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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การศึกษากระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใชประโยชน      

ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัย    

ที่เกี่ยวของ โดยเรียงลําดับเน้ือหาตามหัวขอ ดังตอไปน้ี 

 

1. กระบวนการเรียนรู 

2. เศรษฐกจิชุมชน 

3. การนําไปใชประโยชนและชุมชนเขมแข็ง 

4. ความหมายและลักษณะตัวบงช้ี 

5. บริบทของจังหวัดสมทุรปราการ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. กระบวนการเรียนรูชุมชน 

1.1 ปรัชญาแนวคิด 

1) มนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การเรียนรู

นอกจากจะสร างสรรค ภูมิปญญาใหม นุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเ น่ือง         

กอใหเกิดความภาคภูมิใจและความปติแกผูเรียนรูอีกดวย 

2) การปฏิรูปการศึกษาควรมุ งเนนการแกปญหาความทุกขยากใหแกคนสวนใหญ        

ของประเทศ โดยกระจายการเรียนรูออกจากสถานศึกษาไปสูชุมชน หรือคืนการศึกษาใหชุมชน 
เพื่อใหการเรียนรูน้ันตอบสนองความตองการของชุมชน และทําใหเกิดการสะสมองคความรูในทองถ่ิน 

ซึ่งจะเปนฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทอง ถ่ินและนําไปสูการปฏิรูปการเรียนการสอน              

ในสถานศึกษา ทั้งยังชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนและสถานศึกษา ตางฝายตางชวย

เสริมสรางความเขมแข็งซึ่งกันและกันกลาวคือนักเรียน ครู และชุมชน อยูในกระบวนการเรียนรู

รวมกัน เปนทั้งผูสอนและผูเรียนรูไปพรอมๆ กัน 

3) บุคคลและ ชุมชนมีความหลากหลาย ทั้ ง ทาง เศรษฐกิ จ  สั ง คม  วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ฯลฯ  การนํารูปแบบการเรียนรูที่ประสลความสําเร็จในชุมชนหน่ึง 
ไปใชในอีกชุมชนหน่ึง หรือการวางแผนจากสวนกลางแลวนําไปใหชุมชนทองถ่ินปฏิบัติ จึงมักประสบ

ความลมเหลว นอกจากน้ีปจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชนยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตองพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูในแตละชุมชนอยางตอเน่ือง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

9 
 

4) เปาหมายการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน คือ เพื่อสรางปญญาใหคนในชุมชน

สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ไดอยางบูรณาการ หรือเพิ่มเสริมสรางพลังใหคนในชุมชน

สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองไดมากจข้ึน รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเช่ือมตอ

ประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนโดยผานกระบวนกลุมและเครือขายการเรียนรู 

5) การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางบูรณา

การน้ัน มีสาระและขอบเขตกวางขวาง โดยเฉพาะการเลี้ยงชีพของคนในชุมชน ซึ่งจําเปนตองอาศัย

ความรวมมือรวมใจจากทุกสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นักธุรกิจองคกรบริหารสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ        

การเรียนรูในชุมชนจึงมิไดเกี่ยวของกับบุคลากรทางการศึกษาเทาน้ัน แตเปนการเรียนรูรวมกัน     

ของทุกฝาย 

6) การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนควรนําไปสูวัตถุประสงคหลายๆ ประการพรอมกันๆ 

กัน เชน เพื่อสืบคนผูนําจิตวิญาณ สรางความเขาใจรวมกัน สรางคุณคาและจิตสํานึกใหม ปลูกฝง

คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม เกิดความเอื้ออาทร สรางวิสัยทัศนรวมกัน สรางกระบวนทัศนใหม     

(วิธีคิดและวิธีทํางาน) ทราบปญหาและความตองการของชุมชน ไดแนวทาง วิธีการ และแผนงาน  

การแกปญหา ไดเริ่มทดลองปฏิบัติ ไดโจทยวิจัย เกิดการสะสมองคความรูในทองถ่ิน ไดองคความรู

ใหม และขยายผลผานการสรุปบทเรียนรวมกัน ไดหลักสูตรทองถ่ินและนําไปสูการปฏิรูปการเรียน  

การสอน ชุมชนมีโอกาสเรียนรูและจัดการรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

ดังน้ัน ควรเรงทําการวิจัยและพัฒนาปรัชญาแนวคิด ยุทธศาสตร และยุทธวิธีการ          

จัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อใหชุมชนนําไปใชเปนแนวทางในการสรางรูปแบบ      

การเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินไดดวยตนเอง 
 

 
ภาพ 2 กระบวนการเรียนรูรวมกัน 
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1.2 ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูในชมุชน 

ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน มี 5 ข้ันตอน ไดแก รวมคน รวมคิด รวมทํา 

รวมสรุปบทเรียน และรวมรับผลจากการกระทํา ถาวงจรแหงการเรียนรูของชุมชนใดหมุนไดเร็วหรือ  
มีพลวัตสูง แสดงวาชุมชนน้ันมีพลังการเรียนรูสูง 

1) รวมคน ถึงแมวาการจัดการเรียนรูตองยึดหลักวาทุกคนในชุมชนมีความสําคัญเทาเทียม

กันแตในทางปฏิบัติ การจัดการเรียนรูในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทรงพลัง     

ตองเริ่มตนจากการรวมคนในชุมชนข้ึนเปนองคกรชุมชน เพื่อเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ

ของตนเองกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การจัดการ 

การประกอบอาชีพ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย การดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

การรวมคนมีวัตถุประสงคเพื่อรวม “พลังใจ” เปนการเสริมใจซึ่งกันและกัน สมาชิก     
มีความสนใจและมีวัตถุประสงครวมกัน ทําใหเกิดจิตสํานึกรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน  

เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้ออาทร องคกรชุมชนที่มีสมาชิกหลากหลาย ทั้งเพศ วัย และ

อาชีพ ถาปรึกษาหารืออยางตอเน่ือง องคกรชุมชนน้ันยอมมีความเขมแข็งจํานวนองคกรในชุมชน  

อาจมีมากกวา 1 องคกร ซึ่งสมาชิก 1 คนอาจเปนสมาชิกหลายองคกรได เชน เปนทั้งสมาชิก      

กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรปลอดสารพิษ กลุมปาชุมชน ถามีจํานวนองคกรในชุมชนมาก แสดงวา

ชุมชนน้ันเขมแข็ง เพราะมีจํานวนผูนํามาก ทําใหเกิดกลุมผูนําติดตามมา ซึ่งเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ

ที่สุดของชุมชน 
การกระตุนใหเกิดการระดมทุนทางสังคมจากภายในชุมชน ควรสรางกิจกรรมที่ทุกคน     

ในชุมชนสามารถมีสวนรวมได เชน การออมทรัพย การอนุรักษสิ่งแวดลอม การผลิตสินคาชุมชน   

การฟนฟูประเพณีพื้นบาน และประวัติศาสตรหมูบาน เปนตน หรือทําใหเกิดการเช่ือมตอองคกรตางๆ 

ในชุมชนเขาดวยกัน เชน กลุมปาชุมชน-กลุมสมุนไพร กลุมออมทรัพย-กลุมแปรรูปอาหาร หรือ    

กลุมวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน เปนตน 

การเช่ือมตอองคกรในชุมชนกับองคกรภายนอกเปนการระดมทุนทางสังคมจากภายนอก

ชุมชน มีความสําคัญกวาการระดมเงินทุน เน่ืองจากแตละองคกรมีศักยภาพหรือจุดแข็งที่แตกตางกัน 
ถาองคกรชุมชนใดสามารถเช่ือมตอกับองคกรภายนอกได เชน กลุมปาชุมชน-กลุมสมุนไพร-        

คณะวนศาสตร หรือกลุมออมทรัพย-กลุมแปรรูปอาหาร-กรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ-

สหกรณเลมอนฟารม หรือกลุมวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน-สวช-สถาบันราชภัฎ ยอมชวยใหทุกฝาย       

มีความเขมแข็งย่ิงข้ึน เพราะตางฝายก็มีศักยภาพที่จะเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกันและกัน 

การรวมคนเปนกลุมและการเช่ือมตอองคกรเปนเครือขายสามารถกระทําไดหลายวิธี  

ข้ึนอยูกับสถานการณในแตละทองถ่ิน วิธีที่ไดรับความนิยมไดแก การจัดเวที อาจเรียกวา เวทีชาวบาน 

หรือเวทีประชาคม เปนการเปดพื้นที่ทางสังคม แลวนําประเด็นที่ชุมชนใหความสนใจมาเปนเครื่องมือ

ในการรวมคนและการสืบคนผูนําจิตวิญญาณ เชน การเลี้ยงชีพ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด 
การรักษาสุขภาพ พิธีกรรมและประเพณี ดนตรีพื้นบาน ประวัติศาสตรชุมชน เปนตน 
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เวทีหลายแหงใชผู นําในชุมชนเปนเครื่องมือในการรวมคน อาจเปนพระภิกษุ ครู         

หมอพื้นบาน ผูนําจิตวิญญาณดานพิธีกรรม หรือผูนําภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งผูนําเหลาน้ีมักเปนผูนํา   

ตามธรรมชาติ ซึ่งมีคุณธรรม ซื่อสัตย เสียสละ อดทน อดกลั้น และมีจิตใจอาสาสมัครในบางกรณี 

องคกรจากภายนอก โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน เขาไปกระตุนใหคน       
ในชุมชนรวมตัวกัน เชน กรมการพัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมการเกษตร เขาไปจัดต้ัง             

กลุมออมทรัพยและกลุมอาชีพ องคกรพัฒนาเอกชนกระตุนใหรวมตัวกันเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม   

สวนภาคธุรกิจที่มีบทบาทเดนชัด ไดแก บริษัทบางจากฯ ที่สงเสริมใหชาวบานรวมตัวกันทําธุรกิจคา

นํ้ามัน เปนตน 

การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนใชคนเปนทั้งปจจัยและเปาหมายการเรียนรู ดังน้ัน   

การรวมคนจึงเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด ถาใชความคิดเปนเครื่องมือในการรวมคนจะสามารถ       

รวมพลังใจของผูนําจิตวิญญาณไดเปนอยางดี ทําใหไดคนที่มีคุณภาพ มีพลัง และรวมตัวกันอยางย่ังยืน 
ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานในข้ันตอๆ ไปประสบผลสําเร็จถาการรวมคนใชผลประโยชนเปนตัวลอ 

อาจไดคนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น แตจะไดเฉพาะกายไมไดใจ และมักไดคนที่ไมมีคุณภาพ  

เปนการรวมคนที่ไมมีความย่ังยืน ซึ่งเปนวิธีการที่หนวยงานของรัฐสวนใหญนิยมใช ซึ่งทําใหระบบ   

คิดของชุมชนในการพึ่งตนเองถูกทําลาย 

2) รวมคิด มีวัตถุประสงคเพื่อระดม “พลังความคิด” ใหรูแจงโดยผานกระบวนการ         

มีสวนรวมในการระดมสมอง เพื่อระดมความคิด สรางความเขาใจรวมกัน ปรับกระบวนทัศน       

สรางวิสัยทัศนรวม แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ วิเคราะหปญหาและโอกาสอยางรอบดาน 
จัดลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแกปญหา 

3) รวมทํา มีวัตถุประสงคเพื่อรวม “พลังการจัดการ” ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 

โดยใชหลักสหกรณ ใชการฝกฝนจากการทดลองปฏิบัติ ใชการปฏิบัติในพื้นที่จริง กิจกรรมจริง 

สถานการณจริง เสริมดวยหลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการแบง

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบทางภาคีการพัฒนาตางๆ อยางเหมาะสม ยอมทําใหการใช

ทรัพยากรเกิดประสิทธิผล 

4) รวมสรุปบทเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อสราง “พลังภูมิปญญา” โดยเริ่มจากการประเมิน
ตนเอง และประเมินผลงาน โดยผานกระบวนการกลุมและเครือขายการเรียนรู ทําใหเกิดการเช่ือมตอ

ทักษะความรู และประสบการณ นําไปสูการพัฒนาองคความรูใหมขององคกร จากน้ันเผยแพร     

องคความรูผานสื่อตางๆ เชน เอกสาร วิทยุ โทรทัศน เปนตน ไปสูองคกรชุมชนอื่นๆ 

5) รวมรับผลจากการกระทํา มีวัตถุประสงคเพื่อสราง “พลังปติ” โดยการยกยอง ช่ืนชม 

และใหกําลังใจคนที่เสียสละและทํางานใหกับชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและ           

มีความสุขจากการทํางานรวมกัน สวนผลจากการกระทําอาจไดรับในมิติที่แตกตางกัน เชน สมาชิก

องคกรชุมชนไดรับผลทางดานเศรษฐกิจ นักเรียนไดเรียนรูศักยภาพของทองถ่ินซึ่งนําไปสูการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ิน และการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษา 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

12 
 

ดังน้ัน การเรียนรู จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรของผูเรียน เกิดจาก

การฝกฝนอบรม หรือการมีประสบการณทั้งทางตรงและทางออม กระบวนการเรียนรูของผูเรียน     

จึงมุงเนนข้ันตอนของการกระทํา ซึ่งดําเนินการอยางตอเน่ืองจนผูเรียนเกิดการเรียนรู จําแนกได       

2 ระดับ คือ 1) กระบวนการเรียนรูระดับพื้นฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่ไมยุงยากซับซอน ไดแก

การเรียนรูสัญญาณ การเรียนรูสิ่งเรา-การตอบสนอง การเรียนรูแบบลูกโซ การเรียนรูเช่ือมโยงถอยคํา

2) กระบวนการเรียนรูระดับสูง เปนกระบวนการเรียนรูที่ซับซอน และตองใชความรูจากกระบวนการ

เรียนรูระดับพื้นฐาน ไดแก การเรียนรู การแยกแยะสิ่งเรา การเรียนรูมโนคติ การเรียนรูหลักการ   

การเรียนรูการแกปญหา มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู 2 ทางคือ 1) ผูสอนใชกระการเรียนรู   

ที่เหมาะสม กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู      

ที่สมบูรณเต็มตามศักยภาพ และ 2) ผูเรียนมีความสามารถทางกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายติดตัว

ไปใชในชีวิตจริง 

 

1.3 กระบวนการเรียนรูท่ีพึงปรารถนาในสังคม 

จากเอกสารบทความทางวิชาการตางๆ ไดกลางถึง รูปแบบของการเรียนรู (Learning 

Style) ไววาไมมีรูปแบบการเรียนรูแบบใดแบบหน่ึงที่สมบูรณแบบ ที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพ

และความสามารถของบุคคล และการเตรียมคนรโลกยุคขอมูลขาวสารน้ี ดังน้ันการจัดการเรียนรู    

จึงควรเปนรูปแบบ กระบวนการเรียนรูระดับโลก(Global Learning)ที่เนนกระบวนการเรียนรู         

แบบมีสวนรวม(Cooperative learning) กระบวนการของการพึ่งพาระดับสากล ซึ่งเปนรูปแบบ

กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเปดกวางสําหรับผูเรียน เพื่อใหแตละคนพัฒนาศักยภาพ และ

ความสามารถของตนอยางเต็มที่และเหมาะสมที่สุด รูปแบบกระบวนการเรียนรูของผู เรียน             

ที่พึงปรารถนาในสังคมสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1) กระบวนการเรียนรูที่ เปนสวนรวม หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ทําใหผู เรียน         

เกิดการเรียนรูผสมผสานทั้งดานความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติ โดยไมจํากัดเน้ือหา

สาระวิชา ไดแก กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม กระบวนการเรียนรูแบบประสบการณ

กระบวนการทักษะชีวิต กระบวนการการจัดการ กระบวนการของการอยูรวมในสังคม กระบวนการ

ของการพึ่งพากันในระดับสากล 
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2) กระบวนการเรียนรูที่มุงเฉพาะดาน ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 3 ดาน ดังน้ี 

- กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) ไดแก กระบวนการคิดอยางมีระบบคิด

แบบสรางสรรค คิดมีเหตุผล คิดแบบวิทยาศาสตรคิดแกปญหา คิดวิเคราะห กระบวนการเรียนรู   

ดวยตนเอง กระบวนการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสาร และการใชการวิจัยเปนสวนหน่ึง            

ของกระบวนการเรียนรู 

- กระบวนการทางปฏิบัติ (Psychomotor Process) ไดแก กระบวนการฝกปฏิบัติ

ทักษะการทํางานหรือการประกอบอาชีพ ทักษะดานวิทยาศาสตรและการใชเทคโนโลยี 

- กระบวนการทางความรูสึก (Affective Process) ไดแก กระบวนการพัฒนาความรูสึก

เห็นในคุณคาของผูอื่น กระบวนการฝกเผชิญสถานการณจนเกิดจิตสํานึกและคุณธรรม กระบวนการ

ประเมินตนเองและยอมรับผูอื่น 

 

2. เศรษฐกิจชุมชน 

ประทีป วีรพัฒนนิรันดร (2541) พบวา เศรษฐกิจชุมชน คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คน  

ในชุมชนหรือสมาชิกของกลุมมีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน และเปนเจาของ

รวมกันโดยคนในชุมชนหรือสมาชิกของกลุม ซึ่งมีการพัฒนาจากศักยภาพของชุมชนหรือทุนในชุมชน 

ซึ่งเปนการรวมกันทั้งเงินทุน แรงงาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ ดิน ทรัพยากร เปนตน        

โดยมีเปาหมาย คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนต้ังแตระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน         

โดยใชกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการ 

การพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการจากฐานคิด ประกอบดวย 1) มีคนเปนศูนยกลาง        

ของการพัฒนา โดยยึดพื้นที่เปนหลักในการพัฒนาจากความตองการของชุมชนและสอดคลอง       

กับศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน 2) การสรางเครือขายความรวมมือ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน      

ภาคประชาชน หรือ ผูประกอบการ โดยมีชุมชนหรือกลุมเปนแกนกลางและมีภาคสวนอื่นๆ            

ชวยในการกระตุน อํานวยการ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนในการพัฒนา 3) การพัฒนาโดยเริ่มจาก

ความตองการกลุม ชุมชน เพื่อไปสูระดับสังคม ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ตอเน่ืองและเกิดความย่ังยืน    

4) มีการสงเสริมใหคนในชุมชนเกิดการรวมกลุมหรือสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู

รวมกัน ทั้ งด านการศึกษา สาธารณะสุข การผลิต การตลาด การระดมทุน การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 5) มีการใชกิจกรรม

ตางๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือกลุม ในการเรียนรูดานอาชีพที่มีความหลากหลายเพื่อเปนทางเลือก  

แกสมาชิกหรือคนในชุมชนซึ่งมีความแตกตางกันในดานเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ 

และ 6) เพื่อใหเกิดความมั่นคง กลุมหรือชุมชน ควรยึดปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน           

ตามแนวพระราชดํารัส หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกระบวนการเรียนรูของสมาชิกกลุมหรือคนในชุมชน     

จึงมีความสําคัญของกระบวนการและความตอเน่ืองในการปฏิบั ติ โดยพัฒนาจากฐานราก           

ของทรัพยากรในชุมชนหรือทุนในชุมชน ตลอดจนการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นๆ เพื่อนําไปสู     

การพัฒนาอยางบูรณาการและย่ังยืน 

แนวทางปฏิบัติ ไดแก 1) สรางเวทีการเรียนรู เชน เวทีประชาคมตําบล/อําเภอ รานคา

ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 2) วิเคราะหศักยภาพของทองถ่ินหรือทุนในชุมชน 3) วางแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามข้ันตอนของทฤษฎีใหม 4) สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย

องคกรชุมชนเชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย 5) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปการบรรจุ   

หีบหอ การสิ่งแวดลอม 6) พัฒนาระบบตลาด เชน ตลาดในทองถ่ิน สรางเครือขายผูผลิต-ผูบริโภค 

เช่ือมโยงผูผลิตกับตลาดในเมืองหรือโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ 7) พัฒนากิจกรรม   

ทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 8) วิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 9) สรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดับอําเภอหรือจังหวัด     

โดยเนนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนทองถ่ิน 10) สรางหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน และพัฒนาสถานที่ ศึกษาดูงาน 11) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อใชชวยตัดสินใจ             

ในการทําธุรกิจชุมชน และ 12) เผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สูสังคมในวงกวาง 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหความสําคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชน

ทอง ถ่ิน จึงเปนการพัฒนาที่ เนนกระบวนการมากกวารูปแบบ และตองการความตอเ น่ือง              

ในการปฏิบัติรวมทั้งใหความสําคัญตอการพัฒนาที่เริ่มจาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน (ทุนในชุมชน) 

ตลอดจนการมีสวนรวมของพหุภาคี ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 
สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางบูรณาการ ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ       

ของการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  

เศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย คําวา ชุมชน หมายถึง ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวที่เขามา

รวมอยูในบริเวณเดียวกันหรือกอต้ังเปนชุมชนในพื้นที่เดียวกัน อาจจะเรียกเปนละแวกบานหรือ 

หยอมบานหรือหมูบาน ความเปนชุมชนไมจํากัดเฉพาะขอบเขตของหมูบานเทาน้ันแตอาจรวมถึง

ลักษณะเครือขายของความสัมพันธที่กวางขวางทั้งระบบอุปถัมภและแบบเครือญาติดวย (ประทีป 

วีรพัฒนนิรันดร, 2542 และ Kemp, 1991) สวนคําวา “เศรษฐกิจ” เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการผลิต
การบริโภคและการกระจายผลผลิตโดยผานกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตซึ่งกันและกัน   

โดยมีการใชสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  
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ดังน้ัน คําวา “เศรษฐกิจชุมชน” จึงหมายถึงระบบเศรษฐกิจระดับทองถ่ินหรือชุมชน        

ที่มีลักษณะเปนองครวมซึ่งไมไดมีแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวเลขของรายไดรายจาย     

การผลิตและการบริโภคเทาน้ันแตจะเปนระบบเศรษฐกิจที่เปนสวนหน่ึงของสังคมวัฒนธรรม           

มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนและรวมถึงการมีระบบคุณคาเขาไป          
ดวยลักษณะเดนของเศรษฐกิจชุมชนก็คือเศรษฐกิจชุมชนจะไมมุงเนนการแขงขันแตเนนให

ความสําคัญกับความรวมมือของคนในชุมชนและจะไมมีการผูกขาดในกิจการใดๆ เกิดข้ึนทั้งน้ีเพราะ

ชุมชนเปนเจาของรวมกัน ดังน้ันในระบบเศรษฐกิจชุมชนจึงไมกอใหเกิดปญหาความรวยกระจุกตัว  

อยูเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ันอยางไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจชุมชนหากเกิดปญหาความยากจน 

ข้ึนในชุมชนเมื่อไหรแลวความยากจนดังกลาวจะกระจายตัวไปทั่วทั้งชุมชนดังน้ันตัวช้ีวัดเศรษฐกิจ

ชุมชนจึงไมอาจใชแคการนําเสนอเพียงตัวเลขอยางเดียวเทาน้ัน แตตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจชุมชน     

เปนการผสมผสานระหวางตัวเลขทางเศรษฐกิจกับตัวช้ีวัดทางสังคมและตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข
ของผูคนในชุมชนน้ันๆ ดวย 

สภาพความเปนจริงเศรษฐกิจชุมชนถูกมองวาเปนเศรษฐกิจนอกระบบ ทั้งที่ควรถือวา

เศรษฐกิจชุมชนมีความสําคัญและเปนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจในสวนรวมของประเทศ          

หากพิจารณาใหดีจะ พบวาระบบเศรษฐกิจชุมชนน้ีมีสัดสวนแรงงานมากกวาครึ่งหน่ึงของแรงงาน   

ทั้งประเทศ แตเมื่อคิดรายไดที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจชุมชนกลับ พบวามีคานอยกวาเศรษฐกิจ      

ในระบบทุนนิยมที่กระจุกตัวอยูเฉพาะในเมืองหรือศูนยกลางความเจริญเทาน้ัน ระบบเศรษฐกิจสวนน้ี

ไดดึงเอาประชาชนจากชุมชนในชนบทเขาไปเปนแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความเจริญใหกับศูนยกลาง

ความเจริญดังกลาวเปนสําคัญ 

เศรษฐกิจชุมชนจึงเปนแนวคิดที่มีความสําคัญมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเพราะ

เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคงแข็งแรงก็จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศ          

มีความมั่นคงแข็งแรงตามไปดวยโดยทั่วไปแลวแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนน้ีมีที่มาสําคัญอยูอยางนอยสอง

แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดของมหาตมะคานธีที่สนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจหมูบาน    

โดยเนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาหรือทดแทนการซื้อจากตลาดเนนการลดรายจายในครัวเรือน

ใหเหลือนอยลง ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มรายไดที่มองไมเห็นใหกับครัวเรือนน่ันเอง นอกจากน้ียังมุงเนน

ใหชุมชนมีการพึ่งพาตนเองใหรูจักทํากินและทําของข้ึนมาใชเอง และ 2) แนวคิดจากรัสเซียซึ่งเปน

ขบวนการพัฒนาความรวมมือของประชาชนในระดับชุมชนจนกลายมาเปนพรรคการเมืองในที่สุด  

โดยใชช่ือวา พรรคสังคมปฏิวัติ (Social Revolutionary) แนวคิดน้ีมีนักคิดที่สําคัญช่ือ เอวีชายานอฟ 

(1888-1939) พบวาเศรษฐกิจชุมชนเปนอีกระบบเศรษฐกิจหน่ึงที่สามารถจัดระบบใหพึ่งพาตนเอง

และเปนรากฐานสําคัญใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได 
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สําหรับประเทศไทยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชวงหลังการเปลี่ยนแปลง       

การปกครองป พ.ศ. 2475 โดยนายปรีดี พนมยงค ไดพยายามเสนอแนวคิดใหแบงการพัฒนเศรษฐกิจ

ของประเทศออกเปนสองสวนไวในเอกสารเคาโครงการเศรษฐกิจ หรือเรียกกันวา สมุดปกเหลือง 

ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ และ 2) การพัฒนาเศรษฐกิจระบบสหกรณ แตแนวคิด

ดังกลาวถูกมองจากฝายตรงขามวาเปนแนวคิดของระบบคอมมิวนิสตจึงถูกตอตานอยางหนักและ    

ไมมีการนํามาปฏิบัติแตอยางใด ในขณะที่ระบบทุนนิยมและระบบมารกซิสต เห็นวาระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนเปนระบบเศรษฐกิจที่รอวันตายและมีความเช่ือวาระบบเศรษฐกิจชุมชนในทายที่สุดจะคอยๆ 

ถูกผนวกเขาสูระบบทุนนิยม น่ันหมายความวาระบบเศรษฐกิจชุมชนจะสูญสลายแรงงานครอบครัว 

จะกลายเปนเพียงแคแรงงานรับจาง ทรัพยากรมนุษยจะกลายมาเปนแรงงานที่ถือเปนเพียงปจจัย     

การผลิตชนิดหน่ึงของระบบทุนเทาน้ัน จากประวัติศาสตรของประเทศกําลังพัฒนา ยังมิไดมีการยืนยัน

หรือพิสูจนแนวความคิดน้ีวาเปนจริงหรือไม 

เศรษฐกิจชุมชน คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ทั้งดานเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนทั้งในดานการผลิตการบริโภคและการกระจายผลผลิตโดยใหคน      

ในชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนกลาวคือใหคนในชุมชนมีสวน  

รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน บนพื้นฐานของความสามารถที่ชุมชนตางๆ มีอยูจากการใชทุน

ของชุมชน ทั้งที่เปนสินคาทุน (เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณการผลิตตางๆ ฯลฯ ที่มีอยูหรือสามารถ

จัดหามาไดตามศักยภาพ) ทุนทางเศรษฐกิจ (ปจจัยที่สนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เปนไปอยางสะดวกราบรื่นเชนที่ดินแหลงน้ําทรัพยากรธรรมชาติสภาพภูมิประเทศและการคมนาคม

ขนสงเปนตน) และทุนทางสังคม (วิถีการผลิตภูมิปญญาทองถ่ิน ศาสนสถานโรงเรียนสถานีอนามัย)  

ดังน้ัน สมาชิกในชุมชนจึงเปนผูตัดสินใจวาควรผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑตามศักยภาพ    

และทุนประเภทตางๆ ที่ชุมชนมีอยู ควรมีกระบวนการผลิตกันอยางไร และแบงปนผลประโยชน   

จากการผลิตรวมกันอยางไร น่ันคือชุมชนตองคิดเอง ทําเองและไดประโยชนเอง วิถีทางการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนจะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนไดอยางไร สมาชิกหรือชุมชนตองเขาใจตรงกันวา       

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไมใชการมุงเนนที่พัฒนาเพื่อความรํ่ารวยอยางเดียวหาก แตการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนน้ันกระทําไปเพราะมีเปาหมายที่สําคัญอยูรวมกันหลายประการ เชน 1) การพัฒนาขีด

ความสามารถของคนในครอบครัวและชุมชนจากการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสามารถ 

พึ่งตนเองได 2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพของตนเอง   

ใหประชาชนในชุมชนมีความอยูดีกินดีอยางถวนหนา 3) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของชุมชนใหย่ังยืนรวมถึงการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถดํารงสืบไป      

จนถึงรุนลูกรุนหลาน  
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ชุมชนของตนเองจนประสบความสําเร็จแลวสามารถใชเปนตัวอยางในการเรียนรูเพื่อ

แพรกระจายแนวคิดวิธีการซึ่งสามารถกอใหเกิดการพัฒนาในลักษณะเดียวกันออกไปในวงกวางได 

หากชุมชนมีความพรอมในปจจัยที่สําคัญเหลาน้ีแลวโอกาสที่ชุมชนเหลาน้ีจะสามารถรวมกันพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนของตนเองใหสามารถพัฒนาตอไปไดอยางย่ังยืนน้ันมีคอนขางสูง หากแตละชุมชน

สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวไดแลวปญหาทางเศรษฐกิจ

สังคมและสิ่งแวดลอมก็จะลดลงหรือหมดไปจากชุมชนน้ันๆ ประชาชนมีความอยูดีกินดีมีสังคมที่นาอยู

ผลประโยชนแบงปนกันอยางถวนหนา 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนไวใหลูกหลานในชุมชนไดใชตอไป

ในอนาคตมีการฟนฟูวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินใหประสมประสานเขากับเทคโนโลยี

สมัยใหมไดอยางกลมกลืนซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักสากลไดแลวนอกจากน้ี

แลวการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหย่ังยืนน้ันจะตองสงเสริมใหชุมชนน้ันมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถ

พัฒนาใหยืนอยูบนขาของตัวเองไดโดยไมตองพึ่งพาผูอื่นหรือรอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน   

ฝายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหย่ังยืนและเปนรากฐานแหงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศมีความเช่ือวาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเปนสิ่งที่สามารถทําไดงายกวา         

การดําเนินการพัฒนาแบบสั่งตรงจากบนลงลาง 

การพัฒนาที่กําหนดนโยบายตางๆ จากสวนกลางสั่งตรงไปยังประชาชนในพื้นที่โดยที่

ประชาชนในพื้นที่ไมไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาแตอยางใดเน่ืองจากปจจัยสําคัญ          

ในการพัฒนาเปนสิ่งที่มีอยูกับพื้นที่และตัวคนในทองถ่ินเองดังน้ันการมุงสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  

ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองนาจะดีกวาการดําเนินการโดยการวางแผน  

ของรัฐบาลไปจากสวนกลางซึ่งสวนกลางเองอาจจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพของทองถ่ิน

นอยเกินไปหรือไมเขาใจทุนของทองถ่ินในชุมชนตางๆ เหลาน้ันเลยนอกจากน้ีการมุงพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนยังมีจุดแข็งที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศใหประสบ

ความสําเร็จไดน้ันจะตองอาศัยปจจัยตางๆ คือ 1) คนในทองถ่ินหรือในชุมชนเดียวกันมีจิตสํานึก

รวมกันมีความปรารถนาที่จะดํารงอยูดวยกัน 2) การมีความเอื้ออารียมีความชวยเหลือเกื้อกูลระหวาง

กันซึ่งเปนลักษณะเดนของสังคมในชุมชนทองถ่ินอยูแลว 3) การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน

ดวยกันหรือระหวางกลุมดวยกันเปนไปดวยความสมัครใจไมใช เปนการบังคับหรือสั่ งการ               

4) ความหวงแหนในทองถ่ินหรือในพื้นที่ชุมชนของตนเองจะชวยสนับสนุนใหการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนของตนเองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทุกคนเต็มใจที่จะพัฒนารวมกัน และ 5) การพัฒนา 

ที่เริ่มจากการกําหนดพื้นที่เปาหมายเปนสําคัญโดยคนในชุมชนที่มีจํานวนอยูไมมากซึ่งสามารถจัดการ

ไดงายกวาและเมื่อมีพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ 
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2.1 วิสาหกจิชุมชน 

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ไดใหความหมาย“วิสาหกิจ ชุมชน” 

หมายความวา กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดย

คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาเปนนิติบุคคล
หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดแเละเพื่อการพึ่งพาตนเองของ ครอบครัว ชุมชนและระหวาง

ชุมชน  

แนวคิดวิสาหกิจชุมชนของ เสรี พงศพิศ (2548) ไดกลาววา คําวา “วิสาหกิจ” แปลจาก

ภาษาอังกฤษวา “Enterprise” ซึ่งจะแปลวา “การประกอบการ” แตสวนใหญมักคุนกับคําวา 

“รัฐวิสาหกิจ” เทาน้ัน สถานการณที่เปลี่ยนไปมีคําวา “วิสาหกิจชุมชน” (SMCE: Small and Micro 

Community Enterprise) เกิดข้ึน ผูคนจึงเริ่มหันมาใหความสําคัญกับวิสาหกิจชุมชน กลาวไดวา 

เปนยุคแหงวิสาหกิจชุมชน  
วิสาหกิจชุมชนเปนแนวคิดที่มุงแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสรางผลิตภัณฑหรือ

ผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน เพื่อการบริโภคและ     

สรางรายไดใหแกชุมชน โดยมีหลักการคิดที่สําคัญ คือ สรางความหลากหลายของผลผลิตและ

ผลิตภัณฑในชุมชน เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจายใหครอบครัว สรางเสริมสุขภาพ

อนามัยที่ดีใหตนเอง และมีคุณธรรม รับผิดชอบตอสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยูรวมในชุมชน ไมเห็น         

แกประโยชน  ดานกําไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบริโภค 

วิสาหกิจชุมชนจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เลี้ยงตนเองได พึ่งตนเอง
ซึ่งมิไดหมายถึงการพึ่งพาภายนอก ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของระบบ เศรษฐกิจระดับชุมชน         

ในการพัฒนาความรวมมือกับระบบเศรษฐกิจภาพรวม เพราะการที่ชุมชนไมตองพึ่งพาเศรษฐกิจ

ภายนอก ดังน้ัน จึงมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธที่เทาเทียมกัน เปนหลักการที่นําไปสู        

“การเปนฐานรากทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและย่ังยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอยางแทจริง”  

 

2.2 เปาหมายของวิสาหกิจชุมชน 

 
1) สนับสนุนการเรียนรู เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน          

แกจุดออนเสริมจุดแข็งใหชุมชน ใชประโยชนจากทรัพยากร และทุนทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

และย่ังยืน 

2) สรางกระบวนการเรียนรูและระบบการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน           

ที่ครอบคลุมการจัดการทุกดานใหมีระบบการจัดการ การผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม การจัดสวัสดิการชุมชนเปน ซึ่งดํา เนินการโดยองคกรชุมชน ในการวางแผนดําเนินการ 

และประสานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน 
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3) พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มีอิสระ พึ่งตนเองได มีระบบการจัดการที่

เหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน มีตนทุนการจัดการตางๆ  และเปนสถาบัน    

ทางสังคมที่ชาวบานพึ่งพาศัยได 

4) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่กระจายการพัฒนาไปสูทุกสวนของชุมชนไมใชระบบ     

ที่ใหโอกาสกับผูที่เหนือกวาทางดานเศรษฐกิจหรือการเมือง  

 

2.3 ประเภทวิสาหกิจชุมชน 

1) วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เปนการผลิต การแปรรูป การดํา เนินการตางๆ เพื่อกินเพื่อใช 

ในครอบครัว ในชุมชน โดยตอบสนองความจํา เปนข้ันพื้นฐาน 

2) วิสาหกิจชุมชนกาวหนา เปนวิสาหกิจชุมชนข้ันพื้นฐานที่ไดรับการพัฒนาจนกระทั่ง 

เขมแข็ง และพึ่งตนเองได มีรูปแบบและผลิตภัณฑที่โดดเดนสามารถแขงขันได โดยใชทุนและ 

เทคโนโลยีที่สูงข้ึน เพื่อตอบสนองชุมชน เครือขายและตลาดในวงกวาง   

 

2.4 ลักษณะสําคัญของวิสาหกจิชุมชน 

การสงเสริมพัฒนาในชุมชนที่ผานมา มักสอนใหชาวบานผลิตหรือแปรรูปโดยมี เปาหมาย

เพื่อ “เพิ่มรายได” โดยไมคิดถึง “การพึ่งตนเอง” หรือ “ความพอเพียง” แตแนวคิดของ วิสาหกิจ

ชุมชน เนนที่การชวยตนเอง ดังน้ันในความเปนวิสาหกิจชุมชนจึงตองมีองคประกอบอยางนอย 7 

ประการ ดังน้ี   

1) ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ  

2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน 

เปนหลัก 

3) ริเริ่มสรางสรรค เปนนวัตกรรมของชุมชน   

4) เปนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ผสมผสานภูมิปญญาสากล   

5) มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ   

6) มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ   

7) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย 
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2.5 กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนมิไดมีเปาหมายอยูที่การสรางกําไรทางการเงินเพียงอยางเดียว แตรวมถึง 

กําไรทางสังคม ซึ่งไดแก ความเขมแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมดวย วิสาหกิจชุมชนจึงมี 

ความหมายครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ดังน้ี   

1) การแปรรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตของชุมชน เปนกิจกรรมที่ตอเน่ือง   

จากการผลิตทางการเกษตร เปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน เชน การแปรรูปพืชผัก

ผลไมพนบาน ผลิตภัณฑยาสมุนไพร แหลงทองเที่ยว เปนตน 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองขององคกรชุมชน และเครือขาย 

องคการชุมชน เชน นํ้าด่ืม นํ้าปลา ปุยชีวภาพ เปนตน 

4) การพัฒนาระบบการตลาด การบริการและสวัสดิการชุมชนเพื่อบริการสมาชิกและ    

คนในชุมชน เชน รานคาชุมชน ศูนยสุขภาพพื้นบาน เปนตน 

 

2.6 ลักษณะกิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีจะเกิดความยั่งยืน 

1.) มุงเนนกิจกรรมที่เกิดจากฐานทรัพยากรและภูมิปญญาในชุมชน 

2.) มีการผลิตข้ันพื้นฐานใหพอเพียงกับความตองการของคนในชุมชน   

3.) มุงใหเกิดการลดรายจาย เพิ่มรายได และมีความสามารถในการจัดการหน้ีสินได   

4.) มีความสอดคลองกับแผนชุมชน 

5.) มีวัตถุประสงคเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อประโยชนสุขของชุมชน 

 

2.7 ตลาดของวิสาหกิจชุมชน 

ตลาดของวิสาหกิจชุมชนจะเปนระบบที่มีลักษณะเฉพาะ แตกตางจากตลาดโครงสรางหลัก

เพราะปจจัยหลักที่ กําหนดตลาด คือ การพึ่ งตนเอง การ เนนคุณภาพและคุณธรรม คือ                  

1) ตลาดพอเพียง คือ ตลาดทองถ่ิน (ครอบครัว – ชุมชน – เครือขายในทองถ่ิน) 2) ตลาดผูกพัน คือ 

ตลาดที่มีขอตกลงซื้อ-ขายกัน ในระยะเวลา หรือปริมาณที่กําหนด และ 3) ตลาดบริโภค คือ      

ตลาดกวางทั่วไปเปนตลาดเพื่อการแขงขัน 
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2.8 การสงเสริมวิสาหกิจชมุชน 

กฎหมายกําหนดใหมีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยางครบวงจร   

1) วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิ ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังการใหความรู   

การศึกษาวิจัยในการนําทุนชุมชนมาใชเหมาะสม การรวมมือกันในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี ความ

เขมแข็งและพึ่งตนเองได 

2) วิสาหกิจชุมชนระดับสูงข้ึน ใหมีการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ การรักษาคุณภาพ  

การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด การสรางความเช่ือถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก

ผูบริโภค การประสานงานแหลงเงินทุน เพื่อใหสามารถเปนผูประกอบการหรือพัฒนาไปสู           

การประกอบธุรกิจขนาด ยอม และขนาดกลางตอไป 

3) การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน ใหการสนับสนุนการจัดต้ังการประกอบการ 

การตลาด ความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือภาคธุรกิจหรือ 

อุตสาหกรรมอื่น เพื่อขยายและสรางความมั่นคงใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชน 

 

2.9 ประโยชนของวิสาหกจิชมุชน 

1) การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความมั่นคง      

ไดรับการรับรองตามกฎหมาย 

2) การสงเสริมความรู  ภูมิปญญาทอง ถ่ิน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ         

ตรงตามความตองการที่แทจริง 

3) ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได มีความพรอมที่จะพัฒนา สําหรับ

การแขงขันทางการคาในอนาคต 

 

2.10 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ     

ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงทรงพระกรณุาโปรด

เกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติ สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548" 

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
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มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 

"วิสาหกิจชุมชน" หมายความวา กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ 

หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบ

กิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและ       

เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

"เครือขายวิสาหกิจชุมชน" หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัว กันโดยมีวัตถุประสงคในการ

จัดทํากิจกรรมอยางหน่ึงอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

"กิจการวิสาหกิจชุมชน" หมายความวา กิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชน 

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

"กรรมการ" หมายความวา กรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

"คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด" หมายความวา คณะกรรมการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แลวแตกรณ 

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 4 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี หมวด 1 วิสาหกิจชุมชน 

มาตรา 5 วิสาหกิจชุมชนใดที่จะขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติน้ีตองย่ืนคําขอ     

จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 6 เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรไดรับคําขอจดทะเบียนและเห็นวาวิสาหกิจชุมชน     

ที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงคถูกตองตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด ใหกรมสงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกวิสาหกิจ

ชุมชนน้ัน 

มาตรา 7 การจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชนอยางนอยตองมรีายการ ดังตอไปน้ี 

(1) ช่ือและที่ต้ังของวิสาหกิจชุมชน 

(2) ช่ือและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทนวิสาหกจิชุมชน 

(3) ช่ือและที่อยูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

(4) กิจการที่วิสาหกจิชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ 
 

มาตรา 8 ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินใหวิสาหกิจชุมชนที่ไดจดทะเบียน ตอกรม

สงเสริมการเกษตรซึ่งประสงคจะดําเนินกิจการตอไปแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนดวิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความประสงคตามวรรคหน่ึงเปนเวลา  สองปติดตอกัน 
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ใหกรมสงเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนน้ันแจงภายในระยะเวลา   ที่กําหนดแตตอง

ไมนอยกวาสิบหาวัน ถาไมมีการแจงตามคําเตือนดังกลาว ใหกรมสงเสริมการเกษตรถอนช่ือออกจาก

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใดประสงคจะเลิกกิจการใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในสามสบิวัน

นับแตวันที่เลิกกิจการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด หมวด 2 เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

มาตรา 9 ใหนําบทบัญญัติในหมวด 1 มาใชบังคับแกการจดทะเบียนจัดต้ัง การแจงดําเนิน

กิจการ และการเลิกกิจการเครือขายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลมใหเครือขายวิสาหกิจชุมชน              

ที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลวมีสิทธิขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 10 การบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเปนไปตามขอบังคับของเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนน้ันขอบังคับตามวรรคหน่ึงอยางนอยจะตองกําหนดใหการดําเนินการของเครือขาย

วิสาหกิจ ชุมชนเปนไปตามความสมัครใจโดยจะเปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคลก็ได 

มาตรา 11 เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาจดําเนินการดังตอไปน้ีได 

(1) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

ดังตอไปน้ี 

(ก) ใหความชวยเหลือในการจัดต้ังหรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ 

ทรัพยากรหรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถ่ิน 

(ข) ใหความรู การฝกอบรม หรือความชวยเหลือในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาการผลิต การใหบริการ การบริหารจัดการ การหาทุน การตลาด และอื่น ๆ อันเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

(ค) ใหคําแนะนําหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชนในเครือขายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

(2) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

ดังตอไปน้ี 

(ก) เปนคนกลางในการติดตอกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองคกรภาคเอกชน เพื่อขอรับความชวยเหลือและการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

(ข) ประสานงานกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อ

แลกเปลี่ ยนความรู  หรือดํา เนินกิจกรรมอื่นอันเปนประโยชนหรือ เพิ่ มพูนประสิทธิภาพ                                                

ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

(3) เปนศูนยกลางในการสงเสริมความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูล        

ซึ่งกันและกัน และความรวมมือทางวิชาการ เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
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ในการดําเ นินงานไมวาในดานคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ และ             

การพัฒนาการตลาด 

 (4) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการ           

ในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

หมวด 3 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

มาตรา 12 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวนสิบสามคน 

ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก 

อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร และผูอํานวยการธนาคารออมสิน 

 (3) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวนสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจาก

บุคคลซึ่ง ไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 (4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคล

ซึ่งมีความรูความ เช่ียวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหน่ึงคน ดานการเงินหน่ึงคน 

และดานการคาและอุตสาหกรรมหน่ึงคนใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ 

และใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรแตงต้ังผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหน่ึงคนเปนผูชวยเลขานุการ 

และใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแตงต้ังผูแทนกรมการพัฒนาชุมชนอีกหน่ึงคนเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา 13 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและแผนการ

พัฒนาและสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 

(2) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการ

สงเสริมกิจ การวิสาหกิจชุมชนเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

(3) ใหความชวยเหลือ การสนับสนุน หรือใหคําแนะนําแกวิสาหกิจชุมชนและ

เครือขายวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(4) ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย

การคา หรือทรัพยสินทางปญญาอื่น หรือการใด ๆ เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชน 
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(5) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานกิจการ

วิสาหกิจชุมชน 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา 14 กรรมการตามมาตรา 12 (3) และ (4) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(3) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถ่ิน 

(4) ไมเคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการ ที่ปรึกษา หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของ

พรรคการเมือง เวนแตกรณีที่เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ไมถือวามีลักษณะตองหาม

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 12 (4) 

(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(7) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(8) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการ

ลงโทษ เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา 15 กรรมการตามมาตรา 12 (3) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนงสามปในกรณีที่

กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมใหกรรมการน้ัน ปฏิบัติหนาที่ไป

พลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหมกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงต้ัง

อีกได 

มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา 12 (3) และ (4) 

พนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
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(4) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ 

เวนแต ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 

มาตรา 17 ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา 12 (3) และ (4) พนจากตําแหนงกอนวาระ     

ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน และใหผูไดรับแตง ต้ังอยู ในตําแหนงเทากับ         

วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการ

เพื่อใหมีการแตงต้ังกรรมการแทนก็ได 

มาตรา 18 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง   

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม    

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ

คนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึง

ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน      

อีกเสียงหน่ึงเปนเสียง ช้ีขาด 

มาตรา 19 คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ     

อยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และใหนําความใน 

มาตรา 18 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 20 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ดังตอไปน้ี 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

กรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการ

พัฒนาชุมชน ผูแทนกรมสงเสริมการสงออก ผูแทนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกรมสรรพากร 

ผูแทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูแทน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจํานวน

หกคนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากบุคคลซึ่งไดรับการสรร หาจากผูดําเนินกิจการ

วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีความรูความ เช่ียวชาญและประสบการณในดาน

การบริหารธุรกิจหน่ึงคน ดานการเงินหน่ึงคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหน่ึงคน ใน

กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ และเกษตรจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

(2) ในจั งห วัดอื่น  ใหมีคณะกรรมการส งเสริม วิสาหกิจ ชุมชนจั งห วัด 

ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปน

ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนกรมสรรพากรที่มีสํานักงาน

ต้ังอยูในจังหวัดน้ันหน่ึงคน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่มีสาขาต้ังอยูใน

จังหวัดน้ันหน่ึงคน ผูแทนธนาคารออมสินที่มีสาขาต้ังอยูในจังหวัดน้ันหน่ึงคน ผูแทนวิสาหกิจชุมชน

จํานวนหกคนซึ่งผูวาราช การจังหวัดแตงต้ังจากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดน้ันตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งผูวาราชการ

จังหวัด แตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหน่ึงคน 

ดานการเงินหน่ึงคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหน่ึงคน ในจังหวัดน้ัน เปนกรรมการ และเกษตร

จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 21 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนการ

พัฒนาและสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี 

(2) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการ

สงเสริมกิจ การวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี เปนไปอยางมีเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

(3) ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย

การคา หรือทรัพยสินทางปญญาอื่น หรือการใด ๆ เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจ ชุมชนใน

กรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี 

(4) พิจารณาหรือเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนใน จังหวัดตามที่บัญญัติไวในหมวด 4 

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การดําเนินการตาม (2) (3) หรือ (4) ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจะตองไมขัด

หรือแยงกับนโยบาย มาตรการ หรือแผนการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่คณะกรรมการ

กําหนดหรือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 22 ใหนําความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับ  แก

กรรมการ ผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจชุมชน

จังหวัดซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงต้ังโดยอนุโลม เวน

แตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา 16 (3) ใหพนจากตําแหนงเมื่อผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหออกใหนําความในมาตรา 18 และมาตรา 

19 มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดโดยอนุโลม 
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มาตรา 23 ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการตามมาตรา 20 และกรรมการตามมาตรา 

31 ไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่

ตามพระราชบัญญัติน้ีตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 24 ใหกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจกรรมตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับงานของ

คณะกรรมการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหน่ึงทีเ่กีย่วกบังานของ 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หมวด 4 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

มาตรา 25 วิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการ 

เกษตรแลวสามารถขอรับการสงเสริม หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได ตามวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา 26 ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

กิจการ วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยางครบวงจร รวมถึงการใหความรูและ

การสนับสนุนในการจัดต้ัง การรวมมือซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร 

หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการ วิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถ่ินน้ัน ๆ  หรือการ

ใหความรูเกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน ไมวาการบริหารงานบุคคล การ

บัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด ทั้งน้ี เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิมีความเขมแข็ง

และพึ่งพาตนเองได 

มาตรา 27 ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

กิจการ วิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดแลวตามมาตรา 26 อยางตอเน่ือง รวมถึง

การใหความรูและการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับ ที่สูงข้ึนตามความ

พรอมและความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนและการออกแบบที่ทันสมัยตามความตองการของตลาด การรวมมือซึ่งกันและกัน หรือ

ใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ทั้งในดานคุณภาพ การผลิต 

การจัดการ และการตลาด เพื่อสรางความพรอมใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงย่ิงข้ึน 

มาตรา 28 ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนประสงคจะรวมตัวกันจัดต้ังเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชน

หรือดําเนินการจัดต้ังเปนองคกรธุรกิจใด ๆ ใหคณะกรรมการใหการสนับสนุนในการจัดต้ัง การ

ประกอบการ การตลาด รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น เพื่อขยายและสรางความมั่นคงใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชน 

มาตรา 29 ใหคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการรักษาคุณ 

ภาพผลิตภัณฑและการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ

คุณลักษณะอื่นใดของสินคาหรือการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของ
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บริการ เพื่อใหสินคาหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนเปนที่เช่ือถือ รวมทั้งปลอดภัยตอผูบริโภค

หรือผูใชบริการในการสงเสริมตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการพิจารณาใหคําปรึกษาหรือใหความ

ชวยเหลือ แกกิจการวิสาหกิจชุมชนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายวาดวย

เครื่องหมายการคา หรือใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลืออื่นใดเพื่อใหความคุมครองแกสินคาหรือ

บริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนน้ันตามที่เห็นสมควร 

มาตรา 30 ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ใหคณะกรรมการพิจารณา

ดําเนินการในเรื่องดังตอไปน้ี 

(1) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนมาตรการ

ที่คณะกรรมการจัดใหมีข้ึนตามมาตรา 26 และมาตรา 27 และการสงเสริมหรือการสนับสนุนตาม

มาตรา 28 และมาตรา 29 

(2) ใหการสงเสริมและสนับสนุน หรือประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหการ

สนับสนุนแกกิจ การวิสาหกิจชุมชนที่มีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการประกอบการ 

(3) จัดใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่เปนประโยชนและเปนไป

ตามความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การฝกอบรมดานการจัดการ การบัญชี ภาษีอากร 

หรือการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีดานการผลิตหรือการตลาด 

(4) เสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใด ๆ ที่เปน

อุปสรรคตอการดําเนินงานหรือการสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 

(5) ดําเนินการในเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการ

สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 

มาตรา 31 ใหมีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบ

สองคนซึ่งคณะกรรมการแตงต้ัง มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) ประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ เพื่อใหสามารถสนับสนุนกิจการ

วิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนที่ไมเกิดประโยชน และสงเสริมสนับสนุน          

ซึ่งกันและกัน 

(2) ติดตาม และประเมินการดําเนินงานของกองทุนตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงค

เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน 

(3) เสนอแนะตอกองทุนที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการ

ดําเนินงานหรือ การแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 

(4) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหนําความในมาตรา 15 

มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกกรรมการประสานนโยบาย กองทุนเพื่อพัฒนากิจการ
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วิสาหกิจชุมชนซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาว

ตามมาตรา 16 (3) ใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออกใหนําความในมาตรา 18 มาตรา 19 

และมาตรา 24 มาใชบังคับแกคณะกรรมการประสาน นโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจ

ชุมชนโดยอนุโลม 

มาตรา 32 ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใดกําหนดใหกิจการวิสาหกิจชุมชน

ตอง ดําเนินการใดอันเปนภาระที่ไม เหมาะสมหรือเกินสมควร คณะกรรมการอาจเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการให มีการลดภาระดังกลาวแกกิจ การวิสาหกิจชุมชนไดตามที่

เห็นสมควร 

มาตรา 33 ในกรณีที่คณะกรรมการประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามมาตรา 30 แลวไมบรรลุผล            

ใหคณะกรรมการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป บทเฉพาะกาล 

มาตรา 34 ในวาระเริ่มแรกใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อใหมีการแตงต้ังกรรมการตาม

มาตรา 12 (3) และ (4) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

สงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามมาตรา 20 ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

น้ีใชบังคับ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐาน

ของ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบันจํานวนหน่ึงยังอยูในระดับ

ที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทาง การคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ สมควรใหมี

การสงเสริมความรูและ ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนา

ความสามารถในการจัดการ และ การพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลใหชุมชนพึ่งพา

ตนเองไดและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขันทางการคาใน

อนาคตไมวาในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการขนาดยอม

และขนาดกลางตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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3. การนําไปใชประโยชนและชุมชนเขมแข็ง 

 

คณะอนุกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนเพื่อแกไขปญหาวิกฤตภาคใต (2546) ไดให

ความหมายของชุมชนเขมแข็งมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 1) สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมั่นในศักยภาพ

ของตนและชุมชนที่จะแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง 2) สมาชิกของชุมชน 

พรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน 3) มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหว 

4) มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ืองจนเปนวิถีของชุมชน ภายใตการสนับสนุน

ของผูนําองคกรชุมชน ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกทั้งมวลเขามามีสวนรวมโปรงใส และ    

พรอมที่จะใหตรวจสอบ 5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน    

6) มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชนที่มุงการพึ่งตนเองเอื้อประโยชนตอ

สมาชิกชุมชนทุกคน และมุงหวังการพัฒนาการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน และ 7) การพึ่งความชวยเหลือ

จากภายนอกเปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุดไมใชการพึ่งพาตลอดไป 

กลาวโดยสรุปลักษณะของชุมชนเขมแข็ง มี 4 ประการ คือ 1) เปนชุมชนแหงการเรียนรู 

(Learning Community) คือ การที่ชุมชน มีการเรียนรู และรูเทาทันขาวทั้งเศรษฐกิจสังคม การเมือง 

รวมทั้งการที่ชุมชนมีการเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ 2) เปนชุมชนที่มีการจัดการ

ตนเอง (Community Management) ดวยระบบการบริหารจัดการในกิจกรรมที่สําคัญ 4 ประการ 

คือ การวางแผน การจัดกระบวนการขององคกรภายในชุมชน การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน        

และมีการประเมินผล 3) เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) คือ ชุมชนมีจิตสํานึกมีจิตวิญญาณ 

ซึ่งอาจหมายถึงความภักดี ความรัก ความหวงแหน ความรูสึกเปนเจาของในชุมชนโดยมีสิ่งยึดเหน่ียว

รวมกันในชุมชน และ 4) เปนชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) คือ เปนชุมชนที่มีความสงบสุขและ   

คนในชุมชนมีจิตใจที่เยือกเย็น มีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

ชุมชนเขมแข็ง มีแนวคิดมาจากแนวคิดสังคมสมานุภาพ จากการศึกษาของประเวศ วะสี 

(2526) พบวา แนวคิดยุทธศาสตรสังคมสมานุภาพและวิชชา ประมวลความคิดรวบยอดไดวา    

สภาพของสังคมไทยมีสวน (Sector) ของสังคมที่มีความเขมแข็งและมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน   

เปนอยางมาก คือ ภาครัฐซึ่งมีรัญญานุภาพ (อํานาจบังคับ) และภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีธนานุภาพ 

(อํานาจเงิน) แตสวนของประชาชนหรือภาคสังคมกลับมีพลังอํานาจ เรียกวา สังคมสมานุภาพอยูนอย

หรือไมมีเลย ปรากฏการณเชนน้ีสงผลใหสังคมไทยโดยรวมขาดดุลภาพและเกิดความลาหลัง          

ในการพัฒนา ดังน้ัน ประเวศ วะสี (2526) จึงไดเสนอแนวคิดที่เกื้อหนุนใหภาคสังคมหรือประชาชน  

มีความเขมแข็งข้ึน เพื่อที่จะกอใหเกิดดุลภาพทางสังคมที่เรียกวา สังคมสมานุภาพ โดยตองพัฒนา

ความเขมแข็งของชุมชน ตอมาจึงขยายเปนคําอื่น เชน ชุมชนเขมแข็ง ความเปนชุมชน ประชาคม 

ประชาสังคม เปนตน 
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แนวคิดสังคมเขมแข็ง (Civil Society) ของธีรยุทธ บุญมี (2540) มองวาการแกปญหา

พื้นฐานของสังคมตองใหความสําคัญกับพลังที่สามหรือพลังของสังคม หากสังคมโดยรวม               

มีความเขมแข็ง นักธุรกิจ นักวิชาชีพ นักศึกษา ปญญาชน รวมทั้งชาวบานสามารถรวมแรงรวมใจกัน

ผลักดันสังคม ปญหาตางๆ ที่เปนพื้นฐานจึงสามารถแกไขได ทั้งน้ีสังคมเขมแข็งจะเนนลักษณะ        

ที่กระจัดกระจาย (Diffuse) พลังทางสังคมที่มาจากทุกสวนของสังคมทุกวิชาชีพ ทุกระดับรายได    

ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีความแตกตางจากแนวคิดประชาชนเปนใหญหรืออํานาจของประชาชน 

แนวคิดฐานคิดสูทางเลือกใหมของสังคมไทย ของเสนห จามริก (2541) ทามกลางปญหา

วิกฤติดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไดมองเหตุปจจัยแหงปญหาอยางลึกถึงแกน และไดเสนอ

การแกไขปญหา 4 ฐานหลัก คือ ฐานเศรษฐกิจ ฐานปญญา ฐานสิ่งแวดลอม และฐานชุมชน        

ลวนแตมีปฏิสัมพันธเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะฐานชุมชนเปนเรื่องของพลังและผลประโยชนรวมกัน     

ของชุมชน ในการพัฒนาหรือประกอบการแลวเฉลี่ยผลโดยแบงปน พึ่งตนเองได หากฐานชุมชน

เขมแข็งจะเปนพื้นฐานของประเทศที่เขมแข็งดวย 

ชุนชนาธิปไตย เปนแนวทางโดย พิทยา วองกุล (2541) พบวา ชุมชนาธิปไตยหรืออํานาจ

อธิปไตยของชุมชนเปนหลักคิดที่แกไขวิกฤตสังคมมนุษย เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมองลึกถึง    

การแกปญหา โครงสรางเศรษฐกิจใหอยูดีกินดีพึ่งตนเองได มีความมั่นคงและความสัมพันธแนนแฟน

ในชุมชน โดยการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจของชุมชนใหเปนธรรม พึ่งตนเองและสรางทุนชุมชนข้ึนมา 

ซึ่งจะทําใหชวยลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางมนุษยทีละนอย ลดชองวางการทําลายสภาพแวดลอม

ธรรมชาติ สังคมที่เปนธรรมบังเกิดข้ึนพรอมกับการเมืองที่เปนธรรม เมื่อถึงจุดน้ันสํานึกในธรรมชาติ

และเปนมนุษยจะพัฒนาสูระดับสูง 

จากแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนเขมแข็ง มารถสรุปไดวา ชุมชนเขมแข็งเปนแนวคิด      

ที่เกิดข้ึนจากการแสวงหาทางแกไขปญหาของสังคมที่กําลังเกิดข้ึนโดยการเสนอตัวแบบ (Model)   

ขอ ง สั ง คมที่ จ ะ เ ห็ น ว า จ ะส าม า ร ถแก ป ญหา ได  แนว คิด เ กี่ ย วกั บ ชุ มชน เ ข มแ ข็ ง ขอ ง               

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) ไดใหความหมายของชุมชน

เขมแข็ง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเปนองคกรชุมชน โดยมีการเรียนรู      

การจัดการและการแกไขปญหาของชุมชนซึ่งทําใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดการพัฒนา    

ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชน  

กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจะตองเปนการดําเนินงานแบบรวมคิด   

รวมทําและมีการเรียนรูเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาวพจนานุกรม

ศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) ใหความหมายวา

ชุมชน คือ หมูชน หรือกลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน  

และมีผลประโยชนรวมกัน สนธยา พลศรี (2545) ใหความหมายของชุมชนวา “ชุมชน” หมายถึง 
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กลุมทางสังคมที่อยูอาศัยรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เชน ครอบครัว ละแวกบาน หมูบาน ตําบล 

หรือเรียกเปนอยางอื่นมีความเกี่ยวของกันสัมพันธกัน มีการติดตอสื่อสารและเรียนรูรวมกัน            

มีความผูกพันเอื้ออาทรกันภายใตบรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกันรวมมือและพึ่งพาอาศัยกัน    

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 

ประเวศ วะสี (2546) ใหความหมายวา ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชน

รวมตัวกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํามีการติดตอสื่อสารการจัดการและการแกไขปญหารวมกนั

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีข้ึน 

ตามลําดับการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อผลประโยชนรวมกันลักษณะของชุมชนเขมแข็ง ซึ่งแตกตางจาก

ทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเอง (สังคีต,2542 อางใน สมชัย คําคณา 2547) มีแนวคิดของ      

ระบบเศรษฐกิจตลาด หรือเศรษฐกิจทุนนิยม (Market Economy) ที่ผูผลิตไดฝากความหวังไวกับ

กลไกราคาวาอุปสงคและอุปทานในตลาดจะทําหนาที่ของมันอยางตรงไปตรงมา เศรษฐกิจชุมชน

พึ่งตนเอง ชุมชนเปนที่พึ่งแหงตนเปนแนวปฏิบัติตามแนวคิดน้ีเห็นวา คนจําเปนตองบริโภค 

เพราะฉะน้ันพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของคน คือ การผลิต (Production) การผลิตจึงเปนสิ่งที่จําเปนสูงสดุ

ของมนุษย สวนการคา การแลกเปลี่ยน หรือการตลาดมีความสําคัญรองลงมา ดังน้ัน แนวคิดน้ีจึงเห็น

วาเกษตรกรผูผลิตตองพึ่งพาตนเองใหได และทายที่สุดสังคมประเทศจึงจะสามารถพึ่งพาตนเองได 

ไมไดปฏิเสธเรื่องการคาหรือการแลกเปลี่ยนในตลาด แนวคิดน้ีเห็นวาหากการเกษตรเนนการเพราะ

ปลูกเชิงเด่ียว เพราะมีจุดมุงหมายจะทําไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อสินคาเพื่อนําเงินไปซื้อสินคามาบริโภค 

ในไมชาเกษตรกรจะเปนหน้ีสินจนหมดตัว 

 

4. ความหมายและลักษณะตัวบงชี้ 

 

นิตยา สําเร็จผล (2547) ไดระบุไววา 1) ตัวบงช้ีตองใหสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพที่ศึกษา

อยางกวางๆ ไมจําเปนตองใหสารสนเทศที่ละเอียดถูกตองแมนยํา 2) ตัวบงช้ีจะใหความหมาย        

เชิงปริมาณมากกวาจะใหความหมายเฉพาะคามีลักษณะเปนตัวแปรรวม 3) คาตัวบงช้ีแสดงถึงปริมาณ

และการแปลความหมายตองมีการเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดข้ึน 4) ตัวบงช้ีตองใหสารสนเทศ 

ณ จุดเวลาชวงเวลาเฉพาะ เมื่อนําตัวบงช้ีจากชวงเวลาหลายจุดมาเทียบกันตองแสดงภาพ           

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตองการศึกษาได และ 5) ตัวบงช้ีเปนหนวยพื้นฐานสําหรับการพัฒนาทฤษฎี

ซึ่งมีความสําคัญย่ิงสําหรับศาสตรทุกสาขา 
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นภดล เจนอักษร (2546) เสนอลักษณะสําคัญของตัวบงช้ีวา 1) ตองมีนัยเชิงปริมาณโดย

อาจจะไมจําเปนที่จะตองระบุเปนตัวเลขหรือสถิติขอมูลใดๆ ก็ได 2) ตองเสนอขอมูลที่พึงประสงค

ทั้ งหมดให ชัดเจน 3)  ตอง ใหความกระจ างและขอ เท็จจริ งทั้ งหมดแกผูที่ เกี่ ยวของ  และ                  

4) ตองมีลักษณะเปนเครื่องมือที่สามารถจําแนกประเมินผลหรือเสนอวิสัยทัศนความมุงหมายใหมๆ  ได   

นงลักษณ วิรัชชัย (2541) ไดเสนอประเภทของตัวบงช้ีตามเกณฑที่จัดประเภท เปน 7 แบบ 

ดังน้ี 1) การจัดประเภทตามทฤษฎีระบบแบงไดเปน 3 ประเภท คือ ตัวบงช้ีดานปจจัย ตัวบงช้ี     

ดานกระบวนการ และตัวบงช้ีดานผลผลิต 2) การจัดประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบงช้ี แบงเปน  

2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีแบบอัตนัย และตัวบงช้ีแบบปรนัย 3) การจัดประเภทตามวิธีการสรางแบง    

ไดเปน 3 ประเภท คือ ตัวบงช้ีตัวแทน ตัวบงช้ีแยก ตัวบงช้ีประกอบ 4) การจัดประเภทตามลักษณะ

ตัวแปรที่ใชสรางตัวบงช้ี แบงเปน 4 ประเภท คือ ตัวบงช้ีนามบัญญัติ ตัวบงช้ีเรียงอันดับ ตัวบงช้ี 

อันตรภาค และตัวบงช้ีอัตราสวน โดยถาตัวบงช้ีสรางจากตัวแปรระดับใด ตัวบงช้ีที่ไดจะมีระดับการวัด

ตามตัวแปรน้ันดวย 5) การจัดประเภทตามลักษณะคาของตัวบงช้ีแบงได 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ี

สมบูรณ ตัวบงช้ีอัตราสวน 6) การจัดประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย

แบงเปน 3 ประเภท คือ ตัวบงช้ีอิงกลุม ตัวบงช้ีอิงเกณฑ และตัวบงช้ีอิงตน และ 7) การจัดประเภท

ตามลักษณะการใชตัวบงช้ี แบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีแสดงความหมาย ตัวบงช้ีทํานาย   

 

5. บริบทของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

คําขวัญจังหวัดสมุทรปราการ ปอมยุทธนาวี พระเจดียกลางนํ้า ฟรารมจระเขใหญ        

งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานตพระประแดง ปลาสลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวน              

ทั่วอุตสาหกรรม 

5.1 ท่ีตั้ง 
จังหวัดสมุทรปราการหรือเมืองปากนํ้า มีพื้นที่ทั้งหมด 1,004 ตารางกิโลเมตร (627,557 ไร) 

ต้ังอยูบริเวณตอนปลายของแมนํ้าเจาพระยาและตอนเหนือของอาวไทย หางจากกรุงเทพมหานครไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 29 กิโลเมตร 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 55 กิโลเมตร 

ทิศใต  ติดตอกับ อาวไทย ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.6 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 34.2 กิโลเมตร 
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5.2 การปกครองสวนภูมิภาค แบงออกเปน 6 อําเภอ 50 ตําบล 394 หมูบาน ประกอบดวย    

1) อําเภอเมืองสมุทรปราการ 2) อําเภอบางบอ 3) อําเภอบางพล 4) อําเภอพระประแดง 5) อําเภอ

พระสมุทรเจดีย และ 6) อําเภอบางเสาธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แผนที่สมุทรปราการ  

ท่ีมา : สํานักวัฒนธรรมจงัหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 เขตเทศบาลในจังหวัดสมทุรปราการ 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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5.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่สวนใหญของจังหวัดสมุทรปราการ เปนพื้นที่ราบลุม มีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน    

และมีลําคลองมากมาย สามารถแบงพื้นที่เปน 3 สวน คือ 1) พื้นที่บริเวณริมฝงแมนํ้าเจาพระยา      

ทั้งสองฝงเปนพื้นที่ราบลุมทั้งหมด 2) พื้นที่ตอนใตเปนชายฝงทะเลนํ้าทวมถึง ดินมีลักษณะเค็มจัด   

ในฤดูแลง และ 3) พื้นที่บริเวณกวางทางตอนเหนือและทางตะวันออกเปนพื้นที่ราบลุมติดตอกัน   

เปนพื้นที่กวาง มีคลองชลประทานหลายแหง 

5.4 สภาพภูมิอากาศ 

อากาศเปนแบบรอนช้ืน เน่ืองจากไดรับอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต            

มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.60 องศาเซลเซียส และเฉลี่ยตํ่าสุด 26.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

เฉลี่ย 28.90 องศาเซลเซียส 

5.5 ประชากร 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร สํารวจเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 มีทั้งสิ้น 1,269,912 คน 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) แตจากขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากร ในป พ.ศ. 2553 พบวา 

ขอมูลประชากรทั้งหมดมีจํานวน 1,828,044 คน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1 

 

ตาราง 1 ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร และ ขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากร จําแนก            

ตามรายอําเภอ 
  

อําเภอ ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ขอมูลการสํารวจสํามะโน

ประชากร 

1. อําเภอเมือง 528,271 794,867 

2. อําเภอบางบอ 103,787 105,742 

3. อําเภอบางพล ี 233,408 326,114 

4. อําเภอพระประแดง 199,203 282,245 

5. อําเภอพระสมทุรเจดีย 130,146 118,102 

6. อําเภอบางเสาธง 75,097 201,624 

รวม 1,269,912 1,828,044 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2558) และ ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (2553) 
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5.6 ขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจ 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP:Gross Provincial Product) จังหวัดสมุทรปราการ             

มีฐานเศรษฐกิจสวนใหญ อยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม   

การผลิต ยานยนต ช้ินสวนยานยนต อุปกรณเครื่องจักร ผลิตภัณฑ โลหะ เคมีภัณฑ พลาสติก 

เครื่องใชไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส อาหารแปรรูป การขนสงสินคาและบริการ (Logistics) และธุรกิจ

คาขายของภาคเอกชน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรายงานเมื่อป     

พ.ศ. 2555 วาจังหวัดสมุทรปราการมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial 

Product) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 

694,261 ลานบาท/ป และมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอหัว (GPP per capita) จํานวน 364,721 

บาท ซึ่งมีมูลคาสูงเปนอันดับ 7 ของประเทศ รองลงมาจากระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร 

ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี  โดยรายไดหลักของจังหวัดสมุทรปราการมาจาก

ภาคอุตสาหกรรม (การผลิต) รอยละ ๔๗.๙๔ รองลงมา ไดแก การขนสง/คมนาคม และสถานที่เก็บ

สินคา (Logistics) รอยละ 21.53 การคาสงคาปลีก รอยละ 14.31 และบริการอสังหาริมทรัพย    

รอยละ 5.13 (มากกวารอยละ 70 มาจากสาขาประมง)  

แมวาจังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ย  

ตอหัวอยูในอันดับตนๆของประเทศ อีกทั้งอัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอหัว   

ในป พ.ศ. 2555 มีคาสูงถึงรอยละ 15.6 แตความจริงพบวา ยังมีคนจนและผูยากไรที่มีรายไดตํ่ากวา

เสนความยากจนจํานวนมาก รายไดสวนใหญกระจุกตัวในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง ไมกระจาย

ออกไปสูผูคนสวนใหญของจังหวัด มูลคาผลผลิตรวมทางเกษตรของจังหวัดลดตํ่าลงในขณะที่มีมูลคา

ผลผลิตนอกภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในดานตางๆ ติดตามมาต้ังแต ที่อยูอาศัย 

โอกาสทางการศึกษา สุขภาพ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ คุณภาพชีวิต คนจนซึ่งเปนคนสวนใหญ

ออนแอลง ชุมชนที่เกิดใหมขาดการรวมกลุมและความสามัคคี ทําใหไมเกิดความเขมแข็งที่ชวยเหลือ

ตัวเองได ตองพึ่งพิงภาครัฐ และนายทุนมากย่ิงข้ึน เมื่อคนเหลาน้ีเขาสูระบบแรงงาน จากที่มีระดับ

การศึกษาตํ่า ขาดทักษะและความชํานาญระดับสูง ทําใหถูกจัดเปนแรงงานในกลุมไรฝมือ รายไดนอย 

ขาดการพัฒนา ไมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ขาดโอกาส มีแนวโนมจะเปนกลุมเสี่ยงในวงจรปญหา

ตางๆ เชน ความยากจน มีหน้ีสิ้น เกี่ยวของกับยาเสพติด การพนัน อาชญากรรม ฯลฯ เปนผล       

ใหถูกละเลยในการพัฒนาและขาดการยอมรับที่เปนสวนหน่ึงของสังคม 
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5.7 เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังอยูใกลศูนยกลางของประเทศและยังเปนแหลงวัตถุดิบที่นําเขา 

จากตางประเทศ เปนคลังสินคาที่สําคัญ นอกจากน้ียังเปนศูนยกลางการขนสงทั้งทางบก ทางนํ้า   

และทางอากาศ ทําใหการขนสงวัตถุดิบและสินคามีความสะดวกและเสียคาใชจายตํ่า ทําใหนักลงทุน

เขามาประกอบกิจการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก จากขอมูลปจจุบัน (15 กันยาน 2557)       

ในการขอจดทะเบียนโรงงานโดยศูนยสารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาจังหวัด

สมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับการจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,391 แหง นับไดวาเปนจังหวัดที่มี

โรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากที่สุดแหงหน่ึงในประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตที่สําคัญ 

ไดแก ยานยนตและช้ินสวนรถยนต เครื่องจักรหรืออุปกรณผลิตภัณฑโลหะ ไฟฟาหรือช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ ผลิตภัณฑอาหาร แปรรูป เคมีภัณฑหรือพลาสติก เปนตน 

แหลงเงินทุนในทองถ่ินตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมุงพัฒนาชนบท เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจ

ของประชาชนใหมี ความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยสงเสริมการใชแหลงเงินทุนในทองถ่ิน สําหรับการประกอบ

อาชีพ พัฒนาการลงทุนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจในหมูบาน 

โดยการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน ซึ่งไดดําเนินการในจังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ี  

1. จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 42 แหงมีเด็กเล็ก ที่เขารับการอบรมเลี้ยงดู 3,600 คน และ

เด็กเล็ก ที่ไดรับการพัฒนานอกศูนย 788 คน  

2. จัดต้ังศูนยพัฒนาตําบล และศูนยเยาวชนตําบล 33 แหง สมาชิกนอกระบบ 1,700 คน 

ในระบบ 1,660 คน  

3. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับตางๆ รวม 352 คณะ 3,505 คน  

– คณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวัด 1 คณะ 33 คน  

– คณะกรรมการพฒันาสตรี อําเภอ 6 คณะ 169 คน  

– คณะกรรมการพฒันาสตรีตําบล 33 คณะ 465 คน  

– คณะกรรมการพฒันาสตรีหมูบาน 312 คณะ 2,808 คน  

4. จัดใหมีอาสาสมัครโดยมีผนํากลุม /องคกรภาคประชาชนอาสาพัฒนาชุมชน 1,248 คน 

และอาสาพัฒนาชุมชน 66 คน จังหวัดสมุทรปราการมีกลุมอาชีพที่สังกัดสหกรณรวมทั้งสิ้น 42 กลุม 

โดยแตละกลุมไดรับเงินสนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค 

อาทิเชน การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ ในจํานวนน้ีบางกลุมไดรับการ

พัฒนาจนเปนที่พอใจของสมาชิกในระดับหน่ึง แตบางกลุมยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง กลุม

สตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ มีทั้งสิ้น 42 แหง ประกอบดวย 
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- กลุมสตรีสังกัดสหกรณการเกษตรบางพลี จํากัด      = 23 แหง 

- กลุมสตรีสังกัดสหกรณการเกษตรบางบอ จํากัด      = 8 แหง 

- กลุมสตรีสังกัดสหกรณเคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จํากัด     = 5 แหง 

- กลุมสตรีสังกัดสหกรณเคหสถานชุมชนแสนสุข จํากัด      = 1 แหง 

- กลุมสตรีสังกัดสหกรณเครดิตยูเน่ียนชลเทพ-นิลุบล จํากัด     = 1 แหง 

- กลุมสตรีสังกัดสหกรณเครดิตยูเน่ียนสําโรงเหนือ จํากัด      = 4 แหง 

        รวม  = 42 แหง 

5.8 เครือขายความรวมมือของสหกรณท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

สหกรณที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีการรวมตัวกันเปนเครือขายอยางเปน

ทางการน้ัน โดยสวนใหญเปนเครือขายในลักษณะเครือขายจัดต้ังที่เกิดจากขอบังคับ กติกาและ

เงื่อนไขขององคกรที่ระบุไววาจะตองมีการรวมตัวกัน หรือจากการแนะนําของหนวยงานภาครัฐ เชน 

จากสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ดังเชนเครือขายสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ เปนเครือขายที่เกิด

จากการรมตัวกันของสหกรณทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตการริเริ่มของกรม

สงเสริมสหกรณที่มีจุดมุงหมายใหสหกรณมีการเช่ือมโยงธุรกิจรวมกัน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการ      

ฝายตาง  ๆ ข้ึนมาบริหารงานและรวมกันจัดทําระเบียบขอบังคับเพื่อใหสมาชิกเครือขายถือปฏิบัติ

บทบาทและภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิมของเครือขายสหกรณจังหวัดสมุทปราการ 1) การเช่ือมโยง

ธุรกิจดานการเงิน ดานผลผลิต และดานผลิตภัณฑของสมาชิก 2) การจัดกิจกรรมสัมพันธประจําป 

เชน กิจกรรม walk rally การจัดงานวันสหกรณ เปนตน 

เครือขายความรวมมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ วิสาหกิจชมชุนจังหวัดดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ      

ที่มีการรวมตัวเปน เครือขายอยางเปนทางการ โดยสวนใหญเปนเครือขายในลักษณะเครือขาย     

จัดต้ังที่เกิดจากขอบังคับ กติกาและเงื่อนไขขององคกรที่ระบุไววาจะตองมีการรวมตัวกันหรือเกิดจาก

การช้ีชวนจากกรมสงเสร  ิม วิสาหกิจชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ  

บทบาทและภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิมของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

ในอดีตไมมีการรวมตัวกันเปนเครือขาย แตมีการรวมตัวกันใน ลักษณะของกลุม และมีบทบาท       

ในการเขารวมในโครงการตางๆ ตามที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการให อีกทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดสมุทรปราการจะรอการชวยเหลือจากองคกรตางๆ ทั้งในดานงบประมาณ ดานการฝกอบรม 

และ ในดานเครื่องมือการประกอบอาชีพ สําหรับโครงการในป 2548 ที่กรมสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดสมุทรปราการไดดําเนินการจัดโครงการตางๆ ใหมีกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

เขารวมในโครงการ ไดแก โครงการสงเสริมศักยภาพของผูนํากลุมหรือองคกรภาคประชาชนชุมชน 

โครงการรวมตาน ยาเสพติดของเยาวชน เปนตน  
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กลุมสตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ  จํานวน 42 แหง อยูภายใตสังกัดสหกรณ  การเกษตรบางพลี

จํากัด และกลุมสตรีอาชีพที่มิไดสังกัดสหกรณ อีก 12 แหง มีการรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะ

เครือขายตามธรรมชาติโดยใชช่ือวา เครื่อขายกลุมอาชีพจังหวัดสมุทรปราการ แตมีความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกเครือขายคอนขางหลวม ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ํา และปญหา       

ดานการจราจรติดขัดมาก จึงสงผลให  โอกาสเดินทางมาประชุมปรึกษาหารือกันนอยลง บทบาทและ

ภารกิจของกลุมอาชีพที่สังกัดสหกรณที่มีอยูเดิมในจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุมอาชีพตางๆ จะจัดสินคาของตนไปจําหนาย ยังสถานที่ที่หนวยงานของรัฐ และเอกชน 

เปน ผูจัดการให และเขารับการฝกอบรม เพื่อสรางความเขมแข็งในอาชีพ ตามที่หนวยงานของรัฐจัด

ข้ึนสําหรับการรวมกลุมเปนเครือขายในอดีตยังไม เกิดข้ึน  

 

5.9 รายละเอียดเก่ียวกับกลุม/องคกรภาคประชาชน  
 

1) กลุมสหกรณ  ที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสวนใหญผลการดําเนินงาน  

ของสหกรณภาคการเกษตรมีผลประกอบการอยูในเกณฑ ดีแตหลายแหงก็ประสบปญหาถึงข้ัน     

ตองปดกิจการ เน่ืองจากมีภาระหน้ีค่ังคางสูง และบางแหงมีปญหาการทุจริตของฝายบริหารจัดการ 

ซึ่งสงผลใหการประกอบการเกิดภาวะขาดทุนขณะที่สหกรณออมทรัพยที่มีจํานวนมากที่สุดในพื้นที่

จังห วัดสมุทรปราการ โดยสวนรวมมีผลประกอบการดี เ น่ืองจากสวนใหญสั งกัดอยู ใน              

สถานประกอบการมีความเสี่ยงนอยในดานการกูยืม และจัดเปนสหกรณประเภทเดียวที่มีศักยภาพสูง 

แตยังไมเห็นภาพการ รวมตัวเปนเครือขายไดสําเร็จ 

2) กลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียน ในภาพรวมจัดวาเปนกลุม        

ที่มีศักยภาพอยางมากในอนาคต เน่ืองจากไดรับความสนใจใหการสนับสนุนอยางมากจากหนวยงาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายของจงหวัดสมุทรปราการในการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการมีเปาหมายพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพและ           

มีความพรอมในเชิงการแขงขันไดสงผลใหผู นํากลุมหรือองคกรภาคประชาชนในแตละชุมชน           

มีโอกาสเขาถึงองคความรูดานตางๆ ไดทั่วถึงย่ิงข้ึนแตสิ่งที่ตองทําควบคูกันไป คือ การปรับเปลี่ยน

แนวคิดของผูนํากลุมหรือองคกรภาคประชาชนชุมชนและสมาชิกชุมชนใหหยุดแนวคิดการพึ่งตนเอง

เปนสําคัญ โดยไมตองรอการชวยเหลือจากบุคคลภายนอก  

แนวคิดน้ีหากสามารถปรับเปลี่ยนไดสําเร็จจะชวยนําทางใหประชาชนในชุมชนสามารถ

กาวพนจากความยากจนไดอยางย่ังยืน กลุมหรือองคกรภาคประชาชนที่มิไดจดทะเบียนในภาพรวม  

มีผู นํากลุมหรือองคกรภาคประชาชนที่มีศักยภาพสูงมีบทบาทชัดเจนในการสรางเครือขาย            

แตมีอุปสรรคในดานเงินทุนและผูนํากลุมหรือองคกรภาคประชาชนทํางานโดยไมมีเงินเดือน          



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

41 
 

ซึ่งตองอาศัยการมีภาระจูงใจสูง รวมถึงผู นําตองมีความเสียสละตองานสวนรวม อีกทั้งตองมี          

จิตสาธารณะสูง จึงจะทําางานไดสําเร็จ ดังน้ันการรวมตัวเปนเครือขายอยางเขมแข็ง จึงยังเห็นภาพ   

ที่ไมชัดเจนนัก 

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สลิลทิพย  ศิริไพบูลย (2544) ไดทําการศึกษา “เศรษฐกิจชุมชน อําเภอลานกระบือ จังหวัด

กําแพงเพชร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป พบวาประชาชนสวนใหญ 

มีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย ประชาชนจึงไดไปทํางานตางถ่ิน แตมีปญหา

ทางดานเศรษฐกิจ คือ ปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า การวางงาน ตนทุนการเกษตรสูง เศรษฐกิจตกตํ่า

และความยากจน ประชาชนจึงตองขอความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ชาติชาย เขียวงามดี (2551) ไดทําการศึกษา “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อําเภอ        

เมือง จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาโครงการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน การวิ เคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)              

ของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนหลังจากที่มีการรวมกลุม        

ของชุมชนอําเภอเมือง พบวาประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการรวมกลุมกัน

เพื่อสรางอาชีพและรายไดเพิ่มข้ึนจากอาชีพหลัก แตการรวมกลุมมีการกระจุกตัวในชุมชน ปญหาคือ 

ประชาชนขาดความรูทางดานบัญชี ดานการวางแผนทางการเงิน จึ งทําใหการรวมกลุ ม              

ขาดสภาพคลอง แตก็ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหนวยงานตาง ๆ 

เอกรินทร ปนตาปลูก (2551) ไดทําการศึกษา “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อําเภอแมทะ

จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงคเพื่อสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาโครงการ การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนที่สําคัญ โดยใชการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนหลังจากที่มีการรวมกลุมของชุมชนอําเภอแมทะ 

พบวาประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร แตโครงสรางทางเศรษฐกิจ               

ยังมีทั้งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว นอกจากน้ียังไดมีการรวมกลุมกันข้ึน         

เพื่อสรางรายไดเสริมในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแตประชาชนขาดการแสวงหาความรูเพิ่มเติม จึงตองคอย

ความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการรวมกลุมในการผลิตสินคาทางการเกษตรมีจํานวน

มากที่สุด ซึ่งมีการกระจายการผลิตในแทบทุกตําบล 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

42 
 

อัจฉรา มลิวงค และขจรศักด์ิ วงศวิราช (2554) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร        

สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของกลุม วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานแมทะ อําเภอแมทะ        

จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพของกลุมในการพัฒนาผลิตภัณฑและ   

เพื่อศึกษา แนวทาง และพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานแมทะ              

สูกระบวนการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลการวิจัยจากการวิเคราะหศักยภาพของกลุมใน

การพัฒนาผลิตภัณฑพบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานแมทะ มีความรวมมือรวมใจ

ในการดําเนินงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม รวมทั้งมีความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ภายใตการสรางการเรียนรูแนวทางการนําผลิตภัณฑชุมชนเขาสูการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน สวนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑพบวา ตองใหสมาชิกกลุมมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดย   

ไดรับ คําแนะนําจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ คือ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางและ                

ใหเปนหนวยงานหนุนเสริม ผลักดันและสรางองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑดังน้ัน แนวทาง      

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ คือ การสรางองคความรูใหแกสมาชิกและใหสมาชิกในกลุมเลือกผลิตภัณฑ   

ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อพัฒนาไปสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ลําปางเปนหนวยหนุนเสริม 

ณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย (2554) ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุม

แบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบานสวนแมว ะตําบลสันดอนแกว        

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลการดําเนินงาน ปญหา และเหตุปญหาของ

การบริหารจัดการ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

โดยใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน ผลการศึกษาพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะและ 

แปรรูปเห็ดบานสวนแมวะมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 25 คน โดยแบงความรับผิดชอบเปนกลุม         

ทํากอนเช้ือเห็ด กลุมหยอดเช้ือเห็ด และกลุมแปรรูปเห็ด มีผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดนางฟาจํานวน   

6 ชนิด ไดแก นํ้าพริกเผาเห็ด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค เห็ดสามรส เห็ดทอดกรอบ และเห็ดแดดเดียว 

จากการวิเคราะหศักยภาพของกลุม พบวาจุดแข็งของกลุม คือ มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย

วัตถุดิบ ปลอดสารพิษมีอยูในชุมชน เปนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑจุดออนของกลุม ไดแกรสชาติ

ที่ไมไดมาตรฐานข้ึนอยูกับผูปรุงรสบรรจุภัณฑที่ไมดึงดูดใจลูกคา ผลผลิตของเห็ดนางฟาซึ่งเปนวัตถุดิบ

หลัก มีปริมาณลดลง โอกาส ไดแกกระแสการบริโภคผลิตภัณฑอาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑที่ไมมี

สารพิษ อุปสรรคของกลุม ไดแก ปญหาเศรษฐกิจของประเทศทําใหยอดขายลดลง ราคาเครื่องปรุง

อื่นๆ มีราคาแพงเพิ่มข้ึน ความตองการและความคาดหวังของกลุม ไดแกการเพิ่มปริมาณเห็ดนางฟา

ใหมากข้ึนและการเพิ่มผลิตภัณฑใหม  ดานการตลาดคือการปรับปรุงบรรจุ ภัณฑเพื่อใหได

มาตรฐานสากล ดานการเงินและบัญชีคือการทําบัญชีรายรับรายจายที่ ถูกตอง ผูวิจัยจึงไดใช
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กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมไปขับเคลื่อนและพบวา ดานการจัดการกลุมสวนใหญมีการแบงหนาที่

ความรับผิดชอบชัดเจน ตามลักษณะโครงสรางขององคกร ดานวัตถุดิบปจจุบันปริมาณเห็ดนางฟา 

เพิ่มมากข้ึน ดานการผลิตทางกลุมมีการกําหนดปริมาณการใสเครื่องปรุงเพื่อใหไดมาตรฐาน        

เพิ่มผลิตภัณฑนํ้าพริกปนสวรรคเจและนํ้าพริกปนเห็ดทอดกรอบเจ ดานการตลาดปรับปรุงบรรจภัุณฑ

ใหมและดานการเงินและบัญชีมีการจัดทําระบบการทําบัญชีรับจาย 

รังสรรค ปติปญญา (2542) ไดอธิบายวาธุรกิจชุมชน เปนธุรกิจของชุมชน โดยมีคนในชุมชน 

รวมกันเปนเจาของ รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการดําเนินงาน        

ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาให เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน          

การสงเสริมให ชาวบานทําธุรกิจชุมชน เปนการสงเสริมใหชาวบานมีโอกาสเรียนรูวิธีการจัดการธุรกิจ 

การทํางาน รวมกันเพื่อตัวเองและเพื่อสวนรวม ตลอดจนไดเรียนรู ถึงการจัดการผลประโยชน       

เพื่อพัฒนาชุมชน การเรียนรูผานการทําธุรกิจชุมชนน้ีจะทําใหชาวบานและชุมชนสามารถปรับตัว    

ใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ือง ดังน้ัน     

ธุรกิจชุมชนจึงนับวาเปนวิธีการหรือกระบวนการที่มีประโยชนอยางย่ิงตอ “การพัฒนาคนและชุมชน” 

ซึ่งนอกจากน้ีผลตอการพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงแลวยังเช่ือวาจะมีผลตอการพัฒนา    

ความเขมแข็งของชุมชนดวย 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตลุมทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาสภาวการณของวิสาหกิจชุมชนพบวา ปจจัยดาน

การเมือง ปจจัยทางดาน เศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคม เอื้ออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน สวนปจจัยทางดาน เทคโนโลยี และปจจัยทางนิเวศวิทยา เปนปจจัยที่ เปนอุปสรรค            

ตอการดําเนินงาน ในดานปญหาและ อุปสรรคในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมี ดัง น้ี       

ปญหาดานการตลาด ปญหาดานบัญชีและ การเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปญหาดานการออกแบบ ผลิตภัณฑ และปญหาตนทุนการผลิต โดยแนวทาง            

การพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน ทั้งในดานการใหความรู การ พัฒนาทักษะดานตางๆ การสนับสนุนดานการตลาด  

และการกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน 




