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บทคัดยอ 
 

การศึกษากระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใชประโยชนของประชาชนในชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการเรียนรูกลุมเศรษฐกิจชุมชนและการนําไปใชประโยชน 2) ศึกษาลําดับ
ขั้นตอน องคประกอบ และปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง  3) ศึกษาตัวบงช้ีของกลุม
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาใหเอ้ือตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําให
ชุมชนเขมแข็ง  ประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูแทนหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ นักวิชาการดานเศรษฐกิจชุมชน ผูนํากลุม 
ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสํารวจ สัมภาษณ และประชุมสนทนากลุม และการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา กลุม/ชุมชน/องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกิจชุมชนมี 17 กลุม ดังน้ี อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จํานวน 3 กลุม อําเภอบางเสาธง จํานวน 4 กลุม อําเภอพระประแดง จํานวน 3 กลุม อําเภอพระสมุทรเจดีย 
จํานวน 2 กลุม อําเภอบางพลี จํานวน 3 กลุม อําเภอบางบอ จํานวน 2 กลุม 

ลําดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวย 1) การรวมคน รวมกลุม   
ตองมีผูนําหรือแกนนํา และมีวัตถุประสงครวมกัน มีการระดมเงินลงทุน ใหกําลังใจแกกัน และมีการแบงงานกันตามหนาที่    
2) รวมคิด การรับฟงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ สรางความเขาใจรวมกัน รวมวิเคราะหปญหา จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ แผนงานในการแกปญหาและประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน           
3) รวมดําเนินการ สมาชิก ในกลุมไดรับมอบหมายตามหนาที่ของตนเอง ก็จะดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม และแลกเปล่ียนเรียนรูการทําหนาที่ของตนเองใหคนอ่ืนไดรับทราบดวย มีประชุมเพื่อติดตาม               
ผลการดําเนินงาน 4) รวมสรุปบทเรียน เพื่อสราง พลังปญญา ทําใหเกิดการเช่ือมตอและนําไปสูการพัฒนา ซ่ึงบทเรียนรวมทั้ง
บทเรียนภายในชุมชนและนอกชุมชน 5) รวมรับผลประโยชน แบงได 2 รูปแบบ คือผลประโยชนที่เปนคาตอบแทน และ
ผลประโยชนที่ไมใชคาตอบแทน 

 องคประกอบของกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 1) ภายในชุมชน ไดแก ผูนํากลุมหรือสมาชิกในกลุม        
การถายทอดความรูใหแกสมาชิก ปราชญชาวบาน หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาจัดอบรม     
ใหความรู สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 2) ภายนอกชุมชน ไดแก การศึกษาดูงานกลุมอ่ืนๆ การอบรมกับหนวยงานภายนอก  
การคนควาขอมูลจากส่ือสังคมออนไลน การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุม เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาเรียนรูกับกลุม  
 ปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู 1) ปจจัยภายใน ไดแก ผูนํา สมาชิก และ ชุมชน 2) ปจจัยภายนอก ไดแก 
การเขามามีสวนรวมจากหนวยงานที่ เ ก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ และสถาบันการศึกษา 3) ปจจัย             
ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม 
โดยการนําทรัพยากรมาใชไดอยางสูงสุด อาจเกิดจากการถายทอดจากรุนสูรุน หรือจากสมาชิกสูสมาชิก ซ่ึงเปนการนําความรู
มาประยุกตใชในการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาสรางรายไดใหกับกลุมหรือชุมชน 
 ตัวบงช้ีของกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกิจชุมชน มีการรวมคน ในการที่จะรวมคนใหมาทํางานรวมกัน       
เปนกลุม จะตองมีผูนํา สมาชิกกลุมรวมกันระดมความคิด การรวมดําเนินการ การรวมสรุปบทเรียนเม่ือมีปญหาก็หาทาง
รวมกันแกไขปญหา และการรวมรับผลจากผลงานที่ชวยกันดําเนินการ องคประกอบกระบวนการเรียนรู ของชุมชนมีทั้งเรียนรู
ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน สวนปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู มีทั้งปจจัยภายใน และภายนอกเชนกัน     
และการนําไปใชประโยชนจากการรวมกลุมกันสามารถนําไปใชไดทั้ง ระดับสมาชิก ระดับกลุม และระดับชุมชน 44 

แนวทางในการพัฒนาใหเอ้ือตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง มีการรวมกลุม    
รวมกันคิด แบงงานกันตามหนาที่ ระดมพลังความคิด รวมดําเนินการ ตามบทบาทและหนาที่ของตน การรวมสรุปบทเรียน 
เพื่อสราง พลังปญญา ทําใหเกิดการเช่ือมตอและนําไปสูการพัฒนา รวมถึงการหาแนวทางการพัฒนาดานการตลาด          
ดานการออกแบบผลิตภัณฑ พัฒนาการผลิต และลดตนทุนการผลิตโดยการใชเทคโนโลยีเขามาชวย 
 
คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรู เศรษฐกิจชุมชน การนําไปใชประโยชน 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the study of economic community development learning process and utilization of 
people in community of Samut Prakan Province were 1) to study learning process of economic community and 
utilization 2) to study step, configuration and factors relating to community learning process for the stronger of 
community 3) to study indicators of community had good practice about economy of community that found 
guidelines on affecting of learning process for the stronger of community. Population in this studied included the 
replacement from organization about economy of community, the scholar of economic community, leader and 
people in community that they had good practice. The instruments of data collecting were surveyed and 
interview. Data collected from survey and focus group. Data analyst were content analysis and synthesis. 

The result found: group or community or organization had good practice of economic community 
these had total 17 groups thus as Amphoe Mueang Samut Prakan had 3 groups, Amphoe Bang Sao Thong had 
4 groups, Amphoe Phra Pradaeng had 3 groups, Amphoe Phra Samut Chedi had 2 groups, Amphoe Bang Phli 
had 3 groups and Amphoe Bang Bo had 2 groups   

Sequence of learning process for the stronger of community include 1) people grouping had to leader 
and common purpose, raising capital, giving consolation and work of member were assigned 2) brainstorming were 
hearing comments, suggestion, decision, common understanding, ploblem analysis, priority of problem, set 
guidelines methods, problem plan and solving and meeting plan 3) participation of member were assigned work 
that managed assignment to goal of group and knowleged changed thire assignment for other member and 
meeting followed overall operation 4) lesson conclusion were build power of mild and connected to lesson 
development while internal and external community 5) beneficiary classified 2 type were income and no income.   

Configuration of learning process included 1) internal community were leader and member, knowledge 
transfer to other members, local wisdom, goverment official sector, state enterprise sector, private sector, 
supported training activities by academic 2) external community were studied or visited other groups, training with 
external sector, search data on social online, knowledge changed between other groups and outsiders could learn 
in the group. 

Factors of learning process included 1) internal factors were leader, member and community 2) 
internal factors were participation between goverment official sector, state enterprise sector, private sector, trader 
and educational institute 3) internal environmental factors in community were local resource and material that 
could be used in production process and activities of group: maximum resource, due to transfer of knowledge 
form generation to generation or member to member while knowledge adaptation used to local resources made 
income of group or community. 

Indicators of group had good practice of economic community had people grouping for aggregation had 
to brainstorming, participation, lesson conclusion when their had problem and beneficiary between leader and 
member. Configuration of learning process of community were factored and relating factor had similar to learning 
process had internal and external community and utilization could be used to member, group and community.      

Guidelines of development on affecting of learning process for the stronger of community had people 
grouping, brainstorming, divided duties, participation followed their part and duties, and lesson conclusion were 
built power of mind and connected to development. Furthermore finding found development of marketing, 
design product, production and decrease production costs these they used to technology to help.        
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