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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 

 ระบบเศรษฐกิจชุมชนสามารถถูกขับเคลื่อนโดยทุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวยพลังจากภายใน

ชุมชน อันไดแก ความสัมพันธของคนในชุมชน ที่อยูบนฐานของความไววางใจ ความเอื้ออาทร      

การพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทําใหเกิดการกระจายทรัพยากรภายในชุมชน ไมวาจะเปน

เรื่องของแรงงาน เงินทุน ทรัพยากรตางๆ ซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนและ           

พลังจากภายนอกชุมชน ไดแก  ความรู ในการจัดการ ขอมูลขาวสารตางๆ เงินทุนที่มาจาก            

การชวยเหลือจากภายนอก วัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เน่ืองจาก

กระบวนการทุนทางสังคมทําใหมีการแบงปนกันในทุกๆเรื่อง สิ่งเหลาน้ีสามารถสราง “ความเปน

ชุมชน” ข้ึนมาได สภาพการณเชนน้ีทําใหกระบวนการทุนทางสังคมชวยใหเศรษฐกิจชุมชน             

มีความเขมแข็งข้ึนและสงผลใหชุมชนเขมแข็ง ข้ึนดวย (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2546)    
 

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หมวด ๔ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจ

ชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยางครบวงจร รวมถึงการใหความรูและการสนับสนุน   

ในการจัดต้ัง การรวมมือซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือ        

ภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถ่ินน้ันๆ หรือการให

ความรูเกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดานไมวาการบริหารงานบุคคล       

การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด ทั้ งน้ี เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิ             

มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได (พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548) การที่ชุมชน

สามารถที่จะพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนในระดับที่พวกเขาเห็นสมควรและพอใจ สมศักด์ิศรีในสังคม 

สามารถรูเทาทันปรับตัวไดทัน ตอสู ตอรองหรือขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆเพื่อการดํารงอยูของชุมชน 

และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับพวกเขาได ชุมชนที่มีความเขมแข็ง คือ ชุมชนที่มีลักษณะโดยสรุปได   

ดังน้ี 1) ชุมชนที่คนในชุมชนสามารถดํารงอยูอยางมีศักด์ิศรี ไมรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก         

มีความสามารถในการพึ่งตนเอง 2) คนในชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต 3) มีวิสัยทัศน

สามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และมองเห็นแนวทางการแกไขปญหาเหลาน้ัน         

4) คนในชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน 
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ดังน้ันสมาชิกในชุมชนจะเปนผูตัดสินใจเองวาจะผลิตอะไรไดบางตามศักยภาพและ       

ทุนประเภทตางๆ ที่ชุมชนน้ันๆ มีอยูพวกเขาจะผลิตกันอยางไร แลวพวกเขาจะแบงปนผลประโยชน

จากการผลิตรวมกันอยางไรน่ันคือชุมชนจะตองคิดเองทําเองและไดประโยชนเองทีน้ีก็มาถึงประเด็น

ที่วาแลววิถีทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนไดอยางไร เราจะตองเขาใจ

ตรงกันวาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไมใชการมุงเนนที่พัฒนาเพื่อจะเอาแตความรํ่ารวยอยางเดียว

หากแตการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนน้ันกระทําไปเพราะมีเปาหมายที่สําคัญอยูรวมกันหลายประการเชน 

1) การพัฒนาขีดความสามารถของคนในครอบครัวและชุมชนจากการสรางกระบวนการ

เรียนรูเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพของตนเอง      

ใหประชาชนในชุมชนมีความอยูดีกินดีอยางถวนหนา 

3) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนใหย่ังยืนรวมถึงการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถดํารงสืบไปจนถึงรุนลูกรุนหลาน 10 ชุมชนของตนเอง   

จนประสบความสําเร็จแลวสามารถใชเปนตัวอยางในการเรียนรูเพื่อแพรกระจายแนวคิดวิธีการ       

ซึ่งสามารถกอใหเกิดการพัฒนาในลักษณะเดียวกันออกไปในวงกวางไดหากชุมชนมีความพรอม      

ในปจจัยที่สําคัญเหลาน้ีแลวโอกาสที่ชุมชนเหลาน้ีจะสามารถรวมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเอง

ใหสามารถพัฒนาตอไปไดอยางย่ังยืนน้ันมีคอนขางสูง 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูกลุมเศรษฐกิจชุมชนและการนําไปใชประโยชนของประชาชนใน

ชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังตอไปน้ี 

1. สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

2. ศึกษาลําดับข้ันตอนองคประกอบและปจจัยที่ เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรู        

ของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

3. ศึกษา ตัวบงช้ีของกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกิจชุมชน 

4. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาใหเอื้อตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําให

ชุมชนเขมแข็ง 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานประชากร มีดังน้ี 

1) ประชากรที่ใชในการศึกษาชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก บุคลากรองคการบริหาร   

สวนทองถ่ิน คือ เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 

46 แหง 

2) ประชาการที่ใชในการศึกษากระบวนการเรียนรูและการนําไปใชประโยชนของประชากร

ในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ   

จํานวน 17 กลุม/ชุมชน 

3) ประชากรที่ใชในการศึกษาตัวบงช้ีแนวปฏิบัติที่ ดีและการนําไปใชประโยชนของ

ประชาชนในชุมชน ไดแก ผูแทนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ นักวิชาการ ผูนํากลุม/ชุมชนและ

ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 7 คน 

ประชากรที่ศึกษามี 3 กลุม ไดแก ผูแทนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ นักนักวิชาการ      

ดานเศรษฐกิจชุมชน ผูนํากลุม ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา มีดังน้ี 

1) กระบวนการเรียนรูของชุมชนได แก ลําดับข้ันตอนการเรียนรูของชุมชน องคประกอบ

การเรียนรูและปจจัยการเรียนรู 

2) การนําไปใชประโยชน ไดแก ระดับสมาชิกกลุม ระดับกลุม และระดับชุมชน 

3) ตัวบงช้ีแนวปฏิบัติที่ดีและการนําไปใชประโยชนของประชาชรในชุมชน 

4) แนวทางในการพัฒนาใหเอื้อตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชน

เขมแข็ง 

3.3 ดานพ้ืนท่ี จังหวัดสมุทรปราการ 

3.4 ดานระยะเวลา มกราคม 2558 - กันยายน 2559 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

กระบวนการเรียนรูของชุมชน หมายถึง กระบวนการในการสรางปญญาใหคนในชุมชน

สามารถพัฒนาชุมชนไดอยางบูรณาการ เสริมสรางพลังใหคนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองและ  

พึ่งพากันไดมากข้ึน รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเช่ือมตอประสบการณระหวางบคุคล

และชุมชนโดยผานกระบวนกลุมและเครือขายการเรียนรูที่ประกอบดวย ลําดับข้ันตอนการเรียนรู     

ที่สมาชิกของชุมชนไดรวมกลุมกันเพื่อแกปญหาของชุมชนและสรางสรรคสิ่งที่ดีใหเกิดข้ึนในชุมชน 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1. รวมคนหรือรวมกลุม 2. รวมคิด ไดแก รวมรับรูและตระหนักในปญหา 

รวมวิเคราะหปญหา รวมแสวงหาแนวทางและรวมเลือกแนวทางแกปญหา 3. รวมดําเนินการ         

4. รวมสรุปบทเรียน ไดแก รวมประเมินผลการดําเนินการ รวมปรับปรุงดําเนินการหากไมสําเร็จ      

5. รวมรับผลประโยชน องคประกอบการเรียนรู ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรู ไดแก การศึกษา

ประสบการณจากชุมชนอื่นหรือการศึกษาดูงานหรือการทัศนศึกษาการสนทนาปรึกษาหารือและ

เปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมอยางเปนทางการการปฏิบัติจริง ฐานการเรียนรูประกอบดวย      

ฐานการเรียนรูภายในชุมชน ไดแกสมาชิกชุมชน ผูนําชุมชน และฐานการเรียนรูภายนอกชุมชน ไดแก 

ชุมชนบุคคล องคกรภายนอก เน้ือหาหรือองคความรู ประกอบดวย เน้ือหาดานปญหาหรือความ

ตองการพัฒนาและดานการแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน ปจจัยการเรียนรู ประกอบดวย ปจจัยภายใน 

ไดแก ผูนําและสมาชิกที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับนับถือ สมาชิกเห็นประโยชน            

ของการพัฒนารวมกัน ความสัมพันธในชุมชนมีความเปนปกแผน การแกปญหาที่เกิดจากชุมชนเอง 

ปจจัยภายนอก ไดแก แนวคิดและการปฏิบัติของนักพัฒนาจากภายนอก การสนับสนุนจากองคกร

หรือแหลงทรัพยากรภายนอก ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก การดําเนินกิจกรรมอยูบนพื้นฐาน  

ของประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร, 2542 และ อดุลย วังศรีคูณ, 2543)  

การนําไปใชประโยชน หมายถึงการนําข้ันตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินการ         

ของกระบวนการเรียนรู เชน องคความรู นวัตกรรมไปใชในวงกวางเพื่อประโยชนของชุมชนและ

ประชาชนทั่วไป การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ การแปรรูป   

การสรางตราสินคา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดตนทุนการผลิต           

การสรางอาชีพและทางเลือก รวมทั้งแกไขปญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในชุมชน  

กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการในการสรางปญญา ใหคนในชุมชนสามารถพัฒนาชุมชน

ไดอยางบูรณาการเสริมสรางพลังใหคนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันไดมากข้ึนรวมทั้ง

สง เสริมการแลกเปลี่ ยนเรียนรูและการ เ ช่ือมตอประสบการณระหว างบุคคลและชุมชน                

โดยผานกระบวนกลุมและเครือขายการเรียนรูที่ประกอบดวยลําดับข้ันตอนการเรียนรู องคประกอบ

ของความรู  ปจจัยการ เรียนรู  และการรวมกลุ มกันเพื่ อดําเนินกิ จกรรมที่ เป นประโยชน                   

การนําไปใชประโยชน คือ การนําข้ันตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินการ ของกระบวนการเรียนรู 
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เชน องคความรูนวัตกรรมไปใชประโยชนซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสมาชิกกลุม 

ระดับกลุม ระดับชุมชน ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูดังกลาวสามารถ นํามาวิเคราะห สังเคราะห

เปนตัวบงช้ีแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางในการพัฒนาที่เอื้อตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน    

ที่นําไปสูชุมชนเขมแข็ง ดังแสดงในภาพ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. นิยามศัพท 
 

กระบวนการเรียนรู หมายถึง กระบวนการในการสรางองคความรูของคนในชุมชน          
ที่สามารถพัฒนาชุมชนไดอยางบูรณาการ เสริมสรางใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากัน 

รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเช่ือมตอประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนโดยผาน

กระบวนการกลุมและเครือขายการเรียนรูที่ประกอบดวย ลําดับข้ันตอนการเรียนรู องคประกอบ   

ของความรูและปจจัยการเรียนรู 

ลําดับขั้นตอนการเรียนรูของชุมชน หมายถึง ลําดับข้ันตอนที่สมาชิกของชุมชนไดรวมกลุม

เพื่อแกปญหาของชุมชนและ/สรางสรรคสิ่งที่ดีใหเกิดข้ึนในชุมชน ประกอบดวย 

1) รวมคิด ไดแก รวมรับรูและตระหนักในปญหา รวมวิเคราะหปญหา รวมแสวงหาแนวทาง
และรวมเลือกแนวทางแกปญหา 

2) รวมดําเนินการ ไดแก รวมปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดไว 

3) รวมสรุปบทเรียน ไดแก รวมประเมินผลการดําเนินการ รวมปรับปรุงดําเนินการ      

หากไมสําเร็จ 

4) รวมรับผลประโยชน ไดแก ประโยชนที่สมาชิกไดรับจากการรวมดําเนินการทั้งในรูปแบบ

ของเงินและไมใชเงิน เชน องคความรู ความภาคภูมิใจ 

การนําไปใชประโยชนของกลุมเศรษฐกจิชุมชน 

กระบวนการเรียนรูกลุมเศรษฐกิจชุมชน 
- ลําดับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู 
- องคประกอบของกระบวนการเรียนรู 
- ปจจัยทีเ่กี่ยวของกบักระบวนการเรียนรู 

แนวทางในการพฒันาใหเอื้อตอการเกิด
กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําให

ชุมชนเขมแข็ง 

กลุม ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกจิชุมชน 

ตัวบงช้ีของกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและ 
การนําไปใชประโยชน 
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องคประกอบการเรียนรู หมายถึง องคความรูหรือเ น้ือหาการเรียนรูของชุมชน           

ฐานการเรียนรู เปนแหลงความรูของชุมชนที่มีอยูรอบตัวและกิจกรรมการเรียนรู ในชุมชน 

ประกอบดวย 

ภายในชุมชน ไดแก เน้ือหา องคความรู กิจกรรมการเรียนรู การถายทอดองคความรู     

จากบุคคล หรือจากสถาบันการศึกษา การสนทนาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุม 

การปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึนในชุมชน 

ภายนอกชุมชน ไดแก เน้ือหา องคความรู กิจกรรมการเรียนรู การถายทอดองคความรู  

จากบุคคล หรือจากสถาบันการศึกษา การศึกษาประสบการณจากชุมชนอื่น การศึกษาดูงาน       

การทัศนศึกษาที่เกิดข้ึนนอกชุมชน 

ปจจัยการเรียนรู  หมายถึง ปจจัยภายในชุมชน ปจจัยภายนอกชุมชน และปจจัย         

ดานสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการเรียนรูในชมชน ประกอบดวย 

ปจจัยภายใน ไดแก ผูนําและสมาชิกที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับนับถือ สมาชิก

เห็นประโยชนของการพัฒนารวมกัน ความสัมพันธในชุมชนมีความเปนปกแผน การแกปญหา      

เกิดจากชุมชน 

ปจจัยภายนอก ไดแก แนวคิดและการปฏิบัติของนักพัฒนาจากภายนอก การสนับสนุน 

จากองคกรหรือแหลงทรัพยากรภายนอก 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก การดําเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรม 

และทรัพยากรในทองถ่ิน 

ตัวบงชี้ หมายถึง คุณลักษณะที่ไดจากการศึกษากระบวนการเรียนรูของกลุม องคกร ชุมชน

ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ ดานกลุมผูสูงอายุ 

และดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่แสดงถึงสภาพความสําเร็จ         

ในการดําเนินการ หนวยงาน หรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปประยุกตเปนแนวทางในการพัฒนา    

การดําเนินการของกลุม องคกร ชุมชนได 

แนวทางในการพัฒนาใหเอ้ือตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชน

เขมแข็ง หมายถึง ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานศิลปวัฒนธรรม 

ความเช่ือ ดานกลุมผูสูงอายุดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใชประโยชนของประชาชน

ในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนํามาจัดทําเปนตัวช้ีวัดและแนวปฏิบัติ  

เพื่อใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมและรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองรวมทั้ง

ชุมชนใหดีข้ึน 
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เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค 

การจําหนายในทองถ่ินหรือชุมชนที่คนในทองถ่ินหรือชุมชนมีสวนรวมในการคิดและทําประโยชน

รวมกัน โดยมีรากฐานจากศักยภาพ ภูมิปญญา และทุนของชุมชนหรือทองถ่ิน เชน วัฒนธรรม 

ประเพณี สภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ ความหลากหลายของทรัพยากรที่มีอยู  

กระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ลําดับข้ันตอนที่ทําใหคนในชุมชน

ทองถ่ินเกิดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ และสามารถนําองคความรูที่ได 

ไปใชประโยชนตอไป 

การนําไปใชประโยชน หมายถึง การนําข้ันตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินการ       

ของกระบวนการเรียนรู เชน องคความรู นวัตกรรมไปใชประโยชนใน 3 ระดับ คือ ระดับสมาชิกกลุม 

ระดับกลุม ระดับชุมชน  

แนวทางในการพัฒนาใหเอ้ือตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชน

เขมแข็ง หมายถึง ผลการศึกษากระบวนการเรียนรู และการนําไปใชประโยชนของประชาชนในชุมชน

ดานเศรษฐกิจชุมชน นํามาจัดทําเปนตัวช้ีวัด และแนวปฏิบัติเพื่อใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมดําเนิน

กิจกรรม และรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง รวมทั้งชุมชนใหดีข้ึน 

 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดขอมูลกลุม ชุมชน องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ดานเศรษฐกิจชุมชนและการนําไปใช

ประโยชน ในจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ไดองคความรูเบื้องตนเกี่ยวกับลําดับข้ันตอน องคประกอบของกระบวนการเรียนรูและ

ปจจัยที่ เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูดานเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใชประโยชน             

ของประชาชนในชุมชน 

3. ไดตัวบงช้ีแนวปฏิบัติที่ดี ดานเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใชประโยชน 

4. ไดแนวทางในการพัฒนาใหเอื้อตอการเกิดกระบวนการเรียนรูดานเศรษฐกิจชุมชน     

ของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 




