร่ วม คิด ร่ วมปฏิบัติ และร่ วม
รับผิดชอบของชุมชน 

3. การช่วยเหลือตัวเอง ของชุมชนเป็น
การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนและ
ชุมชน 

4. การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้ เกิด
ประโยชน์สู งสุด เป็นการรักษาประโยชน์ของ
ทรัพยากรภายในชุมชน 

5. การริเร่ิม ของประชาชนในชุมชนเป็น
การพัฒนาชุมชนที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน 

จีรพรรณ กาญจนจิตรา กล่าวว่า การ
พัฒนาชุมชนมีแนวความคิดมูลฐานอยู่ 3 ประการ 
คือ 

1. การช่ วย เหลือตนเองและการ
ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถช่วยตนเองได้ (Self - 
Help and 
Self - Help) ประชาชนในท้องถิ่นจะตอ้งช่วย
ตัวเองในรูปของแรงงาน วัสดุ และทรัพย์สินเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นของตน หากเกินความสามารถ
รัฐบาลจึงจะให้การสนับสนุนตามสมควรการ
ช่วยเหลือตนเอง  
2. การพัฒนาชุมชน เป็นการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ 
(Holistic Program) มีความหมายว่า ปญัหาชุมชน

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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แนวคิดของพาร์สันประกอบด้วย 
คตินิยมดา้นปรัชญา 3 ด้าน คือ  

 1. อรรถประโยชน์นิยม 
(Utilitarianism) คือ เป้าหมายของการ
กระท าท้ังหลายอยู่ที่ความสุขมากที่สุดแก่
คนจ านวนมาก  

 2. ปฎิฐานนิยม (Positivism) 
อยู่ท่ีว่า อะไรที่ทดสอบได้จึงจะเปน็จริง  

 3. จิตนิยม (Realism) หรือ
อุดมการณ์นิยม คือ ความเป็นจริงเป็นสิ่ง
สมบูรณ์ในตัว อาจเป็นมโนคติหรอืเป็นจิตก็
ได้  

เมอร์ตันคิดว่า 1) ของ
แต่ละอย่างทางสังคมอาจไม่มี
หน้าที่ต่อสังคมก็ได้ 2) ของทาง
สั งคมบางอย่ างอาจมีหน้ าที่
หรื อ ไม่ มี หน้ าที่ ชั ด เจน ของ
บางอย่างอาจมีหน้าที่หรือไม่มี
หน้าท่ีอย่างแอบแฝงก็ได้ สรุปได้
ว่า สิ่งทางสังคมอาจแบ่งได้เป็น 
4 ประเภท คือ 1) มีหน้าที่ชัด
แจ้ง 2) มีหน้าที่แฝง 3) ไม่มี
หน้าที่ ชัดเจน 4) ไม่มีหน้าที่

อย่างแอบแฝงต่อบุคคล กลุ่มบุคคล สังคม
และวัฒนธรรม   

ความเป็นเอกภาพเชิงหน้าท่ีของ
ระบบสังคม (Functional Unity of Social 
System) บูรณาการเป็นความต้องการจ าเป็น
พื้นฐานของระบบสังคมจริงหรือไม ่ปัญหาอยู่
ที่ว่าบูรณาการระดับไหนท่ีสังคมตอ้งการ
เพื่อให้สังคมอยู่ได้ ปัญหานี้ควรมีการศึกษา
ตัดสินกันด้วยข้อมูลสนามแต่ละสังคมอาจ
ต้องการบูรณาการระดับต่างกัน    

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล  ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วน
บุคคลและปัจจัยทางด้านสังคม วิเคราะห์โดยการหา
ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Frequency) แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)  

๒) ข้อมู ล เกี่ ยวกับความเข้ า ใจของ
ประชากรต่อการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการ
บริหารองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนใช้การ

การศกึษาวจิยัเรื่อง “การพัฒนาชุมชนแบบ
พหุภาคีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในจังหวัดล าปาง”  ใชร้ปูแบบ
งานวจิยัแบบ ผสมผสานวธิ ี(Mixed Re-
search Method) โดยมกีารรวบรวม
ขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณ (Quantitative) และ
เชงิคุณภาพ (Qualitative) 
 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.)และสรุปเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนแบบพหุภาคีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดล าปาง เพื่อที่จะ
สร้างเป็น Best Practice  

x

วิธีด าเนินการวิจัย 

แนวความคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยมของพาร์สัน 

ส าคัญอย่างน้อย ๓ ประการ คือ  
๑.ประชาชนจะต้องมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม
๒.ประชาชนมีความสามารถที่จะมสี่วนร่วม 
๓.ประชาชนต้องเต็มใจต่อการมีสว่นร่วม
 หลักการของการมีส่วนร่วมใน
ความหมายของการบริหารจัดการจะมีความ
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตดัสินใจ” นั่น
คือ การมีส่วนร่วมนั้นๆ ได้น าไปสูก่าร
ตัดสินใจใดๆ อย่างมีคณุค่าและอยา่งชอบ
ธรรมหรือไม่ ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า 

“Meaningful Participations” คือ การมี
ส่วนร่วมนั้นๆ ได้น าไปสู่การพิจารณา
ตัดสินใจ หากสมเหตสุมผลต้องมีความชอบ
ธรรมก็น าไปปฏิบตัิ หากผูม้ีอ านาจคิดว่าไม่
เหมาะสมก็จะต้องอธิบายได้โดยมมีาตรฐาน
แห่งความชอบธรรม (Legitimacy) ในการ
ตัดสินใจนั้นๆ ที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ ที่
อาจจะขัดกับผลของการมสี่วนร่วม  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
คือการให้ประชาชนของชุมชนนั้นเป็น
ผู้ส ารวจปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ปัญหา แล้วร่วมคิด ร่วมกันวางแผน 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน ไม่ใช่
ให้คนภายนอกก าหนดให้หลังจาก
ประชาชนของชุมชนได้ด าเนินการ
ร่วมกันแล้วผลประโยชน์ที่ไดร้ับจะมี
การพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องมีเง่ือนไขที่

แนวคดิ ทฤษฎ ีการมสีว่นรว่มภายใตพ้หภุาค ี
  

แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยมของเมอร์ตัน 



   วจิารณ์ 

อะไรด้วยสติ มีความรอบคอบระมัดระวงั ด ารงชีวิต
อย่างสมถะและสามัคคี ซ่ึงจะน าพาตนเองและ
ประเทศชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ และ
น าพาชุมชน สังคมและประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง
และความสุขได้  
   บรรณานุกรม 
พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.    
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,  

       ๒๕๓๓. 
สุเมธ ตันติเวชกุล. หลักธรรม หลักธรรม ตามรอย

พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท .  พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  ๘ . 
กรุงเทพมหานคร :ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๘. 

“-----------------”. การด าเนินชีวิตในระบบ 
      เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ.     
      กรุงเทพมหานคร: กองประชาสัมพันธ์ ส านักผู้ว่าการ 
การประปาส่วนภูมิภาค, ๒๕๔๒. 

 

การวางแผนการพัฒนาชุมชนดว้ยหลักพทุธธรรม 
อันได้แก่หลักอปรหิานยิธรรม โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาชุมชน
แบบพหภุาคีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยวธิีการหมั่นประชุมกันเนืองนิจ มกีารพร้อม
เพรียงกันประชุม โดยไม่บัญญัติสิง่ที่ยังไม่ได้
บัญญัติ และไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เช่น 
บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องเคารพ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของชุมชนและสังคมตาม
ความพอใจของ 
ตนหรือของกลุ่มโดยค านึงถึงความถูกต้องตัวอย่าง 
ด้วยการเคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพ และรับฟัง
ค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี     

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถท าได้โดยยึดหลักสายกลาง ไม่ประหยัด
จนตระหนี่ถี่เหนียว หรือฟุ้งเฟ้อจนเกินความ
จ าเป็น กลา่วคือ ประหยัดในทางที่ถูกตอ้ง และ
ลดละความฟุ่มเฟือย  ให้รู้จักค าว่า "พอเพียง” ท า

“-----------------”. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจ  
       พอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิม
ฉลอง  
       พระชนมายุ ๘๑ พรรษา. กรุงเทพมหานคร:  
        ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. แนวทางปฏิบัติ ๗ ขั้นสู่วิถี 
       เศรษฐกิจพอเพียงจากแนวปฏิบัติสู่แนวคิด 
       ทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง.  
         กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจ ากัด  
        (มหาชน), ๒๕๕๐. 
อภิชัย พันธเสน. “พุทธเศรษฐศาสตร์”. ในการ  
       สัมมนาทางวิชาการโครงการปราชญ์เพื่อ 
       แผ่นดิน ครั้งที่ ๒ เรื่องฐานปัญญาไทยใน    
       โลกสากล. จัดโดยราชบัณฑิตยสถาน    
         กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ 
         มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
      กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน,  
        ๒๕๔๓. 

๑) แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม และเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนในจังหวัดล าปาง การมสี่วนร่วม/การมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดล าปาง ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

     ๒) รูปแบบการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนแบบ

พหุภาคีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน

จังหวัดล าปาง   พบว่าควรมีการมกีารวางแผนการพัฒนา

ชุมชนด้วยหลักพุทธธรรม อันได้แก่หลักอปริหานยิธรรม 

โดยมีแนวทางปฏิบตัิที่จะก่อให้เกดิการร่วมมือกันพัฒนา

ชุมชนแบบพหุภาคีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย

วิธีการหมั่นประชุมกันเนืองนิจ มีการพร้อมเพรียงกัน

ประชุม โดยไม่บัญญตัิสิ่งที่ยังไม่ไดบ้ัญญัติ และไม่เลิกลม้

สิ่งที่บัญญัตไิว้แล้ว และรับฟังค าสัง่สอนของผู้ใหญ่ถือว่า

เป็นสิ่งที่ดี โดยใช้เครื่องมือท่ีน ามาพัฒนาตัวบุคคลเป็น

ส าคัญด้วยหลักสาราณยีธรรม  

ผลการวจิัย      องค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัย 


