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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใช

ประโยชนของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล      

เปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

2. ศึกษาลําดับข้ันตอนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

ที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

3. ตัวบงช้ีของกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกจิชุมชน 

4. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาใหเอื้อตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําให

ชุมชนเขมแข็ง 

 

1. สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

ในการศึกษาครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดมีการสํารวจเพื่อคนหากลุม ชุมชน องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

ผลการเก็บรวบรวมขอมูล พบวาจังหวัดสมุทรปราการมีกลุม ชุมชน องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ ดี       

ดานเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใชประโยชน ของประชาชนในชุมชน จํานวน 17 กลุม 

 

ตาราง 4 สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดี 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม สถานที่ตั้ง กิจกรรมเดนที่ประสบ

ความสําเร็จ 

1. อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส  1084 หมู 2  

ตําบลสาํโรงเหนือ  

อําเภอเมือง  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

ผ า บ า ติ ก ใ น รู ป แ บ บ

ต า ง ๆ  เ ช น  ธ ง ป ล า 

ผาเช็ดหนา เสื้อ ผาพันคอ

ส า ม า ร ถ ส ร า ง ส ร ร ค

ผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณ

ของกลุม มีการนําสียอม

จากธรรมชาติมาใช จนทํา

ใหผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับ

ของตลาดและไดรางวัล 

OTOP  
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ตาราง 4 สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดี (ตอ) 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม สถานที่ตั้ง กิจกรรมเดนที่ประสบ

ความสําเร็จ 

 กลุมสตรีพัฒนา  บางปูใหมนํ้าพริก 

แมมะลิ เกิดแสง 

382หมู 5  

ตําบลบางปูใหม  

อําเภอเมือง  

จงัหวัดสมุทรปราการ   

นํ้ า พ ริ ก ป ล า ส ลิ ด 

นํ้าพริกปลาทู นํ้าพริกกุง

เสียบ สะอาด ไดมาตรฐาน 

องคการอาหารและยา 

(อย ) มีการรวมตัวของ

แมบานในพ้ืนท่ี เพ่ือทํา

กิจกรรมและสงเสริมเปน

อา ชีพ ให กับสมา ชิก ใน

ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนทองกรวยกรอบ

เบญจรงค 

61/80 หมู 5  

ซอยภัทรนิเวศน  

ตําบลบางเมือง  

อําเภอเมือง 

จงัหวัดสมุทรปราการ 

ขนมทองมวนเบญจรงค 

หลายสี  หลายรส ขนม

ด อ กจ อ ก ไ ม อ ม นํ้ า มั น 

กลวย มีการคิดคนขนม

ใหมๆ เ พ่ือสุขภาพของ

ผู บ ริ โ ภ ค  แล ะช ว ย ใ ห

สมาชิกในกลุมมางานทํา 

2. อําเภอ  

บางเสาธง 

วิสาหกิจชุมชนผูสูงอาย ุ50   

ริมคลอง 

108/23 หมู 16  

ตําบลบางเสาธง  

อําเภอบางเสาธง  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

ก ร ะ เ ป า ไ ม  เ ค ร่ื อ ง     

จักสาน แหนมหมู เปนการ

รวมกลุมของคนในชุมชน 

เ พ่ื อ สร า ง ราย ได  และ      

มีอาชีพเสริม 

วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน

สุวรรณภูมิ 

10/1 หมู 8  

ตําบลศรีษะจระเขใหญ 

อําเภอบางเสาธง  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

ธนาคารขาวและกองทุน

ช่ือวิสาหกิจชุมชนบอเลี้ยง

ปลา ซ่ึงทําใหสมาชิกมีการ

รวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน สมาชิกมีอาชีพ 

รายไดชวยเหลือตนเองได

โดยไมตองพ่ึงพิงภายนอก 
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ตาราง 4 สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดี (ตอ) 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม สถานที่ตั้ง กิจกรรมเดนที่ประสบ

ความสําเร็จ 

 กลุมแมบานเกษตรกรสี่สิบ

ตารางวาสายบ ี

4/281 หมูท่ี 16  

ตําบลบางเสาธง  

อําเภอบางเสาธง  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

ขนมไทย ใบตอง เคร่ือง

จักสาน นํ้ายาซักผา นํ้ายา

ลางจาน การเพาะเห็ด

ปลอดสารพิษ มีการทํา

ผ ลิ ต ภั ณฑ ต า ง ๆ  เ พ่ื อ

จําหนาย ท้ังภายในและ

ภายนอก ชุมชน ทํ า ให

ส ม า ชิ ก มี ร า ย ไ ด แ ล ะ       

มีอาชีพ 

กลุมแมบานเกษตรกร 201 

พัฒนา 

201/507 หมูท่ี 1  

ตําบลบางเสาธง  

อําเภอบางเสาธง  

จงัหวัดสมุทรปราการ  

การทําไขเค็ม เพาะเห็ด

ขายใหชุมชน และธนาคาร

ขยะ โดยการมอบหมาย

งานคณะกรรมการของ

ชุ ม ช น  ทํ า ใ ห ส ม า ชิ ก       

มี ง า น ทํ า มี ร า ย ไ ด 

ชวยเหลือตนเอง 

3. อําเภอ 

พระประแดง 

 

กลุมเคร่ืองทอสมุนไพรตาํบล

ทรงคนอง 

41 หมู 3  

ตําบลทรงคนอง  

อําเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมุทรปราการ 

การผลิตธูปหอมและธูป

หอมกันยุง กํายาน และ

เคร่ืองหอมตางๆ  ซ่ึงเปน

การสร า งราย ได ให กั บ

ชุมชนในรูปแบบของการ

จางงานและขยายตลาด

ภายนอกชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนบางนํ้าผึ้ง  

โฮมสเตย 

33/2 หมูท่ี 3  

ตําบลบางนํ้าผึ้ง  

อําเภอพระประแดง  

จงัหวัดสมุทรปราการ   

บานพักโฮมสเตย โดยได

มาตรฐานท้ัง 8 ดาน มีการ

สรางความสามัคคีในชุมชน 

โดยการดึงคนในชุมชนใหมี

สวนรวมในการทําโฮมสเตย 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

52 
 

ตาราง 4 สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดี (ตอ) 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม สถานที่ตั้ง กิจกรรมเดนที่ประสบ

ความสําเร็จ 

 กลุมนวดแผนไทยตําบลบางยอ 47/2 หมู 4 

ตําบลบางยอ 
อําเภอพระประแดง  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

นวดแผนไทย และสอน

การนวด มีการถายทอด
ความ รู จ า กภู มิ ป ญญ า

ชาวบานใหกับคนรุนหลัง 

และสมาชิกมีอาชีพ 

4. อําเภอ 

พระสมุทร

เจดีย 

กลุมแมบานเกษตรคูสราง -   

คูสม 

299/2058 หมู 12  

ตําบลในคลองบางปลากด  

อําเภอพระสมุทรเจดยี  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

กะหร่ีปบ ขนมเปยะไส

ลู กจ าก  กล ว ยอบ เนย 

เ ผื อ ก อ บ เ น ย  ก ล ว ย

สมุนไพร มีการรวมกลุม

และเปนแหลงเ รียนรูใน
การถายทอดใหกับกลุมอื่น 

ภายนอกชุมชน  

กลุมวิสาหกิจชุมชน         

บานคลองยายหลี 

หมูท่ี 12  

ตําบลแหลมฟาผา  

อําเภอพระสมุทรเจดยี  

จงัหวัดสมุทรปราการ    

ผลิตภัณฑแปรรูปสินคา 

กุ ง แห ง  กุ งกรอบ ขนม

เกษรดอกลําเจียก หมวก

ใบ จ า ก  มี ก า ร บ ริ หา ร

จัดการอยางเปนระบบ 

เ พ่ือ ใหสมาชิกสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ

ตางๆ ท่ีไดรับจากภายใน

แ ล ะภ า ย น อ ก ร ว ม ท้ั ง

สงเสริมการทองเท่ียวและ

ใชท รัพยากรอย าง เต็ม

ประสิทธิภาพ 

5. อําเภอ 

บางพลี 

วิสาหกิจชุมชน กลุมสบูฟกขาว  

มัชชุรินทร  (OTOP) 

39/168 หมู11  

ตําบลบางแกว  
อําเภอบางพล ี 

จงัหวัดสมุทรปราการ   

เคร่ืองสําอางคจากฟก

ขาว  เชน ครีมบํ า รุงผิ ว 
ครีมทาหนา ครีมอาบนํ้า 

แชมพู ครีมบํารุงผม สครับ 

สบู มีการแบงงานชัดเจน

และกระบวนการผลิ ต

ถูกตองตามขอกําหนดของ

องคการอาหารและยาจน

ไดการรับรองผลิตภัณฑ 
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ตาราง 4 สํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดี (ตอ) 

 วิสาหกิจชุมชนกลุมกระเปา  

เดคูพาจ (ปุณณิกา เดคูพาจ) 

67/10 หมู 4  

ตําบลบางโฉลง  

อําเภอบางพล ี 

จงัหวัดสมุทรปราการ 

เคร่ืองจักรสานท่ีทําจาก

ผักตบชวา เชน กระเปาถือ

สุภาพสตรี  ฝาชี กลองใส

กระดาษทิชชู หมวก ผูนํา

มีความเขมแข็ง เสียสละ

เพ่ือกลุมและสมาชิก  

วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน

เกาแสน 

หมูบานสวนเกาแสน

157/16 หมู 9 

ตําบลบางปลา 

อําเภอบางพล ี

จงัหวัดสมุทรปราการ  

ทํามะขามคลุก ปลารา

สับ ชาตนออนขาวสาลี 

ถั่วงอกคอนโด ผลิตภัณฑ

แ ป ร รู ป จ า ก เ ห็ ด  เ ช น 

เฉากวยเห็ด แหนมเห็ด   

มีการเช่ือมโยงเครือขาย

กับหนวยงานภาครัฐและ

ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น ก า ร

ถายทอดความรูเก่ียวกับ

เกษตรในเมือง 

6. อําเภอ 

บางบอ 

กลุมแมบานเกษตรกรสรางโศก 

 

บานสรางโศก  

134/1 หมูท่ี 8  

ตําบลคลองดาน  

อําเภอบางบอ  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

กะป จากเคย มีการใช

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู

ใน พ้ืน ท่ีมาสร า งรายได

ใหกับชุมชนและสมาชิก 

กลุมอาชีพสตรีบางบอ หมู 1 338/1 หมู 1  

ถนนรัตนราช  

ตําบลบางบอ  

อําเภอบางบอ  

จงัหวัดสมุทรปราการ 

หมอนฟกทอง  มีการ

รวมกลุมกันเพ่ือฝกฝมือจน

พัฒนาเปนอา ชีพทําให

สมาชิกมีงานมีอาชีพ 
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2. ศึกษาลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยท่ีเก่ียวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชน       

ท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง 

จากการศึกษาครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดมีการศึกษาลําดับข้ันตอนองคประกอบและปจจัยที่

เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็งของ จังหวัดสมุทรปราการพบวา     

มี จํานวน 17 กลุม 

 

ตาราง 5 ลําดับข้ันตอนกระบวนการเรียนรู 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม การรวมคน การรวมคิด 
รวม

ดําเนินการ 

รวมสรุป

บทเรียน 
รวมรับผล 

1. อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

บาติกเฮาส   

√ √ √ √ √ 

กลุมสตรีพัฒนาบางปู

ใหม นํ้าพริก แมมะลิ 

เกิดแสง 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนทอง

กรวยกรอบเบญจรงค 

√ √ √ √ √ 

2. อําเภอ 

บางเสาธง 

วิสาหกิจชุมชน

ผูสูงอายุ 50 ริมคลอง 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนศูนย

ขาวชุมชนสุวรรณภูมิ 

√ √ √ √ √ 

กลุมแมบานเกษตรกร

สี่สิบตารางวาสายบ ี

√ √ √ √ √ 

กลุมแมบานเกษตรกร 

201 พัฒนา 

√ √ √ √ √ 

3. อําเภอ 

พระประแดง 

 

กลุมเคร่ืองทอสมุนไพร 

ตําบลทรงคนอง 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนบาง

นํ้าผึ้งโฮมสเตย 

√ √ √ √ √ 

กลุมนวดแผนไทย

ตําบลบางยอ 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 5 ลําดับข้ันตอนกระบวนการเรียนรู (ตอ) 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม การรวมคน การรวมคิด 
รวม

ดําเนินการ 

รวมสรุป

บทเรียน 
รวมรับผล 

4. อําเภอ  

พระสมุทร

เจดีย 

กลุมแมบานเกษตร

คูสราง-คูสม 

√ √ √ √ √ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน

บานคลองยายหลี 

√ √ √ √ √ 

5. อําเภอ 

บางพลี 

วิสาหกิจชุมชน กลุม

สบูฟกขาวมัชชุรินทร  

(OTOP) 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชน กลุม

กระเปาเดคูพาจ 

(ปุณณิกา เดคพูาจ) 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชน กลุม

แมบานเกาแสน 

√ √ √ √ √ 

6. อําเภอ 

บางบอ 

กลุมแมบานเกษตรกร

สรางโศก 

√ √ √ √ √ 

กลุมอาชีพสตรีบางบอ 

หมู 1 

√ √ √ √ √ 

 

จากตาราง 5 สามารถสรุปลําดับข้ันตอนกระบวนการเรียนรู ไดดังน้ี 

 

1. การรวมคน 

เริ่มจากการรวบรวมคนเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และสังคม โดยวัตถุประสงคเพื่อรวมพลัง

ใจเปนการเสริมใจซึ่งกันและกันทําใหเกิดจิตสํานึกรวม ในการแกปญหารวมกัน ในการรวมกัน 

1) อันดับแรกจะตองมีผูนําชุมชนตองมีผูนําหรือแกนนําที่สามารถเช่ือมตอคนในชุมชน และ

สรางความศรัทธาในการรวมกลุมผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม ผูนําที่มีความเขมแข็ง มีความเสียสละ 

ผูนําที่สามารถสรางความตระหนักและความเขาใจ  มีความศรัทธา มีความเช่ือรวมกัน มีกิจกรรม

ตอเน่ือง มีความไวใจกัน เช่ือใจกัน มีขอตกลงที่รวมกันที่เขมแข็ง การมีผูนําที่สรางความตระหนัก 

ความเขาใจและจะตองเดินตอไปอยางเขมแข็ง ผูนําจะตองมีความชัดเจนมาก มีกิจกรรมตอเน่ือง      

มีความไวใจ เช่ือใจกัน มีขอตกลงรวมกัน  
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สวนมากกลุ มจะมี ผู นํ าที่ เ ข มแข็งและเปนผู เ สียสละ และมีความใฝ รู  ใฝ เ รี ยน                

เพื่อหาผลิตภัณฑใหมๆ เขามาชวยเหลือกลุมและชุมชนของตนเองเพื่อใหกลุมมีรายได มีอาชีพ เชน

วิสาหกิจชุมชนกลุมกระเปาเดคูพาจ(ปุณณิกา เดคูพาจ) ที่ผู นํากลุมคือ คุณปทุม สมานกลาง 

งบประมาณเปนของประธานกลุมเปนหลักในการลงทุน เพื่อที่จะใหสมาชิกในกลุม มีทุนสํารอง     

และมีอาชีพ และเปนการชวยเหลือผูพิการใหทําเปนอาชีพหลัก โดยสมาชิกคนอื่นสามารถรับไปทํา

เปนอาชีพเสริม เปนชองทางการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว  

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองยายหลี ประธานกลุม คุณจรูญ ไกรเนตร เชนเดียวกัน      

เปนผูนํากลุมที่เกง มีความเขมแข็งและใฝหาความรูจากการอบรมตางๆ และการลองผิดลองถูกทํา

หลายๆ อยางจนสามารถทําใหชุมชนมีอาชีพ เสริมรายได ชวยเหลือตนเองได และจากการสัมภาษณ

จากหลายกลุม มีลักษณะเชนเดียวกัน 

2) ตองมีวัตถุประสงครวมกันการรวมกลุมเกิดจากการการที่ ชุมชนมีวัตถุประสงค       

ความตองการ หรือมีเปาหมายเดียวกันโดยวัตถุในการรวมกัน และรวมตัวกันภายในคนในชุมชนหรือ

คนในพื้นที่ใกลเคียง คือ เกิดจากการประสบปญหาเดียวกัน และรวมกลุมกันเพื่อแกปญหาน้ันๆ    

โดยการแกปญหาเกิดจากการนําความรูภายในชุมชนหรือภูมิปญญาหรือทรัพยากรในชุมชนทองถ่ินมา

ใชใหเกิดประโยชนหรือเกิดจากการสงเสริมหรือนโยบายของภาครัฐ เพื่อใหชุมชนรวมกลุมกัน      

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจากทางภาครัฐ โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาชวยในการใหความรู       

หรือสนับสนุนหรือสงเสริมใหกิจกรรมในการรวมกลุมสําเร็จ 

3) มีการเสริมสรางกําลังใจใหสมาชิกกลุมเมื่อเกิดการรวมกลุมกันภายในกลุมมีการแบง

หนาที่กันรับผิดชอบ โดยมีการตกลงและทําความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย     

โดยผูนําและสมาชิกในกลุม จะมีการมอบหมายงานและหนาที่ตามความถนัดของสมาชิกแตละคน  

เมื่อสมาชิกสามารถดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ ภายในกลุมจะมีการกลาวช่ืนชมใหกาํลงัใจ

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู ในการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จกับสมาชิกอื่นๆ 

หากเกิดการผิดพลาดสมาชิกในกลุมจะมีการรวมกันเพื่อใหกําลังใจและหาแนวทางในการแกไขตอไป 

4) การรวมลงทุนหรือระดมทุนการกอต้ังกลุมตองมีเงินทุนเพื่อนํามาใชหมุนเวียนภายใน

กลุม เพื่อลงทุนในการทํากิจกรรมตางๆ ของกลุมใหประสบความสําเร็จ โดยเงินทุนที่นํามาใช

หมุนเวียนเกิดจากการระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุม การไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

หรือเอกชนที่มีความเกี่ ยวของกับเศรษฐกิจ ชุมชน โดยหนวยงานตางๆ จะสนับสนุนทุน                 

ในการดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ รวมทั้งใหคําแนะนําในการใชทุนดังกลาวเพื่อดําเนินการกิจกรรม

ของกลุมใหลุลวงเปนไปตามเปาหมายที่ทางผูสนับสนุนทุนหรืองบประมาณไดต้ังไว 
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2. การรวมคิด 

จากการรวมกลุมและมีการแบงงานกันตามหนาที่ เพื่อระดมพลังความคิด โดยผาน       

การระดมสมองเพื่อระดมความคิด สรางความเขาใจรวมกัน รวมวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ

ของปญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแกปญหา โดยกลุมจะมีการรวมกัน         

เพื่อประชุมกลุมประจําเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) หรือเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนภายในกลุม โดยในการประชุม

ทุกครั้งจะเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณที่ตนเอง

รับมาเพื่อถายทอดใหสมาชิกกลุมรวมระดมความคิด เพื่อกําหนดแนวทางหรือทิศทางของกลุม  

รวมทั้งสอบถามความตองการของสมาชิกเพื่อดําเนินกิจกรรมหรือการทํากิจกรรมใหมๆ โดยสมาชิก

รวมกันวิเคราะหพูดคุยถึงปญหาที่เกิดข้ึน โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ

เสนอแนวทางหรือวิธีหรือแผนในการแกปญหาที่เกิดข้ึน จากการนําปญหาที่เกิดข้ึนมาพูดคุยกัน และ

เรียนรู วิธีการหรือแนวทางการแกปญหารวมกันจากผูมีประสบการณ หรือจากการหาคําตอบ       

แบบลองผิดลองถูก และนํามาสรุปรวมกัน หากเกิดปญหาแบบเดิมสมาชิกในกลุมสามารถแกไขปญหา

ไดตามแนวทางที่กลุมรวมกันเสนอไว  

การรวมกันวางแผนการดําเนินงานของกลุมและแบงหนาที่ของสมาชิกอยางชัดเจน      

ตามความสมัครใจและความถนัด โดยสมาชิกในกลุมยอมรับและเขาใจบทบาทของแตละคน          

ซึ่งเปนการทําความเขาใจกันระหวางสมาชิก เพื่อใหทุกคนทราบถึงบทบาท หนาที่ และการดําเนิน

กิจกรรมของตนเองที่มีตอกลุม การรวมกําหนดมาตรฐานและคุณภาพในการทํากิจกรรมของกลุม  

เชน ผลิตภัณฑกลุม หรือมาตรฐานในการทํางานรวมกัน โดยสมาชิกภายในกลุมสามารถแสดงความ

คิดเห็นของตนเอง ไดอยางอิสระ และมีการออกเสียงของสมาชิกอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ

หรือเกิดจากการเรียนรูจากชองทางตางๆ  

สมาชิกกลุมมีการวิเคราะหตนเอง ทั้งภายในกลุม และจากขางนอก ศึกษากลไกและ

วิเคราะหการตลาด เพื่อใหกลุมสามารถหาตลาด ผูบริโภค และกําหนดการดําเนินกิจกรรมของกลุม 

และมีการวิเคราะหความตองการของลูกคา โดยการนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรในพื้นที่มาใช            

ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการทํากิจกรรมของกลุม เชน กลุม วิสาหกิจ

ชุมชนศูนยขาวชุมชนสุวรรณภูมิ ที่มีคุณสุรชัย แซจิว เปนประธานกลุม มีการรวมคิดโดยมีการประชุม

เริ่มแรกเดือนละครั้ง ตอมาฤดูกาลละ 1 ครั้ง (4 ครั้งตอป) กระบวนการมีการรวมกันคิดของสมาชิก

สวนใหญเปนการแกปญหา โดยปญหาที่เกิดข้ึน คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิตไมได แมลงศัตรูพืช (เพลี้ย) 

โรคในขาว เพราะคุณสุรชัยไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของขาว และนําความรูที่ไดกลับมา

ถายทอดใหกับสมาชิกไดรับรู นอกจากน้ี มีการใหความรูและสงเสริมสมาชิกกลุมทําบัญชีครัวเรือน 

เพื่อทราบรายรับและรายจาย และมีการวิเคราะหหาสาเหตุชวยเหลือกัน เพื่อหาขอบกพรองในการใช

จาย และสงเสริมใหสมาชิกเก็บออม รูจักการใชจาย และลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย ทําใหสมาชิกไมมีหน้ี 
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3. การรวมดําเนินการ 

เมื่อสมาชิกในกลุมไดรับมอบหมายตามบทบาทและหนาที่ของตน เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ของกลุมใหสําเสร็จลุลวงตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่สมาชิกภายในกลุมรวมกันกําหนดข้ึน       

มีการดําเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นและบรรลุตามเปาหมายที่กลุมกําหนดข้ึน   

โดยสมาชิกกลุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําหนาที่ของตนใหสมาชิกอื่นๆ ในกลุมทราบ  

ภายในกลุมมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิกในกลุม หรือกิจกรรมของกลุม    

เพื่อสรุปผลสําเร็จหรือปญหาที่เกิดข้ึนระหวางข้ันตอนการทํากิจกรรมของกลุม เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางกลุม  

การออกไปจําหนายผลิตภัณฑของกลุม เพื่อนํามาสรุปเปนแนวทางในการทํางานครั้งตอไป

ภายในกลุมมีการนําองคความรูในชุมชน มาใชในการทํากิจกรรมของกลุม โดยใหภูมิปญญา         

หรือสมาชิกที่มีความรูในเรื่องตางๆ และการดําเนินของกิจกรรมกลุมมาเปนวิทยากรในการใหความรู 

สมาชิกในกลุมมีการรวมกันเพื่อทํากิจกรรมหรือผลิตภัณฑของกลุม โดยเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุม 

ไดเรียนรูข้ันตอนในการทํากิจกรรมหรือผลิต รวมทั้งสมาชิกสามารถมีความรูและควบคุมคุณภาพ  

ของผลิตภัณฑไดดวยตนเองต้ังแตการเริ่มตนกระบวนการผลิตจนกระทั่งสิ้นสุดการผลิตกอน        

การนําผลิตภัณฑของกลุมไปสูตลาดหรือจําหนาย  

สมาชิกทุกคนในกลุมจะสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑไดกรณีที่เกิดปญหา     

ข้ึนจากการทํากิจกรรมหรือข้ันตอนการผลิตสมาชิทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  

และสามารถเสนอแนวทางในการแกไข รวมทั้งสมาชิกทุกคนรวมกันยอมรับและแกปญหาที่เกิดข้ึน 

โดยไมมีการกลาวโทษหรือวารายสมาชิกอื่นๆ โดยกลุมจะฝกใหสมาชิกทุกคนมีภาวการณ           

เปนผู นําในการดําเนินกิจกรรมและการแกปญหา ในการดําเนินงานหรือทํากิจกรรมตางๆ           

ของกลุมสมาชิกในกลุมมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันใหเกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนากลุม

อยางสม่ําเสมอ โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดออกไปเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ        

และนํากลับมาถายทอดใหสมาชิกในกลุมไดฟง  

การรวมกันลงมือทําเพื่อลองผิดลองถูกของสมาชิก จนกระทั่งกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ    

เปนที่ยอมรับภายในกลุมและสามารถจัดจําหนาย เพื่อสรางรายไดใหกลุมสมาชิกภายในกลุม          

การสร าง เครือขายระหวางกลุม เพื่ อทํ าให เกิดการแลกเปลี่ ยนความรูและประสบการณ                 

ในการทํากิจกรรมของกลุม เชน วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานเกาแสนสมาชิกทุกคนชวยเหลือกัน   

ดูแลเพื่อนบาน ดูแลเยาวชน มีการต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมหลายฝาย มีการแบงงาน   

แบงหนาที่กันชัดเจน 
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4. การรวมสรุปบทเรียน 

การรวมสรปุบทเรียนเพือ่สรางพลังปญญา ทําใหเกิดการเช่ือมตอและนําไปสูการพัฒนา   

ซึ่งบทเรียนรวมทั้งบทเรียนภายในชุมชนและนอกชุมชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

4.1 บทเรียนภายใน  

บทเรียนภายในเปนบทเรียนที่เกิดจากการเรียนรู ทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ของกลุม รวมทั้งการประเมินความสําเร็จในการทํากิจกรรมของกลุม โดยผูนําและสมาชิกกลุม       

รวมกันสรุปเปนบทเรียนของกลุมในการดําเนินกิจกรรมหรือการผลิตของกลุม การนําภูมิปญญา    

ของชุมชน หรือนําประสบการณที่สมาชิกไดรับ ตลอดจนแนวทางการปองกันและการแกปญหา    

ของกลุม รวมกันบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือถายทอดใหกับสมาชิกภายในกลุมหรือสมาชิกใหม 

ใหเขาใจถึงการดําเนินงาน ดังน้ัน การรวบรวมและการจัดเก็บองคความรู เพื่อใชสําหรับใหสมาชิก      

ในกลุมหรือผูที่สนใจสามารถนําไปศึกษา และวางเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือการดําเนินงานภายใน

กลุมได นอกจากน้ี การจัดเวทีสําหรับใหสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณซึ่งกันและกัน 

มุงเนนใหสามารถนําความรูและประสบการณไปปฏิบัติไดจริง 

4.2 บทเรียนภายนอก  

บทเรียนภายนอกเปนบทเรียนที่เกิดจากสมาชิกภายในกลุมนําความรูและประสบการณ     

ที่ไดรับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานตางๆ หรือจากกลุมอื่นๆ มาถายทอด       

ใหกับสมาชิกของกลุมรับทราบ และนํามาถอดสรุปเปนบทเรียน และองคความรู เพื่อใชเปนขอมูล 

ของกลุมในการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยสามารถนําบทเรียนและองคความรูดังกลาวไปใช

ถายทอดหรืออบรมใหกับสมาชิกในกลุม ผูสนใจ หรือหนวยงานภายนอกที่เขามาเย่ียมชมหรือศึกษา  

ดูงานของกลุม 

 

5. การรวมรับผล 

รวมรับผลจากการกระทํา โดยการยกยอง ช่ืนชม และใหกําลังใจคนที่เสียสละและทํางาน 

ใหชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทํางานรวมกัน รับผลที่เกิด    

จากการเรียนรูหรือประสบการณเมื่อกลุมมีการดําเนินกิจกรรมจนประสบความสําเร็จ การประชุม

สมาชิกภายในกลุม เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในแตละครั้งและถายทอดใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบ  

เมื่อสมาชิกที่ดําเนินการประสบความสําเร็จนอกจากมีการถายทอดใหสมาชิกอื่นๆ      

ไดรับทราบแลว ยังเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับสมาชิกหรือภูมิปญญาที่นําความรูมาถายทอด 

ในกลุม เพื่อใหเกิดการเรียนรูและใหกําลังใจระหวางสมาชิกที่มีการเสียสละตนเพื่ออบรม            

และนําความรูมาถายทอดใหสมาชิกไดทราบ  
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การดําเนินการตามเปาหมายที่กลุมไดกําหนดกิจกรรมไว ผลประโยชนที่ไดรับอาจเปน

คาตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผลซึ่งสมาชิกจะไดรับเมื่อครบปจากการรวมลงทุนหรือหุนรวมกัน

เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมของกลุม รายไดที่ไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมทั้งตลาดภายใน

และภายนอกชุมชน เมื่อครบปสมาชิกในกลุมจะมีการประชุมรวมกันเพื่อช้ีแจงและแบงผลประโยชน

ตามสัดสวนที่สมาชิกแตละคนควรไดรับ  

นอกจากน้ี การรับผลประโยชนอาจเปนในรูปแบบการรับคาจางหรือคาแรง เน่ืองจาก

ปจจุบันการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง สมาชิกมีความจําเปนตองใชจายเปน         

คาครองชีพ ดังน้ัน การบริหารจัดการบางกลุมจึงมีการใชรูปแบบการจางแรงงานในชุมชนหรือสมาชิก 

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของกลุม โดยการจางหรือใหคาแรง กลุมจะประชุมรวมกัน และ        

ทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และตกลงสัดสวนคาจางที่ไดรับ โดยกําหนดเปนระเบียบหรือ 

ลายลักษณอักษร เพื่อใหสมาชิกในกลุมรับทราบและมีการบริหารกลุมที่โปรงใส 

สรุปข้ันตอนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหชุมชนเขมแข็งตองมีการรวมคน รวมกลุม โดยการ

รวมกลุมตองมีผูนําหรือแกนนําตองสามารถรวมใจ ยึดเหน่ียวจิตใจ และเปนที่ยอมรับของสมาชิก    

ซึ่งสมาชิกทุกคนตองมีวัตถุประสงครวมกัน มีการรวมระดมเงินลงทุน การใหกําลังใจแกกันและกัน 

การรวมกลุมและมีการแบงงานกันตามหนาที่ ตองผานการระดมสมองของสมาชิกเพื่อสรางความ

เขาใจรวมกัน รวมวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ        

และแผนในการแกปญหา การรวมดําเนินการเมื่อสมาชิกในกลุมดําเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติหนาที่

สําเร็จลุลวงตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค สมาชิกในกลุมสามารถนําความสําเร็จดังกลาวมาสรุป 

เปนแนวทางเพื่อใชในการปฏิบัติครั้งตอไปได และรวมสรุปบทเรียนเปนการสรางพลังปญญาทําใหเกิด  

การเช่ือมตอและนําไปสูการพัฒนา โดยบทเรียนสามารถเกิดข้ึนไดจากทั้ง ภายในและนอกชุมชน 

สุดทายการรวมรับผลประโยชนเกิดจากการรวมมือ รวมแรง รวมใจ รวมพลังความคิดของสมาชิก   

ทุกคนในกลุม  
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ตาราง 6 องคประกอบกระบวนการเรียนรู 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม 

วิถีการเรียนรู 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 

กระบวนการเรียนรู 

ภายใน

ชุมชน 

ภายนอก

ชุมชน 

ปจจัย

ภายใน 

ปจจัย

ภายนอก 

ปจจัย

สภาพแวดลอม 

1. อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน  

บาติกเฮาส 

√ √ √ √ √ 

กลุมสตรีพัฒนาบางปูใหม

นํ้าพริกแมมะล ิเกิดแสง 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนทอง

กรวยกรอบเบญจรงค 

√ √ √ √ √ 

2. อําเภอ 

บางเสาธง 

วิสาหกิจชุมชน

ผูสูงอาย5ุ0 ริมคลอง 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนศูนย

ขาวชุมชนสุวรรณภูมิ 

√ √ √ √ √ 

กลุมแมบานเกษตรกร

สี่สิบตารางวาสายบ ี

√ √ √ √ √ 

กลุมแมบานเกษตรกร 

201 พัฒนา 

√ √ √ √ √ 

3. อําเภอ 

พระประแดง 

 

กลุมเคร่ืองทอสมุนไพร 

ตําบลทรงคะนอง 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนบาง

นํ้าผึ้งโฮม สเตย 

√ √ √ √ √ 

กลุมนวดแผนไทย

ตําบลบางยอ 

√ √ √ √ √ 

4. อําเภอ 

พระสมุทร

เจดีย 

กลุมแมบานเกษตร

คูสราง-คูสม 

√ √ √ √ √ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน

บานคลองยายหลี 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 6 องคประกอบกระบวนการเรียนรู (ตอ) 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม 

วิถีการเรียนรู 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 

กระบวนการเรียนรู 

ภายใน

ชุมชน 

ภายนอก

ชุมชน 

ปจจัย

ภายใน 

ปจจัย

ภายนอก 

ปจจัย

สภาพแวดลอม 

5. อําเภอ 

บางพลี 

วิสาหกิจชุมชน กลุม     

สบูฟกขาวมัชชุรินทร  

(OTOP) 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชน     

กลุมกระเปาเดคูพาจ 

(ปุณณิกา เดคพูาจ) 

√ √ √ √ √ 

วิสาหกิจชุมชน     

กลุมแมบานเกาแสน 

√ √ √ √ √ 

6. อําเภอ 

บางบอ 

กลุมแมบานเกษตรกร

สรางโศก 

√ √ √ √ √ 

กลุมอาชีพสตรีบางบอ 

หมู 1 

√ √ √ √ √ 

 

จากตาราง 6 องคประกอบกระบวนการเรียนรูสรุปไดดังน้ี 

 

1. วิถีการเรียนรู 

1.1 ภายในชุมชน 

วิถีการเรียนรูภายในชุมชนเกิดจากการจัดการความรูโดยชุมชนกําหนดผูถายทอด        

องคความรูหรือประสบการณจากภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหกับสมาชิกในกลุม

หรือชุมชน นอกจากน้ี องคความรูหรือประสบการณที่ไดรับสามารถถายทอดใหคนภายนอกรับรูและ

สามารถนําไปปฏิบัติได ดังน้ัน การถายทอดความรูจากปราชญชุมชนหรือภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปน

ชองทางในการสืบทอดและมีการสรางทายาทรุนใหมข้ึน เพื่อเปนผูสืบทอดองคความรูของชุมชน

ทองถ่ินไมใหสูญหายไป การเรียนรูของสมาชิกชุมชนหรือกลุมสามารถเรียนรูไดจากแหลงหรือ      

ศูนยเรียนรูที่จัดต้ังข้ึน การเปดโอกาสใหผูที่สนใจจากภายนอกเขามาเรียนรูรวมกับสมาชิกในชุมชน

หรือกลุมและสามารถนําเอาความรูไปปฏิบัติไดจริง ทั้งน้ี อาจมีการจัดต้ังเวทีเพื่อใชสําหรับแลกเปลีย่น

เรียนรูประสบการณระหวางสมาชิกกลุมข้ึนภายในชุมชน และมีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณกันอยางสม่ําเสมอ  
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1.2 ภายนอกชุมชน 

วิถีการเรียนรูภายนอกชุมชนเกิดจากการสงสมาชิกในกลุมเขารวมอบรมหรือศึกษาดูงาน

จากหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหกับสมาชิก และสรางความตระหนักใหกับผูไดรับ

การอบรม โดยสมาชิกที่ไปอบรมตองสามารถนําความรูที่ไดรับกลับมาถายทอดเปนองคความรู       

ใหคนในกลุมหรือชุมชนเกิดการเรียนรู และมีการถอดสรุปบทเรียนเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน   

ของกลุมตอไป นอกจากน้ี การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก เชน สื่อสังคมออนไลน 

เว็บไซตที่ใหความรู เปนตน ซึ่งเปนอีกชองทางในการเรียนรูของสมาชิกสามารถนําความรูมาถายทอด

ภายในกลุมและดําเนินงานกลุมตามความรูที่ไดมา อาจมีการลองผิดลองถูกจนสามารถปรับและ

ประยุกตใหเขากับการดําเนินงานของกลุม ซึ่งสามารถนํามาเปนประสบการณเพื่อแลกเปลี่ยนระหวาง

กลุมหรือเครือขายไดอีกทาง 

 

2. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู  

2.1 ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายในเกิดจากสมาชิกภายในกลุมหรือชุมชนมีความสนใจอยากเรียนรูข้ันตอนตางๆ   

ในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุม และเกิดการลองผิดลองถูกเพื่อเปนแนวทางประยุกตใช            

กับการทํากิจกรรมของกลุม หากในกลุมหรือชุมชนมีสมาชิกที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งสามารถ

ถายทอดความรูความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชนใหเกิดความคุมคา 

และเกิดประโยชนกับกลุมหรือชุมชน โดยสมาชิกในกลุมหรือชุมชนสามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนา 

ตอยอดในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม ดังน้ัน กลุมที่มีความพรอมทั้งองคความรู    

ผูถายทอดและอุปกรณจึงสามารถถายทอดความรูหรือประสบการณกับสมาชิกในกลุมไดทราบถึง

กระบวนการทํางานหรือดําเนินกิจกรรมและสามารถนําความรูน้ันไปปฏิบัติตอยอดสรางเปนอาชีพ 

และเพิ่มรายไดของตนเอง เพื่อเปนองคความรูและนํากลับมาการถายทอดใหสมาชิกอื่นๆ ไดทราบ

และสามารถปฏิบัติตามไดจากประสบการณจริง 

2.2 ปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายนอกเกิดจากการเขามามีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และผูประกอบการที่อยูในพื้นที่ รวมมือกันเพื่อสงเสริม จัดการอบรมใหกับสมาชิกในกลุม หรือ      

พากลุมตางๆ ในพื้นที่ไปศึกษาดูงานกลุมอื่นๆ นอกพื้นที่เพื่อเปนตัวอยางและแนวทางในการ

ดําเนินงาน อีกทั้งเปนการสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อใชและสรางเปนแหลงเรียนรูหรอืเวทสีาํหรบั

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนการถายทอดประสบการณทั้งทางตรงและทางออมระหวางกลุม      

เพื่อนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนตอไป  
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2.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ปจจัยสภาพแวดลอมเกิดข้ึนภายในชุมชนจากทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยูสามารถนํามาใช

ในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม เพื่อสรางประโยชนและรายไดใหกับชุมชน        

โดยกลุมหรือชุมชนสามารถการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชทรัพยากรอาจเกดิจาก

การถายทอดองคความรูจากรุนสูรุนหรือจากสมาชิกสูสมาชิก ซึ่งเปนการนําความรูมาประยุกตใช    

กับทรัพยากรในทองถ่ินมาสรางรายไดและอาชีพใหกับกลุมหรือชุมชน 

 

ตาราง 7 การนําไปใชประโยชน 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม ระดับสมาชิก ระดับกลุม ระดับชุมชน 

1. อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส   √ √ √ 

กลุมสตรีพัฒนาบางปูใหม      

นํ้าพริกแมมะล ิเกิดแสง 

√ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนทองกรวยกรอบ

เบญจรงค 

√ √ √ 

2. อําเภอ      

บางเสาธง 

วิสาหกิจชุมชนผูสูงอาย5ุ0     

ริมคลอง 

√ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน

สุวรรณภูมิ 

√ √ √ 

กลุมแมบานเกษตรกรสี่สิบ

ตารางวาสายบ ี

√ √ √ 

กลุมแมบานเกษตรกร 201 

พัฒนา 

√ √ √ 

3. อําเภอ 

พระประแดง 

 

กลุมเคร่ืองทอสมุนไพร      

ตําบลทรงคะนอง 

√ √ √ 

วิสาหกิจชุมชนบางนํ้าผึ้ง    

โฮมสเตย 

√ √ √ 

กลุมนวดแผนไทยตําบลบางยอ √ √ √ 

4. อําเภอ 

พระสมุทร

เจดีย 

กลุมแมบานเกษตรคูสราง-คูสม √ √ √ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน          

บานคลองยายหลี 

√ √ √ 
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ตาราง 7 การนําไปใชประโยชน (ตอ) 

ลําดับที ่ ช่ือกลุม ระดับสมาชิก ระดับกลุม ระดับชุมชน 

5. อําเภอ  

บางพลี 

วิสาหกิจชุมชน กลุมสบูฟกขาว     

มัชชุรินทร  (OTOP) 

√ √ √ 

วิสาหกิจชุมชน กลุมกระเปา   
เดคูพาจ (ปุณณิกา เดคูพาจ) 

√ √ √ 

วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน  

เกาแสน 

√ √ √ 

6. อําเภอ  

บางบอ 

กลุมแมบานเกษตรกรสรางโศก √ √ √ 

กลุมอาชีพสตรีบางบอ หมู 1 √ √ √ 
 

จากตาราง 7 การนําไปใชประโยชน สรุปไดดังน้ี 
 

1. ระดับสมาชิก 

สมาชิกกลุมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการถายทอดจากภูมิปญญาหรือจากความรู    

หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณมาใชตอยอด ประยุกตใชในการสรางอาชีพและสรางรายได       
ของตนเองและของกลุม รวมทั้งการนําความรูและประสบการณที่ไดมาพัฒนากระบวนการผลิต    

ของกลุม และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุม การนําเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยมาประยุกต    

ใชในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม สมาชิกทุกคนและผูสนใจสามารถเขามาเรียนรูได 

เชน กลุมแมบานเกาแสน มีการนําเทคโนโลยีดานการเกษตรเขามาชวยในกระบวนการผลิต        

และมีการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากนักวิชาการ โดยนําความรูที่ไดรับมาถายทอดตอยังสมาชิก      

หรือกลุมนวดแผนไทยตําบลบางยอที่ไดรับการถายทอดจากปราชญชาวบานที่สืบทอดความรูกันมา 

รุนตอรุน ซึ่งเปนการถายทอดความรู ไมใหหายไป เพื่อเปนการสืบทอดภูมิปญญาและทําใหสมาชิก
กลุมในทองถ่ินมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มข้ึน  

 

2. ระดับกลุม 

สมาชิกกลุมสามารถสรุปและนําความรูที่ไดจากกระบวนการผลิตหรือการดําเนินกิจกรรม

ของกลุม มาสรุปและรวบรวมเปนองคความรูของกลุม เพื่อใชเปนแนวทางการจัดการความรู       

และประสบการณ เพื่อถายทอดหรือเผยแพรระหวางกลุมที่สนใจหรือมีการดําเนินกิจกรรม         

แบบเดียวกัน และสามารถสรางหรือจัดเปนแหลงเรียนรูใหกลุมหรือชุมชนอื่นๆ เขามาศึกษาดูงาน 
และสามารถนําความรูที่ ได รับถ ายทอดกลับไปปฏิบั ติ ให เหมาะสมกับกลุ มของตนเอง                   

จนประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนการสรางเครือขายระหวางกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เชน กลุมแมบานเกาแสน ที่มีการเช่ือมโยงกับกลุมวิสาหกิจชุมชน    

ของอําเภออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดการทําเฉากวยเห็ด

ใหกับชุมชน ทรงคนอง เปนตน 
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3. ระดับชุมชน 

สมาชิกกลุมสามารถนําความรูหรือประสบการณ ไปถายทอดใหกับเยาวชนหรือบุคคล 

ภายนอกกลุมหรือพื้นที่ โดยมุงเนนใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอดเปนอาชีพ และสราง

เปนรายไดเสริม รวมทั้งนําไปสรางเปนเอกลักษณของชุมชน ผลประโยชนที่ไดรับในรูปแบบเงิน

สามารถนํากลับมาชวยกลุมหรือชุมชนได เชน การใหทุนคาเลาเรียนบุตร การชวยเหลือคนในชุมชน 

กรณีเกิดการเจ็บปวยหรือถึงแกชีวิต นอกจากน้ี การนําความรูและประสบการณอาจนํามาตอยอด

พัฒนากระบวนการผลิตและกิจกรรมของกลุมจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมหรือชุมชน       

ไปใชงานตางๆ เชน งานวันเด็ก งานปใหม งานทําบุญในวันสําคัญตางๆ รวมทั้งนํามาเปนของที่ระลึก

ในวันสําคัญเพื่อมอบใหกับบุคคลสําคัญ ซึ่งเปนการสรางเอกลักษณใหกับกลุมหรือชุมชน  

 

3. ตัวบงชี้กระบวนการเรียนรูกลุมเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีและการนําไปใชประโยชน

ของประชาชนในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

จากการสัมภาษณกลุมเศรษฐกิจชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ ดีและการนําไปใชประโยชน       

ของประชาชนในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนํามากําหนดเปนตัวบงช้ีโดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ลําดับขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู 

1.1 การรวมคน 

1) ชุมชนตองมีผูนําหรือแกนนําที่สามารถเช่ือมตอคนในชุมชน และสรางความศรัทธา     

ในการรวมกลุม มีกิจกรรมตอเน่ือง มีความไวใจ เช่ือใจกัน มีขอตกลงรวมกัน ผูนําจะตองสราง    

ความตระหนัก และจะตองเดินตอไปอยางเขมแข็ง ผูนําจะตองมีความชัดเจนมาก โดยสามารถแบง

ผูนําหรือแกนนําได 2 แบบ คือ 

(1) ผูนํา/แกนนําที่เกิดจากการยอมรับของคนในชุมชนจะตองเปนผูนําที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม ผูนําที่มีความเขมแข็ง มีความเสียสละ ผูนําที่สามารถสรางความตระหนักและความเขาใจ 

ซึ่งอาจเปนคนในชุมชนหรือไมก็ได แตสวนมากมักเปนผูที่มีความรูความสามารถดานภูมิปญญาหรือ

เปนผูที่มีความรูดานตางๆ และสามารถทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงประโยชนในการรวมกลุม      

โดยมีการชักชวนใหเกิดการทํากิจกรรมตางๆ เชน การออมเงิน การทําผลิตภัณฑภายในชุมชน เปนตน 

(2) ผูนํา/แกนนําที่เกิดจากการไดรับมอบหมายตามนโยบายของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน

นโยบายของภาครัฐใหเกิดเปนรูปธรรมในการรวมกลุมกัน เพื่อกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 
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2) วัตถุประสงครวมกัน การรวมกลุมเกิดจากการการที่ชุมชนมีวัตถุประสงคความตองการ 

หรือมีเปาหมายเดียวกันโดยวัตถุในการรวมกัน และรวมตัวกันภายในคนในชุมชนหรือคนในพื้นที่

ใกลเคียง คือ  

(1) เกิดจากการประสบปญหาเดียวกัน และรวมกลุมกันเพื่อแกปญหาน้ันๆ           

โดยการแกปญหาเกิดจากการนําความรูภายในชุมชนหรือภูมิปญญาหรือทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน 

มาใชใหเกิดประโยชน 

(2) เกิดจากการสงเสริมหรือนโยบายของภาครัฐ  เพื่ อให ชุมชนรวมกลุ มกัน           

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจากทางภาครัฐ โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาชวยในการใหความรูหรือ

สนับสนุนหรือสงเสริมใหกิจกรรมในการรวมกลุมสําเร็จ 

3) การเสริมสรางกําลังใจใหสมาชิกกลุมเมื่อเกิดการรวมกลุมกันภายในกลุมมีการแบงหนาที่

กันรับผิดชอบ โดยมีการตกลงและทําความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย            

โดยผูนําและสมาชิกในกลุม จะมีการมอบหมายงานและหนาที่ตามความถนัดของสมาชิกแตละคน  

เมื่อสมาชิกสามารถดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ ภายในกลุมจะมีการกลาวช่ืนชม          

ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ในการดําเนินงานที่ประสบ

ความสําเร็จกับสมาชิกอื่นๆ และหากเกิดการผิดพลาดสมาชิกในกลุมจะรวมกันเพื่อใหกําลังใจ      

และหาแนวทางแกไขปญหาน้ันตอไป 

4) การรวมลงทุนหรือระดมทุนการกอต้ังกลุมตองมีเงินทุนเพื่อนํามาใชหมุนเวียนภายใน

กลุม เพื่อลงทุนในการทํากิจกรรมตางๆ ของกลุมใหประสบความสําเร็จ โดยเงินทุนที่นํามาใช

หมุนเวียนเกิดจาก 

(1) การระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุม โดยมีการรวมลงทุนจากสมาชิกซึ่งกลุม         

มีการกําหนดเปนจํานวนหุนในการลงทุนโดยเริ่มที่ข้ันตํ่า จํานวน 100 บาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน

ภายในกลุมแตนอกจากน้ีผูนํา/ประธานกลุมมีการสนับสนุนทุนของตนเองเพิ่มเติม เพื่อใหกลุมสามารถ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จตามเปาหมายที่กลุมกําหนดได 

(2) การไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเกี่ยวของ         

กับเศรษฐกิจชุมชน โดยหนวยงานตางๆ จะสนับสนุนทุนในการดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ รวมทั้ง   

ใหคําแนะนําในการใชทุนดังกลาวเพื่อดําเนินการกิจกรรมของกลุมใหลุลวงเปนไปตามเปาหมาย       

ที่ทางผูสนับสนุนทุนหรืองบประมาณไดต้ังไว 
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1.2 การรวมคิด 

เมื่ อเกิดการรวมกลุมและมีการแบ งงานกันตามหนาที่  การระดมพลั งความคิด              

โดยผานการระดมสมอง เพื่อระดมความคิด สรางความเขาใจรวมกัน รวมวิเคราะหปญหา จัดลําดับ

ความสําคัญของปญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแกปญหา โดยกลุมจะประชุม

รวมกันเดือนละ 1 ครั้ง หรือหากเกิดปญหาข้ึนภายในกลุม สวนใหญจะมีการประชุมกลุมยอยเฉพาะ

สมาชิกในกลุม เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณที่ตนเองได

รับมา โดยการรวมกลุมจะมีกระบวนการข้ันตอน ดังน้ี 

1) รวมระดมความคิด เพื่อกําหนดแนวทางหรือทิศทางของกลุม รวมทั้งสอบถาม       

ความตองการของสมาชิกในกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ หรือการทํากิจกรรมใหมๆ  

2) รวมกันวิเคราะห พูดคุยถึงปญหาที่เกิดข้ึนภายในกลุม โดยสมาชิกอื่นๆ เปดโอกาส     

ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและเสนอแนวทางหรือวิธีหรือแผนในการแกปญหาที่เกิดข้ึน   

โดยการ นําปญหาที่ เ กิ ด ข้ึนมาพูดคุยกัน  และเรี ยนรู วิ ธีก ารหรือแนวทางการแกปญหา                 

จากผูมีประสบการณ หรือจากการหาคําตอบแบบลองผิดลองถูก และนํามาสรุปรวมกัน หากเกิด

ปญหาแบบเดิมสมาชิกในกลุมสามารถแกไขปญหาไดตามแนวทางที่กลุมไดรวมกันเสนอไว 

3) รวมกันวางแผนการดําเนินงานของกลุม และแบงหนาของสมาชิกอยางชัดเจน        

ตามความสมัครใจและความถนัด โดยสมาชิกในกลุมจะยอมรับและเขาใจบทบาทของแตละคน       

ซึ่งเปนการทําความเขาใจกันระหวางสมาชิก เพื่อใหสมาชิกทุกคนทราบถึงบทบาท หนาที่ และ     

การดําเนินกิจกรรมของตนเองที่มีตอกลุม 

4) รวมกําหนดมาตรฐานและคุณภาพในการทํากิจกรรมของกลุม เชน ผลิตภัณฑกลุม หรือ

มาตรฐานในการทํางานรวมกัน โดยสมาชิกภายในกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง         

ไดอยางอิสระ และมีการออกเสียงของสมาชิกอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณหรือเกิดจาก       

การเรียนรูจากชองทางตางๆ 

5) สมาชิกกลุมมีการวิเคราะหตนเอง ทั้งภายในกลุม และจากขางนอก ศึกษากลไกและ

วิเคราะหการตลาด เพื่อใหกลุมสามารถหาตลาด ผูบริโภค และกําหนดการดําเนินกิจกรรม          

ของกลุม และมีการวิเคราะหความตองการของลูกคา โดยการนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรในพื้นที่      

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการทํากิจกรรมของกลุม 
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1.3 การรวมดําเนินการ 

เมื่อสมาชิกในกลุมไดรับมอบหมายตามบทบาทและหนาที่ของตน เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ของกลุมใหสําเสร็จลุลวงตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่สมาชิกภายในกลุมรวมกันกําหนดข้ึน  

1) สมาชิกกลุมมีการดําเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นและบรรลุ        

ตามเปาหมายที่กลุมกําหนดข้ึน โดยสมาชิกกลุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําหนาที่ของตน   

ใหสมาชิกอื่นๆ ในกลุมทราบ  

2) ภายในกลุมมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิกในกลุม หรือกิจกรรม

ของกลุมเพื่อสรุปผลสําเร็จหรือปญหาที่เกิดข้ึนระหวางข้ันตอนการทํากิจกรรมของกลุม เชน        

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม การออกไปจําหนายผลิตภัณฑของกลุม เพื่อนํามาสรุป          

เปนแนวทางในการทํางานครั้งตอไป 

3) ภายในกลุมมีการนําองคความรูในชุมชน มาใชในการทํากิจกรรมของกลุม โดยให      

ภูมิปญญาหรือสมาชิกที่มีความรูในเรื่องตางๆ และการดําเนินของกิจกรรมกลุมมาเปนวิทยากร       

ในการใหความรู  

4) สมาชิกในกลุมมีการรวมกันเพื่อทํากิจกรรมหรือผลิตภัณฑของกลุม โดยเปดโอกาส     

ใหสมาชิกในกลุมไดเรียนรูข้ันตอนในการทํากิจกรรมหรือผลิต รวมทั้งสมาชิกสามารถมีความรูและ

ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑไดดวยตนเองต้ังแตการเริ่มตนกระบวนการผลิตจนกระทั่งสิ้นสุด     

การผลิตกอนการนําผลิตภัณฑของกลุมไปสูตลาดหรือจําหนาย ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑได 

5) กรณีที่เกิดปญหาข้ึนจากการทํากิจกรรมหรือข้ันตอนการผลิตสมาชิทุกคนสามารถ  

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และสามารถเสนอแนวทางในการแกไข รวมทั้งสมาชิกทุกคนรวมกัน

ยอมรับและแกปญหาที่เกิดข้ึน โดยไมมีการกลาวโทษหรือวารายสมาชิกอื่นๆ โดยกลุมจะฝกใหสมาชิก

ทุกคนมีภาวะการเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมและการแกปญหา  

6) ในการดําเนินงานหรือทํากิจกรรมตางๆ ของกลุม สมาชิกในกลุมมีการสนับสนุน        

ซึ่งกันและกันใหเกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนากลุมอยางสม่ําเสมอ โดยเปดโอกาส        

ใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดออกไปเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ และนํากลับมาถายทอดใหสมาชิก     

ในกลุมไดฟงและรวมกันลงมือทําเพื่อลองผิดลองถูกรวมกัน จนกระทั่งกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ      

เปนที่ยอมรับภายในกลุมและสามารถจัดจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกลุม 

7) สมาชิกภายในกลุมมีการสรางเครือขายระหวางกลุมเพื่อทําใหเกิดการแลกแปลี่ยน 

ความรูและประสบการณในการทํากิจกรรมของกลุม 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

70 
 

1.4 การรวมสรุปบทเรียน 

1) บทเรียนภายใน 

(1) สมาชิกในกลุมมีการเรียนรู ทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุม 

รวมทั้งมีการประเมินตนเองในการทํากิจกรรมของกลุมวามีการประสบความสําเร็จมากหรือนอย

เพียงใด โดยผูนํากลุมและสมาชิก มารวมกันสรุปเปนบทเรียนของกลุม 

(2) ใ นก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร มห รื อ ก า ร ผ ลิ ต ขอ ง กลุ ม  ไ ด นํ า ภู มิ ป ญญา ใน ชุม ช น                  

หรือนําประสบการณที่สมาชิกไดรับมารวมกันบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรหรือมีการถายทอด  

ใหกับสมาชิกภายในกลุมหรือสมาชิกใหม ใหเขาใจถึงการดําเนินงาน และแนวทางการปองกัน      

และการแกปญหาของกลุม 

(3) จากลายลักษณอักษรหรือการถ ายทอดประสบการณสมาชิกภายในกลุ ม      

สามารถนํามารวบรวมและจัดเก็บเปนองคความรู เพื่อใชสําหรับใหคนในกลุมหรือผูที่สนใจ     

สามารถนําไปศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือการดําเนินงานภายในกลุมได 

(4) ภายในกลุมหรือชุมชนมีเวทีสําหรับสมาชิกไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ 

ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนําความรูและประสบการณน้ันไปปฏิบัติไดจริง 

 

2) บทเรียนภายนอก 

(1) สมาชิกภายในกลุมมีการนําความรูและประสบการณที่ไดรับหลักจากการอบรม   

จากหนวยงานหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมตางๆ ที่ถูกจัดข้ึน นํามาถายทอดใหสมาชิก    

ในกลุมทราบถึงการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ไดรับทราบมา 

(2) สมาชิกที่ไดรับการถายทอดความรูสามารถนําความรูที่ไดรับมารวมกับสมาชิกอื่นๆ       

ในการถอดสรุปเปนบทเรียน เพื่อใชถายทอดใหสมาชิกในกลุมทราบและสามารถนําความรูน้ัน       

มาประยุกตใชกับกิจกรรมและการดําเนินงานของกลุม 

(3) กลุมหรือสมาชิกสามารถนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับจากการถายทอดหรือ

อบรมมาตอยอดเปนฐานขององคความรูในการศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมหรือการดําเนินงาน     

ภายในกลุม 
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1.5 การรวมรับผล 

1) รับผลที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณ 

(1) เมื่อกลุมมีการดําเนินกิจกรรมกลุมจนประสบความสําเร็จ จะมีการประชุมสมาชิก

ภายในกลุม เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในแตละครั้ง โดยถายทอดใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบ และ

สามารถเก็บรวบรวมเปนองคความรูได 

(2) เมื่อสมาชิกที่ดําเนินการในงานกลุมประสบความสําเร็จนอกจากมีการถายทอดให

สมาชิกอื่นๆ ไดรับทราบแลวยังเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับสมาชิกหรือภูมิปญญาที่นําความรู

มาถายทอดใหภายในกลุมไดทราบ 

(3) เกิดการเรียนรูและใหกําลังใจระหวางสมาชิกภายในกลุมที่มีการเสียสละไปอบรมเพือ่

นําความรูจากทั้งภายในและภายนอกมาถายทอดใหสมาชิกในกลุมไดทราบและสามารถดําเนินการ 

ตามเปาหมายที่กลุมไดกําหนดกิจกรรมไวได 

2) ผลประโยชนที่เปนคาตอบแทน 

(1) เงินปนผลเปนผลประโยชนที่สมาชิกไดรับเปนรายปจากการลงทุนหรือหุนรวมกัน 

เปนทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุม รวมทั้ งจากการจําหนายผลิตภัณฑที่กลุมผลิตข้ึน             

เพื่อจําหนายสูตลาดภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เมื่อครบป สมาชิกในกลุมจะมีการประชุมกัน

ช้ีแจงและแบงผลประโยชนกันตามสัดสวนที่สมาชิกควรไดรับ 

(2) คาจางหรือคาแรงเน่ืองจากในปจจุบันการรวมกลุมกัน เพื่อทํากิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึง กลุมจึงตองมีการบริหารจัดการเพิ่มเติม เน่ืองจากสมาชิกในกลุมมีความจําเปนตองใชจายเปนคา

ครองชีพรายวัน ดังน้ัน ในบางกลุมจึงมีการใชรูปแบบการจางแรงงานในชุมชนหรือสมาชิก          

เพื่อขับเคลื่อนใหกลุมสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได โดยในการจางหรือใหคาแรง โดยกลุม         

จะประชุมรวมกัน และทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และสัดสวนคาจางที่ไดรับ โดยกําหนด

เปนระเบียบหรือลายลักษณอักษร เพื่อใหสมาชิกในกลุมรับทราบและมีการบริหารกลุมที่โปรงใส 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2 องคประกอบกระบวนการเรียนรู 

2.1 วิถีการเรียนรู 

1) ภายในชุมชน 

(1) มีการจัดการความรูในชุมชนโดยกําหนดผูถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินหรือความรู   

ในการทํากิจกรรมตางๆ ที่มีอยู  เชน ปราชญหรือภูมิปญญาทอง ถ่ินหรือชุมชน สมาชิกกลุม             

ที่มีประสบการณ 

(2) องคความรูตางๆ ที่อยูในชุมชนมีการถายทอดใหคนในชุมชน หรือสมาชิกกลุม 

รวมถึงสามารถถายทอดใหคนภายนอกรับรูและนําไปปฏิบัติได 
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(3) สมาชิกภายในชุมชนหรือกลุมเปนผูรับการถายทอดความรู เพื่อดํารงไวหรืออนุรักษ

องคความรูน้ันใหสืบทอดตอไป และมีการสรางทายาทรุนใหมๆ ข้ึน เพื่อสืบทอดองคความรูของชุมชน

ทองถ่ินไมใหสูญหายไป 

(4) สมาชิกในชุมชนหรือกลุมสามารถเรียนรูไดจากแหลงหรือศูนยเรียนรูที่กลุมจัดต้ังข้ึน 

โดยเปดโอกาสใหผูที่สนใจเขามาเรียนรูรวมกับสมาชิกในชุมชนหรือกลุม และสามารถนําเอาความรู    

ที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง 

(5) มีการสรางเวทีเพื่อใชสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางสมาชิกกลุมข้ึน

ภายในชุมชน และมีการจัดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันอยางสม่ําเสมอ  

2) ภายนอกชุมชน 

(1) การสงสมาชิกในกลุมเขารวมอบรมหรือศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก        

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหกับสมาชิกภายในกลุม และสรางความตระหนัก ใหผูไดรับการอบรม 

สามารถนําความรูที่ไดรับมาถายทอดเปนองคความรู เพื่อใหคนในกลุมหรือชุมชนเกิดการเรียนรู   

และมีการถอดสรุปเปนบทเรียนเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานของกลุมตอไป 

(2) การศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลภายนอกตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลน เว็บไซต    

ที่ใหความรูตางๆ เปนตน โดยสมาชิกสามารถนําความรูมาถายทอดภายในกลุมและดําเนินงานกลุม

ตามความรูที่ไดรับมา อาจเปนการลองผิดลองถูก จนสามารถปรับใชใหเขากับการดําเนินงานของกลุม 

และสามารถนํามาเปนประสบการณไปใชแลกเปลี่ยนระหวางกลุมหรือเครือขายได 

 

2.2 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู 

1) ปจจัยภายใน 

(1) สมาชิกภายในกลุมหรือชุมชนมีความสนใจอยากเรียนรูการดําเนินข้ันตอนตางๆ  

ของกิจกรรมภายในกลุม และมีการลองผิดลองถูก เพื่อใชประยุกตกับการทํากิจกรรมของกลุม 

(2) ภายในกลุมมีสมาชิกหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถถายทอดความรูความรูตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางคุมคา และกอใหเกิดประโยชน    

กับชุมชนหรือกลุม และสามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาเพิ่มเติมตอยอดในกระบวนการผลิตหรือ   

การทํากิจกรรมของกลุม 

(3) กลุมมีความพรอมทั้งดานองคความรู ผูถายทอดและอุปกรณที่สามารถถายทอด

ความรูหรือประสบการณกับสมาชิกในกลุมไดทราบถึงกระบวนการทํางานหรือดําเนินกิจกรรมและ

สามารถนําความรู ที่ไดปฏิบัตินําไปตอยอดสรางเปนอาชีพของตนเอง และถายทอดใหสมาชิกอื่นๆ  

ไดทราบและสามารถปฏิบัติไดเชนกัน 
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2) ปจจัยภายนอก 

(1) การเขามามีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ

ที่อยู ในพื้นที่สง เสริม จัดการอบรมใหกับสมาชิกในกลุม หรือพากลุมตางๆ ไปศึกษาดูงาน            

เพื่อเปนตัวอยางในการนํามาประยุกตใชกับกิจกรรมของกลุม 

(2) การสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูหรือเวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการถายทอดประสบการณกันระหวางกลุม เพื่อนําความรูหรือประสบการณ

ที่ไดรับไปใชประโยชนตอไป  

 

3) ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ภายในชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตหรือ      

การทํากิจกรรมของกลุม โดยการนําทรัพยากรมาใชไดอยางสูงสุด อาจเกิดจากการถายทอด        

จากรุนสูรุน หรือจากสมาชิกสูสมาชิก ซึ่งเปนการนําความรูมาประยุกตใชในการนําทรัพยากร         

ในทองถ่ินมาสรางรายไดใหกับกลุมหรือชุมชน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3 การนําไปใชประโยชน 

3.1 ระดับสมาชิก 

1) สมาชิกในกลุมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการถายทอดจากภูมิปญญา หรือจากความรู 

หรือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ มาใชตอยอด ประยุกตใชในการสรางอาชีพ รายไดของตนเอง

หรือของกลุมรวมทั้งนําความรูและประสบการณที่ไดมาพัฒนากระบวนการผลิตของกลุม 

2) จากการนําความรูที่ไดรับถายทอดและประสบการณ ที่นํามาใชพัฒนากระบวนการผลิต

ของกลุม ทําใหเกิดรายได และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุม เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจกรรม  

หรือนํามาใชพัฒนาสมาชิกในกลุมใหมีความรูเพิ่มมากข้ึน 

3) มีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยมาชวยในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรม

ของกลุมโดยสมาชิกทุกคนและผูสนใจสามารถเขามาเรียนรูได 

 

3.2 ระดับกลุม 

1) สมาชิกในกลุมสามารถสรุปและนําความรูที่ไดจากกระบวนการผลิตหรือการดําเนิน

กิจกรรมของกลุม มาสรุป และรวบรวมเปนองคความรูของกลุม เพื่อใชเปนความรูและประสบการณ 

ในการถายทอดหรือเผยแพรระหวางกลุมที่สนใจ และสามรถสรางหรือจัดเปนแหลงเรียนรูใหกลุมหรอื

ชุมชนอื่นๆ เขามาศึกษาดูงาน และสามารถนําความรูที่ไดรับถายทอดไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับ     

กลุมของตนเองจนประสบความสําเร็จได 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

74 
 

2) มีการสรางเครือขายระหวางกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณเกี่ยวกับ         

การดําเนินงานตางๆ โดยที่กลุมหรือผูที่สนใจเขามาศึกษากระบวนการผลิตหรือกิจกรรม             

ของกลุม สามารถนําไปตอยอดประยุกตใชความรูที่ไดรับไป เพื่อดําเนินงานของกลุมจนประสบ

ความสําเร็จ 
 

3.3 ระดับชุมชน 

1) สมาชิกในกลุมสามารถนําความรูหรือประสบการณ ไปถายทอดใหกับเยาวชนหรือบุคคล 

ที่สนใจภายนอกกลุมหรือพื้นที่  ใหสามารถนําความรูที่ ไดรับไปพัฒนาตอยอดเปนอาชีพ              

และสรางเปนรายไดเสริม รวมทั้งนําไปสรางเปนเอกลักษณของชุมชน โดยผลประโยชนที่ไดรับ     

เปนเงินสามารถนํากลับมาชวยกลุมหรือชุมชนได เชน การใหทุนคาเลาเรียนบุตร การชวยเหลือ     

คนในชุมชน กรณีเกิดการเจ็บปวยหรือ ถึงแกชีวิต เปนตน 

2) มีการนําความรูและประสบการณมาตอยอดพัฒนากระบวนการผลิตและกิจกรรมของ
กลุมจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมหรือชุมชนไปชวยในงานตางๆ ได เชน วันเด็ก ปใหม ทําบุญ

ในวันสําคัญตางๆ เปนตน รวมทั้งนํามาใชเปนของที่ระลึกในวันสําคัญ หรือมอบใหบุคคลสําคัญ เพื่อ

สรางเอกลักษณใหกับกลุมหรือชุมชน  
 

จากการสํารวจและสัมภาษณกลุมเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ        

ผูวิจัยสามารถสรุปและวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของชุมชน เกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนกลุม       

ตองมีการแบงหนาที่ของสมาชิกในกลุม เปนสิ่งจําเปนที่ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
หากแตบริบทของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่มีการผลัดเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม    

ทําใหไมเกิดการเกื้อหนุน การชวยเหลือ และความตอเน่ืองในการทํางาน เปนปญหาและอุปสรรค   

ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1) ปญหาดานการตลาด เปนปญหาใหญของวิสาหกิจชุมชนจํานวนมาก เพราะการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนสวนมากเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมักจะขาดความรู ความเขาใจ

ในการบริหารจัดการ และวิถีชาวบานมักใชการผลิตนําการตลาด กลาวคือ ผลิตสินคาในสิ่งที่ตนเอง

ชอบหรือมีความชํานาญ เมื่อผลิตเสร็จแลวจึงหาตลาดรองรับ ซึ่งตามหลักการบริหารการตลาด  
ผูผลิตควรสํารวจตลาดกอนวาผูบริโภคมีความตองการสินคาแบบใดและมีราคาเทาไหร กลุมผูบริโภค

เปนคนกลุมใด เพื่อที่จะไดผลิตสินคาและบริการตามความตองการของผูบริโภคหรือตลาด  

ชองทางการจัดจําหนายและการขยายตลาดเปนอีกปญหาที่พบ เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชน

จํานวนไมนอย มีชองทางการจัดจําหนายนอย ซึ่งอาศัยงานแสดงสินคาของหนวยงานภาครัฐ         

กับการขายหนารานของตนเองเปนหลัก ปญหาการขาดแหลงจําหนายสินคา คือ ไมมีสถานที่หรือ

พื้นที่ในการจัดจําหนายสินคา ปญหาการขาดเครือขายในการจําหนายสินคา คือ การขาดผูนํากลุม   

ที่รวมสินคาไปจัดจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง การทําการตลาดตางประเทศก็เปนปญหาหน่ึง 
เพราะการขาดความรูทางดานภาษาตางประเทศที่ใชในการติดตอสื่อสาร เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุน เปนตน ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ 
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2) ปญหาดานบัญชีและการเงิน พบวาวิสาหกิจชุมชนบางแหงไมมีระบบการจัดทําบัญชีที่ดี 

และครอบคลุมทําใหไมทราบตนทุนการผลิตที่แทจริง ซึ่งมีการนําเงินหมุนเวียนของวิสาหกิจชุมชน   

ไปใชปะปนกับคาใชจายสวนตัว หรือในบางกรณีที่มีการข้ึนทะเบียนมากกวา 1 กลุม โดยไมมีการ

จําแนกแยกแยะระบบบัญชีของแตละกลุมอยางชัดเจน ทําใหการใชเงินทุนหมุนเวียนปะปนกัน      

จนไมสามารถจําแนกไดวารายไดหลักมาจากกลุมใด และรายจายหมดไปกับกลุมใด เมื่อเกิดปญหา

ดานการขาดเงินลงทุนเพื่อพัฒนาหรือดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จึงไมมีโอกาสในการขอสินเช่ือ 

กับหนวยงานที่สนับสนุนแหลงเงินทุน อันดับตอมาคือ ปญหา การขาดกระแสเงินสดหมุนเวียน       

ในองคกร เพราะผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจํานวนหน่ึง ขายสินคา ดวยระบบเงินเช่ือใหแกพอคา

คนกลาง ซึ่งพอคาคนกลางหรือผูที่มาซื้อไปขายตอ จะจายคาสินคาก็ ตอเมื่อนําสินคาไปแลวขายได 

ซึ่งระบบน้ีเกิดจากความไววางใจและเกิดข้ึนโดยทั่วไปในระบบการคา ของสังคมชนบท  

3) ปญหาดานการผลิต ปญหาที่เกิดจากตนทุนของวัตถุดิบเพื่อการผลิต เน่ืองดวยวิสาหกิจ

ชุมชนจํานวนไมนอยไมไดผลิตสินคาที่ใชวัตถุดิบที่มาจากฐานทรัพยากรในทองถ่ิน จึงทําใหมีคาใชจาย

ดานตนทุน วัตถุดิบเพราะการกําหนดราคาวัตถุดิบข้ึนอยูกับผูขายวัตถุดิบ นอกจากน้ันผูผลิตบางราย 

ที่ใชวัตถุดิบในทองถ่ิน โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ ก็มีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

เพราะใช วัตถุดิบธรรมชาติมากเกินไปจนธรรมชาติไมสามารถฟนฟูและเจริญเติบโตไดทันกับปริมาณ

การใช นอกจากน้ันก็เปนปญหาดานการพัฒนาตนเองไปสูการไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต  

เชน วิสาหกิจที่เปนผูผลิตอาหาร เครื่องด่ืม ก็ตองการพัฒนาตนเองไปสูการไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ขององคการอาหารและยา (อ.ย.) หรือการพัฒนาตนเองไปสูการไดรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ชุมชน (มผช.) ซึ่งวิสาหกิจจํานวนมากยังไมสามารถพัฒนาตนเองในมาตรฐานดังกลาวได ซึ่งสงผลตอ 

ความเช่ือมั่นของผูบริโภค  

4) ปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูประกอบการจํานวนมาก ไมไดใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดําเนินงานเชน การสรางเวปไซคหรือโฮมเพจเพื่อการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ 

หรือไมมีการใชระบบโปรแกรมทางดานบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรในการชวยทํางาน ซึ่งมีบางวิสาหกิจ    

ที่ไดรับการสนับสนุนโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีเพื่อใชงานในวิสาหกิจ แตพอไป อบรมมาแลว

ในทางปฏิบัติก็ไมสามารถทําได ซึ่งทําใหถึงแมจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปแตก็ยังทําบัญชี แบบเกาอยู  

5)  ปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑ  การออกแบบผลิตภัณฑ เปนปจจัยห น่ึง                

ที่สรางความดึงดูดใหแกผูบริโภคทั้งในสวนของบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามวิสาหกิจชุมชน

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจํานวนมากตางก็ยอมรับวา การออกแบบผลิตภัณฑของตนเอง          

รวมไปถึงบรรจุภัณฑยังไมดีเทาที่ควร ถึงแมบางวิสาหกิจจะไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน เชน มหาวิทยาลัยใน พื้นที่ เพื่อชวยในการออกแบบบรรจุภัณฑ แตก็ยังไมสามารถสั่งผลิต

บรรจุภัณฑตามที่ออกแบบได เพราะมีตนทุนคอนขางสูง ดังน้ันวิสาหกิจตางๆ จึงมีความจําเปน   
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อยางย่ิงที่จะตองพัฒนาการออกแบบ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑดวยตนเอง โดยใชวัสดุหรือวัตถุดิบ   

ที่หาไดจากทองถ่ินหรือสั่งผลิตจาก โรงงานอุตสาหกรรมไดในราคาไมสูงมาก นอกจากน้ัน พบวา     

ในบางวิสาหกิจที่ มีการออกแบบผลิตภัณฑที่ ดีและสามารถเขาสูตลาดผูบริ โภคได ดีแลว                

อาจโดนลอกเลียนแบบจากผูผลิตสินคาแบบเดียวกัน แตนํามาจําหนายในราคาที่ถูกกวาที่วิสาหกิจ

ชุมชนจําหนาย  

6) ปญหาตนทุนการผลิต จากการศึกษาพบวาการผลิตจํานวนมากเปนงานฝมือ           

โดยใชทักษะแรงงานของสมาชิกผลิตเปนหลัก โดยมีการใชเครื่องจักรคอนขางนอย ทําใหตนทุน    
โดยสวนใหญอยูที่ตนทุนคาจางแรงงานเพื่อการผลิต ซึ่งเมื่อรวมตนทุนทุกอยางเมื่อผลิตสินคาเสร็จ 

และต้ังราคาจําหนาย ทําใหมีราคาจําหนายคอนขางสูง เมื่อเทียบกับสินคาประเภทเดียวกันกับสินคา

จากโรงงาน อุตสาหกรรมที่สามารถใชทดแทนกันได ซึ่งถาผูประกอบการรายได ไมมีการกําหนด

ตําแหนง ผลิตภัณฑสินคาที่ดี และ/หรือไมมีการออกแบบผลิตภัณฑที่ดีแลว การผลิตเพื่อขายสินคา

และแขงขันกับคูแขงอื่นๆ ทําไดคอนขางลําบาก   

 

4. แนวทางในการพัฒนาใหเอ้ือตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง 
จากผลการศึกษากลุม องคกร ชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 

ลําดับข้ันตอนการเรียนรู องคประกอบการเรียนรู ปจจัยการเรียนรู รวมทั้งการนําไปใชประโยชนและ   

ตัวบ ง ช้ีข า งต น  ผู วิ จั ย ได นํ าผล ดั งกล าวมา วิ เ คร าะห เ ป นแนวทางการพัฒนาที่ เ อื้ อต อ                    

การเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง ดังน้ี 

 

1. กระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใชประโยชนของประชาชนใน

ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
1.1 กระบวนการเรียนรู มีรายละเอียดดังน้ี  

1) ลําดับข้ันตอนกระบวนการเรียนรู 

(1) การรวมคน ตองมีผูนําหรือแกนนําที่สามารถเช่ือมตอคนในชุมชน และสราง     

ความศรัทธาในการรวมกลุม ผูนําจะตองสรางความตระหนัก และมีความชัดเจนมาก โดย ผูนํา/แกน

นําอาจมาจากการยอมรับของคนในชุมชน หรือไดรับมอบหมายตามนโยบายของภาครัฐ             

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐใหเกิดเปนรูปธรรมในการรวมกลุมกัน เพื่อกระทํากิจกรรมใด

กิจกรรมหน่ึงก็ได  มีวัตถุประสงครวมกัน มีเปาหมายเดียวกัน เสริมสรางกําลังใจซึ่งกันและกัน         
มีขอตกลงและทําความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย รวมลงทุนหรือระดมทุน      

โดยเงินทุนที่นํามาใชหมุนเวียนเกิดจากการระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุม หรือการไดรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนํามาใช

หมุนเวียนภาย ในกลุมและทํากิจกรรมตางๆ ของกลุมใหประสบความสําเร็จ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

77 
 

(2) การรวมคิด ระดมความคิดจากสมาชิกในกลุม เพื่อกําหนดแนวทางหรือทิศทาง   

ของกลุม และสอบถามความตองการของสมาชิกในกลุมเพื่อทําผลิตภัณฑของกลุม รวมกันวิเคราะห

ปญหาที่เกิดข้ึน โดยเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและเสนอแนวทาง   

หรือวิธีการในการแกปญหาที่เกิดข้ึน รวมกันวางแผนในการดําเนินงานของกลุม แบงหนาที่         

ตามความถนัดของสมาชิกแตละคน รวมกันกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑกลุม 

(3) รวมดําเนินการ การดําเนินงานของสมาชิกตามที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผล      

การดําเนินงานของสมาชิกในกลุม สรุปผลสําเร็จหรือปญหาที่เกิดข้ึน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม  

มีการนําองคความรูในชุมชนรวมกันเพื่อทําผลิตภัณฑของกลุม สมาชิกมีความรูและควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑไดดวยตนเอง ต้ังแตการเริ่ มตนกระบวนการผลิตจนกระทั่ งสิ้นสุดการผลิต             

กอนการนําผลิตภัณฑของกลุมไปสูตลาดหรือจําหนาย สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑได 

กรณีที่เกิดปญหาข้ึนจากการทํางานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และเสนอแนวทาง

ในการแกไขปญหา โดยไมมีการกลาวโทษ ฝกใหสมาชิกทุกคนมีภาวะการเปนผูนําในการดําเนิน

กิจกรรมและการแกปญหา สนับสนุนซึ่งกันและกันใหเกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนากลุม

อยางสม่ําเสมอ โดยเปดโอกาสใหสมาชิกไดออกไปเรียนรูในเรื่องที่สนใจ และนํากลับมาถายทอด     

ใหสมาชิกในกลุมไดฟง และรวมกันลงมือทําเพื่อลองผิดลองถูก จนกระทั่งกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ   

เปนที่ยอมรับ 

(4) รวมสรุปบทเรียน บทเรียนภายใน การสรุปความรูจากการผลิตของกลุม สรุปความรู

ที่ไดไปใชในการถายทอดใหกับกลุมอื่นหรือผูที่สนใจ รวบรวมปญหา อุปสรรค การทบทวนการทํางาน

รวมกัน และแนวทางแกไขปญหาที่ เ กิดข้ึนภายในกลุมหรือเกิดข้ึนจากการผลิตของกลุ ม              

สวนบทเรียนภายนอกเกิดจากการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมหนวยงานหรือ

กลุมตางๆ ที่จัดข้ึนมาสรุปและถายทอดใหสมาชิกในกลุมทราบ และนําความรูมาปรับใชกับการผลิต

และพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม 

(5) รวมรับผล แบงออกได 2 รูปแบบ คือผลประโยชนที่เปนเงินและที่ไมใชเงิน         

โดยการรับผลที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณที่เขารับการอบรมมาและนําความรูที่ไดถายทอด

ใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบ เพื่อที่สมาชิกในกลุมสามารถเก็บรวบรวมเปนองคความรู ได          

ความภาคภูมิใจเมื่อกลุมหรือสมาชิกในกลุมที่ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย การใหกําลังใจและช่ืนชม

สมาชิกที่เสียสละทํางานเพื่อกลุมหรือชุมชน ผลประโยชนที่เปนเงินอยูในรูปแบบเงินปนผลที่สมาชิก

ไดรับจากการลงทุนหรือหุนรวมกัน หรือเปนคาจางหรือคาแรง และจากการจําหนายผลิตภัณฑ        

ที่กลุมผลิตข้ึนเพื่อจําหนาย โดยแบงผลประโยชนกันตามสัดสวนที่สมาชิกควรไดรับ 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

78 
 

1.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรู มีรายละเอียดดังน้ี 

1) วิถีการเรียนรู 

(1) วิถีการเรียนรูภายในชุมชนเกิดจากการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน สมาชิกในกลุม   

มีชองทางการแสวงหาความรู แลกเปลี่ยนประสบการณและความรูที่ไดรับจากการถายทอดมา        

มีแหลงจุดเรียนรูภายในชุมชน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสม่ําเสมอ 

(2) วิถีการเรียนรูภายนอกชุมชน การสงสมาชิกกลุมเขารวมอบรมหรือศึกษาดูงาน 

หรือศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนวยงานที่เกี่ยวของ เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน  

 

2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู 

(1) ปจจัยภายใน สมาชิกภายในกลุมมีความสนใจอยากเรียนรู ภายในกลุมมีสมาชิก

หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถถายทอดความรูได ความพรอมทั้งดานความรูและอุปกรณที่สามารถ

ถายทอดใหกับสมาชิกในกลุมไดทราบและสามารถปฏิบัติได 

(2) ปจจัยภายนอก การสงเสริมจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือการสราง

เครือขายระหวางกลุม 

(3) ปจจัยดานสภาพแวดลอม กลุมหรือชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถ

นํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑ และสมาชิกเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบตาง ๆ   

ในทองถ่ินมาใชผลิตเปนผลิตภัณฑของกลุมหรือชุมชนใหเกิดประโยชนและสรางรายไดใหกับกลุม  

 

1.3 การนําไปใชประโยชนในชุมชน มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ระดับสมาชิก 

(1) สมาชิกในกลุมไดรับผลประโยชนรวมกันในรูปแบบของเงินปนผลหรือคาตอบแทน 

(2) สมาชิกในกลุมมีความรูที่ไดรบัถายทอดจากผลิตผลิตภัณฑ  

(3) มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุม เพื่อนํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑ 

2) ระดับกลุม 

(1) สมาชิกในกลุมสามารถสรุปและนําความรูที่ไดจากการผลิต ผลิตภัณฑไปถายทอด

หรือเผยแพรใหกับกลุมอื่นๆ ที่สนใจ และสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกลุมหรือชุมชนอื่นเขามาศึกษา  

ดูงานได 

(2) การสรางเครือขายระหวางกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณเกี่ยวกับ   

การดําเนินงานตางๆ 
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3) ระดับชุมชน 

(1) การนําผลประโยชนที่ไดรับกลับมาชวยในกลุมหรือชุมชน 

(2) การนําผลิตภัณฑไปชวยในงานตาง ๆ ของกลุมหรือชุมชน 

(3) มีการนําผลิตภัณฑของกลุมหรือชุมชน มาเปนของที่ระลึกในวันสําคัญ หรือ    

มอบใหบุคคลสําคัญ เพื่อสรางเอกลักษณใหกับกลุมหรือชุมชนของตนเอง 

 

2. การจัดการความรูเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังน้ี 

1) มีผู นําที่ ดี ที่มีความคิดริเริ่มกลาเปลี่ยนแปลงน้ี มีความขวนขวายหาแนวรวม             

ในการดําเนินกิจกรรมอยูตลอดเวลา และกระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนากลุมและชุมชน 

ของตนเอง มีความรู ความสามารถ สามารถรวบรวมคนมาทํางานรวมกันอยางเปนระบบ               

มีการวางแผน มอบหมายงานตามความถนัดของแตละบุคคลรวม มีกระบวนการบริหารจัดการกลุม 

อยางเปนระบบ เพื่อใหสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากภายในและ

ภายนอกรวมทั้งสงเสริมการใชทรัพยากรในทองถ่ินมาสรางเปนมูลคาใหเกิดประโยชนอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ  

2) กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี: ตองมีกรรมการชุมชน  

ที่เขมแข็ง มีความมุงมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปรงใสเมื่อสมาชิกไดรับความยุติธรรม       

มีการบริหารงานแบบโปรงใส มีการบริหารงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี  

สมาชิกมีความสุข ไดรับความเปนธรรม เปนสาเหตุใหเกิดชุมชนเขมแข็ง และสมาชิกไดรับ

ผลประโยชนเปนที่พอใจ จึงอยูรวมกันอยางมีความสุข  

3) มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึก         

เพื่อสวนรวม เขามารวมคิด รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ มีการรวมดําเนินการ  

มีการแบงงานกันทําตามหนาที่ รวมสรุปบทเรียนรวมประเมินผลการดําเนินการ รวมปรับปรุง

ดําเนินการหากไมสําเร็จ เมื่อมีปญหาสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

4) มีกระบวนการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ืองตองมีการเรียนรู 

เพื่อใชในการแกไขปญหาและพัฒนาอยูตลอดเวลา รวมทั้งตองมีการถายทอดความรูระหวางชุมชน

อยางสมํ่าเสมอเชน วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกาแสน  มีการพัฒนาชุมชนอยูตลอดเวลา          

และมีการถายทอดความรูใหกับสมาชิกในชุมชน นอกชุมชน รวมถึงหนวยงานที่สนใจมาศึกษาดูงาน

ของกลุมอยูตลอดเวลา 
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5) มีศักยภาพความพรอมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ ตองมีความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเองและ

มีความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ จึงตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความพรอม

ในการประกอบอาชีพ โดยใชความรูในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเกิดกรรมวิธี/สิ่งใหม หรือพัฒนา

ใหดีกวาเดิม 

6) มีการสรางระบบการจัดเก็บและการนํามาใชขององคความรูที่ ดีตองมีระบบ            

การเก็บความรูทั้งความรูที่มีอยูภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งตองรูจักสรางและนําความรูที่มีอยู

มาใชในการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเน่ือง เปนระบบโดยเขาใจไดงาย 

7) มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและนอกชุมชน: ตองมีความรวมมือในดานทุน

กิจกรรม วิชาการองคความรู การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุมและเครือขายที่มีประสิทธิภาพ        

ใหเกิดการพัฒนาอยางเช่ือมโยง ประสานเกี่ยวเน่ือง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท 

 

3. การบริหารจัดการชุมชนท่ีดี ดังนี้ 

1) การวางแผนการดําเนินงาน ลักษณะของการบริหารจัดการแบบเปนทางการและ       

ไมเปนทางการ ตามรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมที่มีการบริหารจัดการกิจกรรมโดยภาครัฐ มีระบบการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม

ชัดเจน มีการกําหนดวาระการประชุม มีการประชุมวางแผนดําเนินงาน มีการจัดต้ังงบประมาณ       

มีการติดตามผล การทบทวนปญญาและการแกไขปญหา ซึ่งเปนไปตามรูปแบบของการปฏิบัติราชการ 

ดังน้ัน การบริหารจัดการโดยกลุมที่เปนภาครัฐจึงมีแนวทางที่ชัดเจนในทุกระดับ 

(2) กลุมที่บริหารจัดการโดยผูนําทางจิตวิญญาณและผูนําแบบปราชญ ภูมิปญญา

ชาวบาน มักมีความยืดหยุนสูงในการการบริหารจัดการ โดยอาจไมจําเปนตองทําตามข้ันตอน       

ของหลักการบริหารเสมอไป และมักใชแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนหลัก ทั้งน้ี อาจมอง

วากลุมที่กลาวมาน้ีเปนนายของตนเองจึงไมจําเปนตองกังวลในข้ันตอนการบริหารจัดการมากนัก 

เพียงแตอาศัยประสบการณในการจัดกิจกรรมในแตละครั้งมาปรับปรุงแกไขอยางตอเ น่ือง            

จนเกิดเปนความชํานาญ ทําใหรู ถึงปญหาและแนวทางในการแกไขเปนอยางดี อีกทั้งกิจกรรม        

ในระดับชุมชนซึ่งมีแตคนรูจักกัน จึงไมรูสึกตึงเครียดหากเกิดขอผิดพลาดเล็กนอยในการบริหารจดัการ 

2) การจัดการโครงสราง การจัดการโครงสรางของกลุมหรือชุมชนมีความแตกตางกันไป 

ตามบริบทของแตละและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เมื่อเกิดปญหาข้ึนผูนําสามารถพูดคุยกับสมาชิก   

และชวยกันหาแนวทางแกไขได 
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3) การรับสมาชิก การรับสมาชิกของกลุมที่สํารวจพบมีทั้งรับโดยหนาที่ เชน เจาหนาที่

ภาครัฐไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบาย และการรับสมาชิกมี เขามา            

ดวยความสมัครใจ เชน เกิดความศรัทธา เกิดความสนใจ ใฝเรียนรู หรือรักความสนุกสนาน ทั้งน้ี     

ในกรณีของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองยายหลี ซึ่งคนที่จะมาเปนสมาชิกของกลุมได ตองมี       

การตรวจสอบโดยใหสมาชิกจากภายในชุมชน โดยใหสมาชิก2 คนรับรอง ถึงจะเขากลุมได          

เปนการกลั่นกรองสมาชิก แสดงใหเห็นถึงกลุมมีกฎ ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

4) การแบงหนาที่ ความแตกตางกันในบางประการ โดยทั่วไปแลวผูนําจะเปนคนทําหนาที่

แบงงานหรือกิจกรรมตางๆ สวนมากหัวหนากลุมจะเปนสมาชิกในกลุมเปนคนคัดเลือกข้ึนมา        

โดยพิจารณาจากความสามารถและความต้ังใจจริงเปนสิ่ งจําเปนที่ทําให เกิดความชัดเจน               

ในการดําเนินงาน หากแตบริบทของกลุมขนาดเล็กอาจไมจําเปนตองมีหนาที่ตายตัว การเกื้อหนุน  

การชวยเหลือ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่จึงดูจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับกลุมขนาดเล็ก 

5) การควบคุมผลการดําเนินงาน กลุมที่บริหารจัดการโดยองคกรภาครัฐมีสวนรวม       

เขามามีสวนในการดําเนินงาน ไมวาจะมาในรูปแบบของการชวยเหลือ ดานตางๆ เปนการควบคุม   

ไปในตัว มีการต้ังคณะกรรมการในการบริหารงาน มีโครงสรางที่ชัดเจน มีความไววางใจซึ่งกันและกัน 

และผูนําเปนผูที่เสียสละ มีการทํางานอยางโปรงใส 

 

4. การพัฒนาการตลาด บรรจุภัณฑ เทคโนโลยี การเงิน ดังน้ี 

1) การพัฒนาตลาดโดยการใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาด และเพิ่มชองทาง    

ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้งการใหบริการ เน่ืองจากบางกลุมมีผลิตภัณฑออกมาแลว           

ไมมีตลาดในการรองรับสินคา ซึ่งกลุมควรมีการสํารวจตลาดกอนวาผูบริโภคมีความตองการสินคาหรือ

การบริการแบบใด เพื่อทําการผลิตสินคาและบริการใหตรงตามความตองการและสรางกลยุทธ

การตลาด ไมวาจะเปนการสรางนวัตกรรมสินคาใหม  ๆ การหาตลาดใหม การหาชองทาง            

การจัดจําหนายที่ครอบคลุมซึ่งมีหลากหลายวิธี รวมถึงสรางชองทางการจัดจําหนายโดยจัดให         

มีการจัดต้ังศูนยกลางการผลิตและจําหนายในตลาดชุมชนทองถ่ินของตนเอง ตลาดภายในประเทศ 

หรือหากชุมชนมีศักยภาพสูงก็สามารถพัฒนาไปถึงตลาดในตางประเทศดวยก็ได 

2) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

มาตรฐานองคการอาหารและยา (อย.) โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ หรือ One Tambon One 

Product (OTOP) การรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) 
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3) ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอใหมีความเปนเอกลักษณ              

มีความโดดเดน มีความทนทานและสามารถจดจําไดงาย การสงเสริมจูงใจในตัว ทนตอการขนยาย 

ขนสง และ โชวตัวเองไดอยางสะดุดตา สามารถระบุแจงเงื่อนไข แจงขอมูลเกี่ยวผลิตภัณฑเพื่อจูงใจ

ผูบริโภค การออกแบบเอื้ออํานวยความสะดวกในการหิ้วหรือถือกลับบาน หากบรรจุภัณฑของสินคา

ไดรับการออกแบบเปนอยางดี จะชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภคและกอใหเกิดการซื้อในที่สุด 

รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต 

4) ควรมีการนําเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัย มาประยุกตใชในกระบวนการ

ผลิต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตสินคาทําใหสามารถผลิตไดในจํานวนที่มากข้ึน

และลดระยะเวลาการผลิต ซึ่งเปนการลดตนทุนในการผลิต และชวยใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ     

ไดทันตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑสมุนไพรที่มิใชอาหาร ผูประกอบการ 

ตองยกระดับความรู ความสามารถของแรงงานในการใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน อีกทั้งในอนาคตแรงงาน

ทักษะอาจมีไมเพียงพอ จึงมีแนวโนมที่ตองใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยเขามาทดแทน

แรงงานคนบางสวนดวย 

5) ดานการเงิน ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับระบบการเงินและบัญชีมีการจัดทํา

งบประมาณการเงินที่ ถูกตองในทุกป เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการดําเนินธุรกิจ             

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรมีการทําระบบบัญชีที่ดีมาใชในกลุม อีกทั้งตองมีความรูในเรื่องตนทุน

และจุดคุมทุนเพื่องายตอการตัดสินใจในการทําธุรกิจ 

 

 




