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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัย เรื่องการศึกษากระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนําไปใช

ประโยชนของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดสรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะไว

ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. กลุม/ชุมชน/องคกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

จากการสํารวจกลุมวิสาหกิจชุมชนดานเศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 6 อําเภอ พบวา มีกลุมหรือ

ชุมชนหรือองคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จากการสํารวจ พบวา มีกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 กลุม ดังน้ี  

(1) กลุมวิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ ดี        

ดานผาบาติกในรูปแบบตางๆ เชน ธงปลา ผาเช็ดหนา เสื้อ ผาพันคอ ซึ่งสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑ

ใหมีเอกลักษณประจํากลุม โดยการนําสียอมจากธรรมชาติมาใช จนทําใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ  

ของตลาดและไดรางวัลมากมาย บรรยากาศของกลุม มีพื้นที่โลงกวาง เหมาะสําหรับผลิตผลงาน   

และผลิตภัณฑ สมาชิกของกลุมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนช้ินงานที่ผลิตทําใหมีรายไดเสริม      

ชวยครอบครัว นอกจากน้ี ยังทําความสัมพันธของสมาชิกซึ่งเปนคนภายในชุมชนมีปฏิสัมพันธกันดีข้ึน  

เมื่อมารวมกันเขียนผาบาติก เปดโอกาสใหมีการพบปะพูดคุยและไดแลกเปลี่ยนขาวสารในชุมชน  

แนวปฏิบัติที่ ดีของกลุม คือ มีการรวมคน โดยมีผู นําที่มีความรูเรื่องผาบาติก 

เน่ืองจากจบการศึกษาจากเพาะชางในสาขาที่เกี่ยวของโดยตรง ซึ่งวัตถุประสงครวมกันของกลุม คือ 

ตองการ ใหสมาชิกมีงานทํา มีรายไดเพิ่ม และมีการเสริมสรางกําลังใจใหกันอยูเสมอ จึงทําใหกลุม            

เกิดความเขมแข็งและมีผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลจาก OTOP 

(2) กลุมสตรีพัฒนาบางปูใหมนํ้าพริกแมมะลิ เกิดแสง มีกิจกรรมเดนของกลุมและ       

มีแนวปฏิบัติที่ดีดานนํ้าพริกปลาสลิด นํ้าพริกปลาทู นํ้าพริกกุงเสียบ สะอาด ไดมาตรฐานจากองคการ

อาหารและยา (อย.) เกิดจากการรวมตัวของแมบานในพื้นที่ เพื่อทํากิจกรรมและสงเสริมเปนอาชีพ

ใหกับสมาชิกในชุมชน ฐานการผลิตเปนบานของประธานกลุม ซึ่งไดมาตรฐานตามที่ อย. กําหนด    

ทําใหสมาชิกกลุมเกิดรายได 
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แนวปฏิบัติที่ ดีของกลุม คือ การใชทรัพยากรที่อยู ในชุมชน และใชความรู        

จากปราชญชาวบานต้ังแตรุนเกาสืบทอดกันมา เปนการรวมกลุมกันเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหกับ

สมาชิก และยังมีเงินปนผลจากหุนของกลุมดวย  

(3) วิสาหกิจชุมชนทองกรวยกรอบเบญจรงค มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติ  

ที่ดีดานขนมทองมวนเบญจรงค ซึ่งมีหลายสี หลายรส และมีการพัฒนาสูตรขนมดอกจอกและ    

กลวยฉาบไมอมนํ้ามัน ซึ่ งเปนการคิดคนสูตรขนมใหมเพื่อสุขภาพของผูบริ โภค นอกจากน้ี           

เปนการชวยใหสมาชิกในกลุมมีงานทํา สถานที่ผลิตสะอาด ถูกสุขลักษณะ  

แนวปฏิบัติที่ดีของกลุม คือ ผูนํากลุมมีความมุงมั่นที่จะใหกลุม มีรายได โดยให

สมาชิกมีงานทํา โดยพัฒนากลุมมาจากกลุมสตรี และจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนในเวลาตอมา  

ทั้งน้ี ผูนํายังใฝหาความรูเพิ่มเติมจากปราชญชาวบาน และจากหนวยงานตางๆ ที่เปดอบรม เพื่อ

พัฒนาหาผลิตภัณฑใหมๆ เสมอ  

2) อําเภอบางเสาธง 

จากการสํารวจ พบวา มีกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 4 กลุม ดังน้ี 

(1) กลุมวิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุ50 ริมคลอง มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติ 

ที่ดีดานกระเปาไม เครื่องจักสาน แหนม สรางอาชีพและรายไดใหสมาชิกในชุมชน สมาชิกไดรวมกัน

ดําเนินการ โดยใชภูมิปญญาชาวบานที่ไดจากการเรียนรู ในการทําเครื่องจักสานและแหนม           

ทําใหมีรายไดตอครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน   

(2) วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนสุวรรณภูมิ มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติ

ที่ดีดานธนาคารขาวและกองทุนช่ือ วิสาหกิจชุมชนบอเลี้ยงปลา สมาชิกมีความสามัคคีรวมมือ       

รวมแรงใจในการทํางานเพื่อกลุม ทําใหกลุมสามารถดูแลตนเองได โดยไมตองพึ่งพิงหนวยงาน

ภายนอก 

แนวปฏิบัติที่ดีของกลุม คือ มีผูนําที่เขมแข็ง ทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม มี

จุดมุงหมายจะชวยเหลือสมาชิกในกลุม มีการรวมแรงรวมใจของสมาชิก และสมาชิกมีสวนรวมลงทุน

โดยระดมทุนในการกอต้ังกลุม เพื่อนํามาใชหมุนเวียนภายใน นอกจากน้ี มีการแบงหนาที่กันในกลุม

ชัดเจน ซึ่งทําใหกลุมและผูนํามีผลงานเชิงประจักษไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 

(3) กลุมแมบานเกษตรกรสี่สิบตารางวาสายบีมีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติ

ที่ดีดานขนมไทย ใบตอง เครื่องจักสาน นํ้ายาซักผา นํ้ายาลางจาน การเพาะเห็ดปลอดสารพิษ         

มีการทําผลิตภัณฑตางๆ เพื่อจําหนายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทําใหสมาชิกมีรายได มีอาชีพ 

(4) กลุมแมบานเกษตรกร 201 พัฒนา มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ดี 

ดานการทําไขเค็ม เพาะเห็ดปลอดสารพิษ และธนาคารขยะ ซึ่งมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุมชน    

ทําใหสมาชิกมีงานทํา มีรายได ชวยเหลือตนเองได 
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3) อําเภอพระประแดง 

จากการสํารวจ พบวา มีกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 กลุม ดังน้ี 

(1) กลุมเครื่องทอสมุนไพร ตําบลทรงคนอง มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่

ดีดานการผลิตธูปหอมและธูปหอมกันยุง กํายาน และเครื่องหอมตางๆ ซึ่งเปนการสรางรายไดใหคน      

ในชุมชน โดยมีการตอบแทนในรูปแบบของคาจางทํางานและมีเพิ่มชองทางของตลาดออกไป     

ภายนอกชุมชน 

(2) วิสาหกิจชุมชนบางนํ้าผึ้งโฮมสเตย มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ดี 

ดานบานพักโฮมสเตย ที่ไดรับมาตรฐานทั้ง 8 ดาน และมีการสรางความสามัคคีในชุมชน โดยการดึง  

คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการทําโฮมสเตย 

แนวปฏิบั ติที่ ดีของกลุม คือ ความรวมมือ รวมใจของสมาชิกภายในกลุม          

โดยชวยกันรักษาความสะอาด สิ่งแวดลอมภายในชุมชน และมีการเช่ือมโยงกับวิสาหกิจกลุมอื่น    

เพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในอําเภอพระประแดง  

(3) กลุมนวดแผนไทยตําบลบางยอ มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ ดี     

ดานการนวดแผนไทยและสอนการนวดแผนไทยใหคนในชุมชนและผูที่สนใจ โดยถายทอดความรู   

จากภูมิปญญาชาวบานใหกับคนรุนใหม ซึ่งเปนการสรางอาชีพและรายไดเสริมใหกับสมาชิก 

4) อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จากการสํารวจ พบวา มีกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 2 กลุม ดังน้ี  

(1) กลุมแมบานเกษตรกรคูสราง- คูสม มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ดี 

ดานกระหรี่ปบ ขนมเปยะไสลูกจาก กลวยอบเนย เผือกอบเนย กลวยสมุนไพร ซึ่งเกิดจากผูนํากลุมมี

ความประสงคในการสรางกจิกรรมใหสมาชิกใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยใชบานของผูนํากลุมเปน

ฐานการผลิต และรวมกลุม นอกจากน้ี ยังใชเปนแหลงเรียนรู และการถายทอดองคความรูใหกบักลุม

อื่นๆ ภายนอกชุมชน 

(2) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองยายหลี มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ดี

ดานผลิตภัณฑสินคาแปรรูปจากสัตวทะเลและจาก ไดแก กุงแหง กุงกรอบ ขนมเกษรดอกลําเจียก 

หมวกใบจาก โดยกลุมมีการวางแผนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหสมาชิกสามารถ

แลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากภายในและภายนอก รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวและ   

ใชทรัพยากรในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แนวปฏิบัติที่ ดีของกลุม คือ มีผู นําที่ เขมแข็ง ใฝรู  พรอมที่จะลองผิดลองถูก      

ดวยตนเองและต้ังใจจะชวยเหลือสมาชิกในชุมชนใหมีงานทํา มีรายได สรางอาชีพใหกับชุมชนและ 

เปนการนําทรัพยากรที่เปนทุนในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนและสรางมูลคา 
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5) อําเภอบางพลี 

จากการสํารวจ พบวา มีกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 กลุม ดังน้ี 

(1) วิสาหกิจชุมชนกลุมสบูฟกขาวมัชชุรินทร (OTOP) มีกิจกรรมเดนของกลุมและ      

มีแนวปฏิบัติที่ดีดาน ทําเครื่องสําอางคจากฟกขาว ไดแก ครีมบํารุงผิว ครีมทาหนา ครีมอาบนํ้า 

แชมพูและครีมบํารุงผม สครับขัดผิว สบู ซึ่งกลุมแบงงานกันอยางชัดเจนและกระบวนการผลิตถูกตอง

ตามขอกําหนดขององคการอาหารและยา (อย.) จนไดการรับรองผลิตภัณฑ นอกจากน้ี ยังไดมีการ

ปลูกฟกขาวและนําผลฟกขาวที่มีอยูในชุมชน มาแปรรูปซึ่งเปนการใชทรัพยากรที่อยูในพื้นที่         

มาสรางอาชีพใหกับชุมชนและเปนการนําทรัพยากรที่ เปนทุนในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน         

และสรางมูลคา 

(2) วิสาหกิจชุมชนกลุมกระเปาเดคูพาจ (ปุณณิกา เดคูพาจ) มีกิจกรรมเดนของกลุม

และมีแนวปฏิบัติที่ ดีดานเครื่องจักรสานที่ทําจากผักตบชวา เชน กระเปาถือสุภาพสตรี ฝาชี       

กลองกระดาษทิชชู หมวก นอกจากน้ี กลุมยังไดรับการถายทอดและอบรมความรูเกี่ยวกับเดคูพาจ  

ซึ่งนํามาประยุกตใชกับผลิตภัณฑที่ชุมชนมีอยู ทําใหผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มมากข้ึน  ทั้งน้ี ผูนําของกลุม

มีความเขมแข็ง เสียสละเพื่อกลุมและสมาชิก มีความต้ังใจจริงที่จะชวยเหลือคนในชุมชนใหมีงานทํา

และมีรายได 

(3) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกาแสน มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติ       

ที่ดีดานการเกษตรในชุมชนเมือง โดยกิจกรรมของกลุมนอกจากการทําเกษตรแลว มีการทํามะขาม

คลุก ปลาราสับ ชาตนออนขาวสาลี ถ่ัวงอกคอนโด ผลิตภัณฑแปรรูป จากเห็ด เชน เฉากวยเห็ด 

แหนมเห็ด กลุมมีการเช่ือมโยงเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและสถานศึกษาในการถายทอดความรู

เกี่ยวกับเกษตรในเมือง 

แนวปฏิบัติของกลุมที่ดี คือ การมีสวนรวมของสมาชิก มีการแบงหนาที่ รวมกันคิด 

รวมกันทํา รวมกันแกปญหา รวมสรุปบทเรียน และรวมกันแกปญหา สมาชิกสามารถ ทําแทนกันได 

ถาคนใดคนหน่ึงไมอยู มีการชวยเหลือชุมชนในดานตางๆ  

6) อําเภอบางบอ 

จากการสํารวจ พบวา มีกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 2 กลุม ดังน้ี 

(1) กลุมแมบานเกษตรกรสรางโศกมีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ดีดาน     

การทํากะปจากเคย มีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพื้นที่มาสรางรายไดใหกับชุมชนและสมาชิก 

(2) กลุมอาชีพสตรีบางบอ หมู 1 มีกิจกรรมเดนของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ดีดาน       

การทําหมอนฟกทอง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ มีการรวมกลุมกันเพื่อฝกฝมือจนพัฒนาเปนอาชีพ

ทําใหสมาชิกมีงานมีอาชีพ 
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จากการสัมภาษณกลุม ชุมชน องคกร สามารถสรุปไดวา กลุมเศรษฐกจิชุมชนที่ประสบ

ความสําเรจ็และมีแนวปฏิบัติที่ดี สรุปเปนขอโดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

1) ผูนําที่ดี ในองคกรหรือชุมชนจะตองมีผูนําที่มีความเสียสละ มีความเขมแข็ง ผูนําที่ดี    

มีคุณธรรม จริยธรรม ไดแก (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนบาติกสเฮา มีผูนําที่มีความรูเรื่องผาบาติก 

เน่ืองจากสําเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของโดยตรง วัตถุประสงครวมกันในกลุม คือ ตองการ       

ใหสมาชิกมีงานมีรายไดเพิ่ม และมีการเสริมสรางกําลังใจใหกันอยูเสมอ จึงทําใหกลุมเขมแข็งจนมี

ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลหลายผลิตภัณฑ (2) กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนสุวรรณภูมิ มีผูนําที่

เขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ตองการที่จะชวยเหลือสมาชิกในกลุมจริงๆ มีการรวมแรงรวมใจ     

รวมลงทุนระดมทุน การกอต้ังกลุมจึงมีเงินทุนเพื่อนํามาใชหมุนเวียน และมีการแบงหนาที่กันอยาง

ชัดเจน (3) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองยายหลี มีผูนําที่เขมแข็งดานความใฝรู และมีความต้ังใจ

ชวยเหลือสมาชิกในชุมชนใหมีงานทํา มีรายได สรางอาชีพใหกับชุมชนและเปนการใชทรัพยากรที่มีอยู

ในชุมชนใหเกิดประโยชนและมูลคาสูงสุด 

2) ผลิตภัณฑ มีการพัฒนาผลิตภัณใหมีความเฉพาะและโดเดน และมีความหลากหลาย 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดหลายกลุม ไดแก (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส           

มีรูปแบบผลิตภัณฑที่โดดเดนและเปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ผลิตภัณฑไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานภาครัฐ และ OTOP (2) กลุมสตรีพัฒนาบางปูใหมนํ้าพริกแมมะลิ เกิดแสง มีกิจกรรมเดน

ของกลุมและมีแนวปฏิบัติที่ดีดานนํ้าพริกปลาสลิด นํ้าพริกปลาทู นํ้าพริกกุงเสียบ ไดมาตรฐาน อย. 

และที่สําคัญ คือ การใชทรัพยากรในชุมชน และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกวัย 

ซึ่งในการผลิต คือ การสรางสินคาและบริการตางๆ โดยใชปจจัยการผลิตตางๆ ที่อยูในชุมชน 

สําหรับวัตถุประสงคของการพัฒนาการผลิต เปนการผลิตได ครบวงจรต้ังแตวัตถุดิบ 

การแปรรูปและการบริโภค เพื่อใหปรับตัวเขากับภาวะเศรษฐกิจปจจุบันได มีรายไดจากการขาย

ผลผลิต ผลิตใหไดคุณภาพตามความตองการของตลาด ตนทุนการผลิตนอย สามารถผลิตไดมาก      

มีคุณภาพ และนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่มผลผลิต จึงทําใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ 

3) การบริหารจัดการที่ดี เกิดการเรียนรู รวมกัน มีความเปนธรรม และมีความโปรงใส 

ไดแก (1) วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนสุวรรณภูมิ มีการแบงหนาที่รับผิดชอบในกลุมอยางชัดเจน 

และมีการประชุมกลุมประจําเดือนเพื่อช้ีแจงการทํางานของกลุม และแลกเปลี่ยนแนวความคิด     

และปนผลใหสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน (2) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองยายหลี มีการ

ดําเนินงานบริหารจัดการภายในกลุมโดยการแบงหนาที่ของสมาชิกทุกคน และกําหนดคาตอบแทน

อยางชัดเจน  
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2. ลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยท่ีเก่ียวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําให

ชุมชนเขมแข็ง 

1) ลําดับข้ันตอนกระบวนการเรียนรูของชุมชน ประกอบดวยองคประกอบ และปจจัย         

ที่เกี่ยวของ สามารถสรุปได ดังน้ี 

(1) การรวมคน เริ่มจากการรวบรวมกลุมคนในชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันที่มีความ

สนใจคลายกัน รวมกันทํากิจกรรม รวมพลัง แกปญหา สรางจิตสํานึกรวม มีวัตถุประสงคและ

เปาหมายเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- ผูนําชุมชน ในชุมชนตองมีผูนําหรือแกนนําที่สามารถเช่ือมตอคนในชุมชน และ  

สรางความศรัทธาในการรวมกลุม ผู นําที่ ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําที่มีความเขมแข็ง                

และมีความเสียสละ สามารถสร างความตระหนักและความเขาใจ ทําใหสมาชิกในกลุ ม               

เกิดความศรัทธาและความเช่ือมั่น นอกจากน้ีผูนําและสมาชิกในกลุมตองมีความไวใจและเช่ือใจกัน 

เน่ืองจากการที่มีผูนําที่เขมแข็งและมีความรับผิดชอบจึงจะสามารถนําพากลุมและสมาชิกใหประสบ

ความสําเร็จและย่ังยืนได 

- การมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน การรวมกลุมอาจเกิดจากการที่คนใน

ชุมชนมีความตองการหรือเปาหมายหรือประสบปญหาในรูปแบบเดียวกัน ทําใหสมาชิกทุกคนรวมกัน

เพื่อดําเนินงานหรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงได โดยทุกคนตองพยายามทุมเททํางานในหนาที่ของ

ตนเองที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

- การเสริมสรางกําลังใจใหสมาชิกกลุม เมื่อสมาชิกที่ไดรับมอบหมายงานใหดําเนิน

กิจกรรมหรืองานตางๆ จนประสบความสําเร็จหรือหากเกิดปญหาข้ึน ผูนําและสมาชิกกลุมคนอื่นๆ 

ควรมีการกลาวคําช่ืนชมหรือใหกําลังใจ เพื่อเปนการแสดงความยินดีและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 

- การรวมลงทุน ในการกอต้ังกลุมหรือดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ภายในกลุม     

จะมีการรวมลงทุนจากการระดมทุนหรือลงหุน เพื่อนําไปใชเปนทุนหมุนเวียน ทั้งน้ี กลุมอาจไดรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือผูประกอบการที่ เกี่ยวของมาเพื่อใชใน           

การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ของกลุม  

(2) การรวมคิด จากการรวมกลุมประธานกลุมก็จะมีการวางแผนและมีการแบงงานกัน

ทําตามหนาที่ ที่สมาชิกมีความถนัดในแตละดาน และที่สมาชิกไดรับมอบหมาย ทุกคนชวยกันวางแผน  

เพื่อระดมพลังความคิด  สรางความเขาใจรวมกัน รวมวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ แผนงานในการแกปญหา และปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง         

กลุมจะมีการรวมกันเพื่อประชุมกลุม โดยเปดโอกาสใหสมาชิกภายในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จากประสบการณที่ตนเองไดรับมาให สมาชิกทราบและรวมระดมความคิด เพื่อกําหนดแนวทางหรือ

ทิศทางของกลุม  
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(3) การรวมดําเนินการ เมื่อสมาชิกในกลุมไดรับมอบหมายตามหนาที่ของตนเอง         

จะดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและกลุม ทําใหมีโอกาสได

แลกเปลี่ยนรียนรูการทําหนาที่ของตนเองใหกับสมาชิกในกลุมไดรับทราบดวย นอกจากน้ีการประชุม

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิกในกลุมเมื่อเกิดปญหาเปนชองทางในการชวยกันแกไขปญหา 

และดําเนินงานรวมกัน 

(4) การรวมสรุปบทเรียน เพื่อสราง พลังปญญา ทําใหเกิดการเช่ือมตอและนําไปสูการ

พัฒนา ซึ่งบทเรียนรวมทั้งบทเรียนภายในชุมชนและนอกชุมชน ดังน้ี  

- บทเรียนภายใน เกิดจากการเรียนรู ทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงาน   

ของกลุมรวมกัน เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนประสบการณและความสําเร็จในการดําเนินกจิกรรมระหวาง

ผูนํากลุมและสมาชิก เพื่อรวมกันสรุปเปนบทเรียนของกลุมในการทํากิจกรรมหรือการผลิตของกลุม 

นอกจากน้ี หากภายในกลุมมีภูมิปญญาในชุมชน สามารถนําประสบการณมาถายทอกและบันทึกไว

เปนลายลักษณอักษรใหกับสมาชิกภายในกลุมหรือสมาชิกใหม ให เขาใจถึงการดําเนินงาน           

และแนวทางการปองกัน  

- บทเรียนภายนอก เกิดจากสมาชิกภายในกลุมไดรับการอบรมหรือถายทอด      

องคความรูจากหนวยงานภายนอก โดยหลังจากไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูไดนําความรู         

และประสบการณกลับมาถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับสมาชิกในกลุมทราบ และถอด      

เปนบทเรียนเพื่อนํามาประยุกตหรือปรับใชกับกิจกรรมตางๆ ในกลุม 

(5) การร วมรับผล เมื่อกลุมหรือสมาชิกในกลุมมีการ ดําเนินงานรวมกันและ               

มีผลประโยชนเกิดข้ึน สมาชิกในกลุมจึงรวมรับผลรวมกัน การรับผลมีทั้งในรูปที่เปนตัวเงินและ    

ไมใชเงิน ซึ่งอาจเปนการปนผลหรือคาจางในการทํากิจกรรมหรืออาจเปนรางวัลตางๆ ที่กลุมไดรับการ

ยกยองจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2) วิถีการเรียนรู 

(1) ภายในชุมชน มีการจัดการความรูในชุมชนโดยกําหนดผูถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน

หรือความรูในการทํากิจกรรมตางๆ ที่มีอยูชุมชนหรือทองถ่ิน เชน ปราชญหรือภูมิปญญา 

(2) ภายนอกชุมชน มีการสงสมาชิกในกลุมเขารวมอบรมหรือศึกษาดูงานจากหนวยงาน

ภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหกับสมาชิกภายในกลุม และสรางความตระหนัก ใหผูไดรับ   

การอบรม สามารถนําความรูที่ไดรับมาถายทอดเปนองคความรู เพื่อใหคนในกลุมหรือชุมชน        

เกิดการเรียนรู 
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3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู  

(1) ปจจัยภายใน เกิดจากความสนใจและอยากเรียนรูของสมาชิกหรือคนในชุมชน

เกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานของกิจกรรมภายในกลุมและเกิดการลองผิดลองถูก เพื่อหาแนวทาง        

นํามาประยุกตใชกับการทํากิจกรรมของกลุม นอกจากน้ี กลุมที่มีสมาชิกหรือภูมิปญญาทองถ่ิน        

ที่สามารถถายทอดความรูดานตางๆ เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน   

อยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน โดยความรูที่ไดรับมาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมตอยอด    

ในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม 

(2) ปจจัยภายนอก การเขามามีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน 

และผูประกอบการในพื้นที่ มีการจัดการอบรมใหกับกลุมหรือชุมชน โดยพากลุมตางๆ ไปศึกษาดูงาน 

และสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อนําองคความรูที่ไดรับการอบรมถายทอดมาใชสรางกลุม        

เปนแหลงเรียนรูหรือจัดต้ังเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณกันระหวาง

กลุม เพื่อนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนตอไป  

(3) ปจจัยดานสภาพแวดลอม ภายในชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถนํามาใช 

ในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม โดยการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอาจเกิดจาก

การถายทอดจากรุนสู รุน หรือจากสมาชิกสู สมาชิก ซึ่ ง เปนการนําความรูมาประยุกตใช                 

ในการนําทรัพยากรที่มีอยูมาสรางรายไดใหกับสมาชิกหรือกลุมหรือชุมชน 

 

สรุปข้ันตอนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหชุมชนเขมแข็งตองมี 1) การรวมคน รวมกลุม           

ในการรวมกลุมตองมีผูนําหรือแกนนําที่เขมแข็ง โดยกลุมตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน     

มีการรวมระดมเงินลงทุน มีการใหกําลังใจแกกันและกัน แบงหนาที่ในการดําเนินงาน 2) รวมคิด   

โดยผานการระดมสมอง เพื่อรวมแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจรวมกัน เมื่อมีปญหาเกิดข้ึน

สมาชิกในกลุมตองรวมวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงาน          

ในการแกปญหา 3) การรวมดําเนินการ โดยสมาชิกในกลุมไดรับมอบหมายหนาที่ของตน และรวมกัน

ทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ใหสําเสร็จลุลวงตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึน และ           

4) รวมสรุปบทเรียน เพื่อสรางพลังปญญา ทําใหเกิดการเช่ือมตอและนําไปสูการพัฒนา ซึ่งบทเรียน   

มีทั้งบทเรียนภายในและนอกชุมชน และ5) รวมรับผลรวมกัน จากการรวมมือ รวมแรง รวมใจ       

รวมพลังความคิด เปนผลประโยชนซึ่งอาจเปนการตอบแทนในรูปแบบของเงินและไมใชเงิน  
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3. ตัวบงชี้กระบวนการเรียนรูกลุมเศราฐกิจชมุชนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีและการนาํไปใชประโยชนของ

ประชาขนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

จากการสัมภาษณกลุมเศรษฐกิจชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและการนําไปใชประโยชนของ

ประชาชนในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถกําหนดเปนตัวบงช้ี ได 3 ตัวบงช้ี โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ลําดับขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู 

1.1 การรวมคน  

1) ผูนําหรือแกนนําที่สามารถเช่ือมตอคนในชุมชน โดยการสรางความศรัทธา               

ในการรวมกลุมได ผูนําตองเปนผูที่เสียสละเพื่อสวนรวม และมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการกลุมและ

สมาชิก อีกทั้งตองมีความรูความสามารถ เพื่อที่จะนําพากลุมและสมาชิกไปสูความสําเร็จ             

เปนที่ยอมรับจากสมาชิกและหนวยงานภายนอก อีกทั้งชวยสรางรายไดและอาชีพใหกับสมาชิก    

และคนในชุมชน  

2) มีวัตถุประสงครวมกัน เกิดจากการที่สามชิกหรือคนในชุมชนมีวัตถุประสงคหรือ

ความตองการหรือมีเปาหมายเดียวกันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุม ทั้งน้ี การเกิดปญหาข้ึน        

ในชุมชนเปนอีกสาเหตุหน่ึงในการรวมกลุมกันเพื่อแกไขปญหารวมกันของสมาชิกหรือคนในชุมชน 

3) การเสริมสรางกําลังใจ เมื่อเกิดการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ยอมตองมี

ก ารแบ งหน าที่ กั นรั บผิ ดชอบตามความสามารถและความถนัดของสมา ชิกแต ละคน                   

เมื่อมีการดําเนินงานหรือกิจกรรมจนสําเร็จตามเปาหมายหรือเกิดปญหาข้ึนระหวางการดําเนินงาน 

ตองมีการกลาวช่ืนชมหรือใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อเปนแรงผลักดันใหสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจ 

และเกิดการเรียนรูในการแกปญหารวมกัน 

4) การรวมทุน เปนการลงทุนหรือระดมทุนเพื่อใชกอต้ังกลุมหรือใชในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ของกลุมเปนทุนหมุนเวียน ทั้งน้ี นอกจากการรวมลงทุนของสมาชิก การไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการในพื้นที่ จัดเปนการ 

รวมทุนไดระหวางกลุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.2 การรวมคิด 

สมาชิกกลุมรวมระดมความคิด เพื่อกําหนดแนวทางหรือทิศทางของกลุม รวมทั้ง

สอบถามความตองการของสมาชิกในกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ หรือการทํากิจกรรมใหมๆ      

และสมาชิกรวมกันวิเคราะห พูดคุยถึงปญหาที่เกิดข้ึนภายในกลุม โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและเสนอแนวทางหรือวิธีหรือแผนในการแกปญหาที่เกิดข้ึน 
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สมาชิกกลุมมีการรวมกันวางแผนการดําเนินงานของกลุมและแบงหนาที่รับผิดชอบ     

อยางชัดเจนตามความสมัครใจและความถนัด โดยสมาชิกแตละคนจะยอมรับบทบาทของตน 

นอกจากน้ีการรวมกันกําหนดมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินกิจกรรมของกลุม เชน ผลิตภัณฑ 

สินคา การบริการ และการผลิต สมาชิกสามารถวิเคราะหตนเองไดทั้งภายในและภายนอก          

กลุมสมาชิกมีการศึกษากลไกและวิเคราะหการตลาดรวมกัน โดยการหาตลาดและกําหนดทิศทาง  

การผลิตใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  

1.3 การรวมดําเนินการ 

การรวมดําเนินการของสมาชิกกลุมมีการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย     

ใหสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดข้ึน โดยสมาชิกเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

การทําหนาที่ของตนกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม นอกจากน้ี ควรมีการประชุมเพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงานของสมาชิก อาจนําองคความรูในชุมชนมาถายทอดโดยใหภูมิปญญาหรือสมาชิกที่มีความรู 

ประสบการณ และความชํานาญในเรื่องตางๆ ใหกับสมาชิกอยางตอเน่ือง  

การรวมกันของสมาชิกเพื่อทํากิจกรรมหรือผลิตภัณฑเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเรียนรู

ข้ันตอนในการทํากิจกรรมหรือการผลิต ทั้งน้ี สมาชิกยังไดนําความรูที่ไดรับมาใชควบคุมคุณภาพ   

ของผลิตภัณฑดวยตนเอง ต้ังแตการเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการผลิตกอนนําผลิตภัณฑ       

ไปจําหนายสูตลาด จากความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑไดเองเมื่อเกิดปญหา     

ข้ึนสมาชิทุกคนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและนําเสนอแนวทางในการแกไข        

โดยไมมีการกลาวโทษหรือวารายสมาชิกอื่นๆ 

นอกจากน้ี ในการรวมกันควรฝกใหสมาชิกทุกคนมีภาวะการเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม

และการแกปญหา ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการพัฒนาตนเองและกลุมอยางสม่ําเสมอ   

การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดออกไปเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ และนํากลับมาถายทอด

ใหสมาชิกในกลุมไดทราบ และนํามาชวยกันในการดําเนินการและพัฒนากลุม 

1.4 การรวมสรุปบทเรียน 
การสรุปบทเรียนมีทั้งบทเรียนภายในและภายนอก ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในกลุม          

มีองคความรูและประสบการณอยูแลว หรือจากการอบรมในเรื่องตางๆ  

1) บทเรียนภายใน เกิดจากสมาชิกภายในกลุม  ร วมทบทวน วิเคราะหผล            

การดําเนินงานและประเมินการทําของกลุมวาประสบความสําเร็จหรือบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว   

โดยผูนํากลุมและสมาชิกควรรวมกันสรุปบันทึกไวเปนบทเรียนและถายทอดใหกับสมาชิกภายในกลุม

หรือสมาชิกใหม ใหเขาใจถึงการดําเนินงาน และใชบทเรียนเปนแนวทางการปองกันและการแกปญหา

ของกลุม นอกจากน้ีการถายทอดประสบการณจากสมาชิกภายในกลุมสามารถนํามารวบรวมและ

จัดเก็บเปนองคความรูไดเชนเดียวกัน เน่ืองจากสามารถนําไปใชศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หรือการดําเนินงาน 
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2) บทเรียนจากภายนอก เกิดสมาชิกมีการนําความรูและประสบการณที่ไดรับ            

การอบรมหรือถายทอดองคความรูจากหนวยงานหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม            

และถูกจัดข้ึนเพื่อนํามาถายทอดใหสมาชิกในกลุมทราบถึงการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ไดรับมา 

1.5 การรวมรับผล  

การรวมรับผลเปนการรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากากรดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใน

กลุม อาจเปนตัวเงินและไมเปนเงิน โดย 1) ตัวเงินอาจไดรับจากการปนผลรายปจากการลงทุนหรือหุน

รวมกันหรือคาตอบแทนจากการจําหนายผลิตภัณฑ นอกจากน้ีอาจเปนคาตอบแทนในรูปแบบ     

ของคาจางในการทํางานซึ่งควรมีการกําหนดไวอยางชัดเจน และ 2) ไมใชตัวเงินอาจไดรับผล         

ในรูปแบบขององคความรูหรือรางวัลตางๆ ที่กลุมไดปฏิบัติจนเปนที่ยอมรับ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2 องคประกอบกระบวนการเรียนรู 

2.1 วิถีการเรียนรู 

วิถีการเรียนรูสามารถแบงได 2 สวน คือ  

1) ภายในชุมชน เกิดข้ึนโดยการถายทอดองคความรูหรือภูมิปญญาทอง ถ่ิน         
จากปราชญหรือผูมีประสบการณในกลุมหรือชุมชน นอกจากน้ี สมาชิกในกลุมอาจแสวงหาความรูหรอื

ศึกษากระบวนการดําเนินงานหรือกิจกรรม หรือจัดต้ังเวทีเพื่อใชแลกเปลี่ยนหรือถายทอด

ประสบการณ  ของสมาชิกโดยมุงเนนใหสมาชิกนําความรูที่มีอยูมาใชพัฒนากลุมหรือชุมชน และ   

เพื่อดํารงไวหรืออนุรักษองคความรูน้ันใหสืบทอดตอไปโดยการสรางทายาทรุนใหมๆ ข้ึน 

2) ภายนอกชุมชน เกิดข้ึนจากการสงเสริมใหสมาชิกมีการพัฒนาตนเอง โดยการ    

สงสมาชิกเขารวมอบรมหรือศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและระหวางกลุม เพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ  และสรางความตระหนักใหผูไดรับการอบรม สามารถนําความรูที่ไดรับมาถายทอด 

เปนองคความรู ใหคนในกลุมหรือชุมชนไดเกิดการเรียนรู และมีการถอดสรุปเปนบทเรียนเพื่อนําไปใช

ในการปฏิบัติงานของกลุมตอไป  

2.2 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู  

ปจจัยที่เกี่ยวของแบงเปน 3 ปจจัย ไดแก 

1) ปจจัยภายใน เกิดจากความสนใจอยากเรียนรูของสมาชิกในการดําเนินข้ันตอน

ตางๆ หรือกิจกรรมภายในกลุม มีการลองผิดลองถูกเพื่อนําความรูมาประยุกตใชกับการดําเนิน

กิจกรรม  กลุมหรือชุมชนที่มีภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถถายทอดองคความรูความรูตางๆ เกี่ยวของ

กับการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางคุมคาและกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม  
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2) ปจจัยภายนอก เกิดจากจากการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และผูประกอบการในพื้นที่ที่เขามาสงเสริมจัดการอบรมใหกับกลุม หรือพากลุมไปศึกษาดูงาน เพื่อให

กลุมนําความรูที่ไดจากการอบรมหรือศึกษาดูงานมาประยุกตใชกับกิจกรรมภายในกลุม และเปน

ชองทางในการสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อเปนแหลงเรียนรูหรือเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณ จนสามารถนําไปใชประโยชนตอไป  

3) ปจจัยดานสภาพแวดลอม เกิดข้ึนภายในชุมชนแตละชุมชนซึ่งมีทรัพยากรหรือ

วัตถุดิบ  ที่สามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม โดยคนในชุมชนสามารถ         

ใชทรัพยากรที่มีอยูมาตอยอดและกอใหเกิดประโยชนเปนรายไดใหกลุมและชุมชนไดอยางสูงสุด 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3 การนําไปใชประโยชน 

3.1 ระดับสมาชิก 

สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับถายทอดจากภูมิปญญา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการทํางานมาใชตอยอดและประยุกตเพื่อใชในการสรางอาชีพและรายไดของตนเอง 

1) ระดับกลุม 

สมาชิกในกลุมสามารถสรุปและนําความรูที่ไดจากกระบวนการผลิตหรือการดําเนิน

กิจกรรมของกลุม มารวบรวมสรุปเปนองคความรู และใชเปนแนวทางเพื่อจัดการความรูและถายทอด

ประสบการณ เพื่อเผยแพรใหผูที่สนใจในกลุมหรือระหวางกลุม และจัดเปนแหลงเรียนรูเพื่อถายทอด

องคความรูใหกลุมหรือชุมชนอื่นๆ ในการเขามาศึกษาดูงาน  

2) ระดับชุมชน 

กลุมสามารถนําความรูหรือประสบการณไปถายทอดใหกับเยาวชน หรือบุคคลที่

สนใจภายนอกพื้นที่ เพื่อใหเกิดการนําความรูที่ไดไปพัฒนาตอยอดเปนอาชีพ และสรางรายได         

รวมทั้งเปนการสรางเอกลักษณใหชุมชน โดยผลประโยชนที่ไดรับเปนเงินสามารถนํากลับไป        

ชวยกลุมหรือชุมชนได เชน การใหทุนคาเลาเรียนบุตร การชวยเหลือสนับสนุนคนในชุมชน กรณี   

เกิดการเจ็บปวยหรือถึงแกชีวิต เปนตน 

จากผลการสรุปในเบื้องตนสามารถแบงกลุมหรือชุมชนหรือองคกรดานเศรษฐกิจชุมชน      

ที่มีแนวปฏิบัติที่ ดีดานกระบวนการเรียนรูและการนําไปใชประโยชนของประชาชนในชุมชน     

จํานวน 17 กลุม โดยแบงตามลักษณะของผลิตภัณฑและการดําเนินการสามารถแบงได 5 ประเภท 

คือ 1. ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จํานวน 8 กลุม ไดแก (1) กลุมสตรีพัฒนาบางปูใหมนํ้าพริกแมมะลิ 

เกิดแสง (2) วิสาหกิจชุมชนทองกรวยกรอบเบญจรงค (3) กลุมแมบานเกษตรกรสี่สิบตารางวาสายบี 

(4) กลุมแมบานเกษตรกร 201 พัฒนา (5) กลุมแมบานเกษตรคูสราง- คูสม (6) กลุมวิสาหกิจชุมชน

บานคลองยายหลี (7) กลุมแมบานเกาแสน (8) กลุมแมบานเกษตรกรสรางโศก 2. ผลิตภัณฑประเภท
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ของใช  ของตกแตง ที่ระลึก จํานวน 4 กลุม ไดแก  (1) กลุม วิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส                   

(2) กลุมวิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุ50 ริมคลอง (3) กลุมกระเปา เดคูพาจ(ปุณณิกาเดคูพาจ)             

(4) กลุมอาชีพสตรีบางบอ หมู 1 3. ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพร จํานวน 2 กลุม ไดแก                

(1) กลุมเครื่องหอมสมุนไพรตําบลทรงคนอง (2) วิสาหกิจชุมชนกลุมสบูฟกขาวมัชชุรินทร             

4. การใหบริการ จํานวน 2 กลุม ไดแก (1) วิสาหกิจชุมชนบางนํ้าผึ้งโฮมสเตย (2) กลุมนวดแผนไทย

ตําบลบางยอ 5. การออม จํานวน 1 กลุม ไดแก วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนสุวรรณภูมิ 

 

ผลสรุปลําดับข้ันตอนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชน      

ที่ทําใหชุมชนเขมแข็งตามตัวบงช้ีของกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกิจชุมชน มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

4. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

ผูวิจัยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus group) ผูวิจัยไดเชิญหนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ 

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู เ ช่ียวชาญดานการ จัดการวิสาหกิจ รวมทั้งหมด 6 ทาน     

มารวมอภิปรายและสนทนากลุม โดยสามารถสรุปแนวทาง พัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการดังน้ี 

1. มีผูนําที่ดีที่มีความคิดริเริ่มกลาเปลี่ยนแปลงน้ี เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน บานคลองยายหลี 

เน่ืองจากผูนํากลุมมีความขวนขวายหาแนวรวมในการดําเนินกิจกรรมอยูตลอดเวลา และกระตุนให

สมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนากลุมและชุมชนของตนเอง ทําการผลิตภัณฑแปรรูปสินคา โดยการใช

วัตถุดิบจากทองถ่ินใหเกิดประโยชน เชน กุงแหง กุงกรอบ ขนมเกษรดอกลําเจียก หมวกใบจากจน

ไดรับการยอมรับจากหลายหนวยงาน และไดรับรางวัลตาง ๆ  มากมายเชน เกษตรกรสํานึกรักบานเกิด 

วิสาหกิจชุมชนตนแบบ ผูนําไดรางวัลแมดีเดนแหงชาติสาขาเกษตรกร รางวัลที่ 1 กุงแหง นํ้าพริกกุง

เสียบ ขนมดอกลําเจียกไดรางวัล 4 ดาว และยังไดพัฒนาไปทําบานพักโฮมสเตรรวมกับชุมชนอื่นดวย 

2. กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี: ตองมีกรรมการชุมชน  

ที่เขมแข็ง มีความมุงมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปรงใสเมื่อสมาชิกไดรับความยุติธรรม       

มีการบริหารงานแบบโปรงใส มีการบริหารงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี สมาชิก

มีความสุข ไดรับความเปนธรรม จึงเปนสาเหตุใหเกิดชุมชนเขมแข็ง และ สมาชิกไดรับผลประโยชน

เปนที่พอใจ จึงอยูรวมกันอยางมีความสุข  

3. มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกชุมชนที่มี คุณภาพและมีจิตสํานึก         

เพื่อสวนรวม เขามารวมคิด รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ มีการรวมดําเนินการ  

มีการแบงงานกันทําตามหนาที่ รวมสรุปบทเรียนรวมประเมินผลการดําเนินการ รวมปรับปรุง

ดําเนินการหากไมสําเร็จ เมื่อมีปญหาสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
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4. มีกระบวนการเรียนรู เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยางตอเ น่ือง: จะตองมี          

การเรียนรูเพื่อใชในการแกไขปญหาและพัฒนาอยูตลอดเวลา รวมทั้งตองมีการถายทอดความรู

ระหวางชุมชนอยางสมํ่าเสมอเชน วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกาแสน  มีการพัฒนาชุมชนอยู

ตลอดเวลา และมีการถายทอดความรูใหกับสมาชิกในชุมชน นอกชุมชน รวมถึงหนวยงานที่สนใจมา

ศึกษาดูงานของกลุมอยูตลอดเวลา 

5. มีศักยภาพความพรอมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ: จะตองมีความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเอง

และมีความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ จึงตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความ

พรอมในการประกอบอาชีพ โดยใชความรูในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเกิดกรรมวิธี/สิ่งใหม หรือ

พัฒนาใหดีกวาเดิม 

6. มีการสรางระบบการจัดเก็บและการนํามาใชขององคความรูที่ดี: ตองมีระบบการเก็บ

ความรูทั้งความรูที่มีอยูภายในชุมชนและความรูภายนอกชุมชน รวมทั้งตองรูจักสรางและนําความรู   

ที่มีอยูมาใชในการพัฒนาดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง เปนระบบ โดยเขาใจไดงาย 

7. มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและนอกชุมชน: ตองมีความรวมมือดานทุน 

กิจกรรม วิชาการองคความรู การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุมและเครือขายที่มีประสิทธิภาพใหเกิด

การพัฒนาอยางเช่ือมโยง ประสานเกี่ยวเน่ือง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท 

8. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ดังน้ี 

8.1 การวางแผนการดําเนินงาน ลักษณะของการบริหารจัดการแบบเปนทางการและ    

ไมเปนทางการ ไดแก 

1) กลุมที่มีการบริหารจัดการกิจกรรมโดยภาครัฐ มีระบบการดําเนินงานที่เปน

รูปธรรมชัดเจน มีการกําหนดวาระการประชุม มีการประชุมวางแผนดําเนินงาน มีการจัดต้ัง

งบประมาณ  มีการติดตามผล การทบทวนปญญาและการแกไขปญหา ซึ่งเปนไปตามรูปแบบของการ

ปฏิบัติราชการ ดังน้ัน การบริหารจัดการโดยกลุมที่เปนภาครัฐจึงมีแนวทางที่ชัดเจนในทุกระดับ 

2) กลุมที่บริหารจัดการโดยผูนําทางจิตวิญญาณหรือวัดและผูนําแบบปราชญ ภูมิ

ปญญา มักมีความยืดหยุนสูงในการการบริหารจัดการ โดยอาจไมจําเปนตองทําตามข้ันตอนของ

หลักการบริหารเสมอไป และมักใชแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนหลัก ทั้งน้ี คงมองไดดวย

วากลุมที่กลาวมาน้ีเปนนายของตนเองจึงไมจําเปนตองกังวลในข้ันตอนการบริหารจัดการมากนัก 

เพียงแตอาศัยประสบการณในการจัดกิจกรรมในแตละครั้งมาปรับปรุงแกไขไปเรื่อยๆ จนเกิดเปน

ความชํานาญ จึงรูถึงปญหาและแนวทางแกไขเปนอยางดี อีกทั้งกิจกรรมในระดับชุมชนซึ่งมีแตพวก

พองนองพี่ จึงไมรูสึกตึงเครียดหากเกิดขอผิดพลาดเล็กนอยในการบริหารจัดการ 
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8.2 การจัดการโครงสราง การจัดการโครงสรางของกลุมหรือชุมชนมีความแตกตางกันไป

ตามบริบทของแตละและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และเมื่อมีปญหา ผูนําสามารถพูดคุย กับสมาชิก และ

ชวยกันหาแนวทางแกไขได 

8.3 การรับสมาชิก การรับสมาชิกของกลุมที่สํารวจพบมีทั้งรับโดยหนาที่ เชน เจาหนาที่

ภาครัฐไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบาย และการรับสมาชิกมีเขามาดวยความ

สมัครใจ เชน เกิดความศรัทธา เกิดความสนใจ ใฝเรียนรู หรือรักความสนุกสนาน ทั้งน้ี ในกรณีของ

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองยายหลี ซึ่งคนที่จะมาเปนสมาชิกของกลุมได จะตองมีการตรวจสอบโดย

ใหสมาชิกจากภายในชุมชน โดยใหสมาชิก2 คนรับรอง ถึงจะเขากลุมได เปนการกลั่นกลองสมาชิก  

ในการที่จะรับใครเขามาเปนสมาชิก ถาไมมีคนรับรองก็เขามาเปนสมาชิกกลุมไมได แสดงใหเห็นถึง

กลุมมีกฏ ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

8.4 การแบงหนาที่ ความแตกตางกันในบางประการ โดยทั่วไปแลวผูนําจะเปนคนทํา

หนาที่แบงงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่ง สวนมากหัวหนากลุมจะเปนสมาชิกในกลุมเปนคนคัดเลือก

ข้ึนมาอาจจะเห็นจากความสามารถและความต้ังใจจริง เปนสิ่งจําเปนที่ทําใหเกิดความชัดเจน         

ในการดําเนินงาน หากแตบริบทของกลุมขนาดเล็กอาจไมจําเปนตองมีหนาที่ตายตัว การเกื้อหนุน  

การชวยเหลือและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่จึงดูจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับกลุมขนาดเล็ก 

9. การควบคุมผลการดําเนินงาน กลุมที่บริหารจัดการโดยองคกรภาครัฐเมีสวนรวม เชน   

วิสาหกิจชุมชนบางนํ้าผึ้งโฮมสเตย ที่มี องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เขามา  

มีสวนในการดําเนินงาน ไมวาจะมาในรูปแบบของการชวยเหลือ ดานตางๆ แตก็เปนการควบคุม     

ไปในตัว ซึ่งมองเปนการสอดสองดูแล มากกวา ซึ่งในอําเภอพระประแดง หนวยงานภาครัฐเขามา     

มีสวนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเปนอยางมาก อาจกลาวไดวา อําเภอพระประแดง เจริญและ    

เขาแข็งไดก็เพราะ มีหนวยงานภาครัฐเขามาดูแล และ ใหความชวยเหลือสนับสนุนเปนอยางตอเน่ือง 

และกลุมอื่นๆ มีสมาชิกในกลุมสามารถดูแลกันเอง ไดแก กลุมของวิสาหกิจชุมชนขาวสุวรรณภูมิ   

โดยมีการต้ังคณะกรรมการในการบริหารงาน ซึ่งมีโครงสรางที่ชัดเจน และควบคุมการทํางานของ  

กลุมไดเปนอยางดี มีความไววางใจซึ่งกันและกัน และผูนําเปนผูที่เสียสละ ทํางานอยางโปรงใส 

10. มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนควรมีสวนรวม ดังน้ี 

10.1 รวมคิดการรวมคิดในแตละกลุมมักเปนไปรูปแบบถอยทีถอยอาศัย โดยหัวหนา

กลุมเปนผูริเริ่มกอน และฟงความคิดเห็นของสมาชิกกลุม แตหากเปนการดําเนินงานที่มีภาคสวน

ราชการมาเกี่ยวของก็จะมีรูปแบบที่เปนทางการมากข้ึน มีการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา     

มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปแบบชัดเจน 

10.2 รวมดําเนินการ ผลสํารวจพบวาการรวมดําเนินการมีความหลากหลาย ทั้งใน

รูปแบบการขอแรงเปนครั้งคราว และไดคาตอบแทน และไดในรูปของกําไรตอหุน บางทีไดเฉพาะ
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คาแรง เวลามาทํางาน แตบางกลุมมีทั้งคาแรงและมีเงินปนผลจากกําไร มีการดําเนินงานตามหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นและบรรลุตามเปาหมายที่กลุมกําหนดข้ึน บางกลุมสามารถรับงานกลับไป

ทําที่บานได แตบางกลุมตองทํารวมกันที่กลุม จัดต้ังข้ึนเน่ืองจากตองดูแลความสะอาดของผลิตภัณฑ

ดวย และมีการติดตามผลการดําเนินงานทุกข้ันตอน โดยสมาชิกในกลุม สามารถผลิต และควบคุม

คุณภาพของผลิตภัณฑไดดวยตนเอง และเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนสมาชิกรวมกันแกไขปญหาได 

10.3 รวมสรุปบทเรียน การรวมสรุปบทเรียนที่พบจากการสํารวจสมาชิกในกลุมมีการ

เรียนรู  ทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุม รวมทั้ง  มีการประเมินตนเองใน           

การทํากิจกรรมของกลุมวามีการประสบความสําเร็จมากหรือนอยเพียงใด การสรุปความรูจากการ

ผลิต ผลิตภัณฑของกลุม การนําสรุปความรูที่ไดไปใชในการถายทอดใหกับกลุมอื่น ๆ หรือผูที่สนใจ   

มีการรวบรวมปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนภายในกลุมหรือเกิดข้ึนจาก

ผลิตภัณฑกลุม 

10.4 รวมรับผลประโยชน การรวมรับผลประโยชนของกลุมที่สํารวจพบ มีทั้งในรูปแบบ 

ในครั้งน้ีมีขอแตกตางกันอยู 3 รูปแบบ คือ ผลประโยชนที่เปนทรัพยสินผลประโยชนที่ไมเปนทรัพยสิน 

และลักษณะผสมผสานกันทั้งสองรูปแบบ ไมวาจะเปนผลประโยชนที่เปนเงินทอง หรือไดผลประโยชน

รูปของอาชีพ  

11. การพัฒนาตลาดโดยการใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาด และเพิ่มชองทางใน

การจัดจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้งการใหบริการ เน่ืองจากบางกลุมมีผลิตภัณฑออกมาแลว ไมมีตลาด

ในการรองรับสินคา ซึ่งกลุมควรมีการสํารวจตลาดกอนวาผูบริโภคมีความตองการสินคาหรือการ

บริการแบบใด เพื่อทําการผลิตสินคาและบริการใหตรงตามความตองการและสรางกลยุทธการตลาด 
ไมวาจะเปนการสรางนวัตกรรมสินคาใหม ๆ การหาตลาดใหม การหาชองทางการจัดจําหนายที่

ครอบคลุมซึ่งมีหลากหลายวิธี รวมถึงสรางชองทางการจัดจําหนายโดยจัดใหมีการจัดต้ังศูนยกลางการ

ผลิตและจําหนายในตลาดชุมชนทองถ่ินของตนเอง ตลาดภายในประเทศ หรือหากชุมชนมีศักยภาพ

สูงก็สามารถพัฒนาไปถึงตลาดในตางประเทศดวยก็ได 

 12. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

มาตรฐานองคการอาหารและยา (อย.) โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ หรือ One Tambon One 

Product (OTOP) การรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) 

 13. ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอใหมีความเปนเอกลักษณ มีความ

โดดเดน มีความทนทานและสามารถจดจําไดงาย การสงเสริมจูงใจในตัว ทนตอการขนยาย ขนสง 

และ โชวตัวเองไดอยางสะดุดตา สามารถระบุแจงเงื่อนไข แจงขอมูลเกี่ยวผลิตภัณฑเพื่อจูงใจผูบริโภค 

การออกแบบ เอื้ออํานวยความสะดวกในการหิ้ว – ถือกลับบาน  หากบรรจุภัณฑของสินคาใดไดรับ

การออกแบบเปนอยางดี จะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผูบริโภคและกอใหเกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้ง

การลดตนทุนการผลิต 
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14. ควรมีการนําเทคโนโลยี  เครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัย มาประยุกตใชในกระบวนการ

ผลิต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตสินคาทําใหสามารถผลิตไดในจํานวนที่มากข้ึน

และลดระยะเวลาการผลิต ซึ่งเปนการลดตนทุนในการผลิต และชวยใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดทนั

ตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑสมุนไพรที่มิใชอาหาร ผูประกอบการตอง

ยกระดับความรู ความสามารถของแรงงานในการใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน อีกทั้งในอนาคตแรงงานทักษะ

อาจมีไมเพียงพอ จึงมีแนวโนมที่ตองใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยเขามาทดแทนแรงงานคน

บางสวนดวย 

15. ดานการเงิน ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับระบบการเงินและบัญชี มีการจัดทํา

งบการ เ งินที่ ถูกต อง ในทุ กป  เพื่ อ ใหส ามารถวางแผนและควบคุมการ ดํา เ นิน ธุรกิ จ ได                  

อยางมีประสิทธิภาพ และควรมีการทําระบบบัญชีที่ดีมาใชในกลุม อีกทั้งตองมีความรูในเรื่องตนทุน

และจุดคุมทุน เพื่องายตอการตัดสินใจในการทําธุรกิจ 

 

อภิปรายผล 
 

1. กลุม/ชุมชน/องคกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

จากการสํารวจกลุม ชุมชน องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี พบวา กลุมเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 

17 กลุม สามารถจําแนกตามกิจกรรมของกลุมได 5 แบบ คือ 1) กลุมผลิตภัณฑประเภทอาหาร ไดแก 

กลุมสตรีพัฒนาบางปูใหม นํ้าพริกแมมะลิ เกิดแสง วิสาหกิจชุมชนทองกรวยกรอบเบญจรงค       

กลุมแมบานเกษตรกร 201 พัฒนา กลุมแมบานเกษตกรคูสราง-คูสม กลุมวิสาหกิจชุมชนบบาน  

คลองยายหลี และกลุมแมบานเกษตรกรสรางโศก 2) กลุมผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา 

ไดแก กลุมเครื่องทอสมุนไพร ตําบลทรงคนอง 3) กลุมผลิตภัณฑประเภทผา เครื่องแตงกาย ไดแก        

กลุมวิสาหกิจชุมชนบาติกสเฮาล 4) กลุมผลิตภัณฑประเภทของใชและของตกแตง ไดแก กลุมผูสูงอายุ 

50 ริมคลอง กลุมแมบานเกษตรกร 40 ตารางวา สายบี กลุมวิสาหกิจชุมชนสบูฟกขาวมัชชุรินทร  

กลุ ม วิสาหกิจ ชุมชน เดคูพาจ  (ปุณญณิกา เดคูพาจ)  และกลุ มอาชีพสตรีบางบอหมู  1                   

4) กลุมการทองเที่ยวและบริการ ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนบางนํ้าผึ้งโฮมสเตย และกลุมนวดแผนไทย

ตําบลบางยอ 5) กลุมการเกษตร ไดแก  กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวสุวรรณภูมิ กลุมวิสาหกิจชุมชน

กลุมแมบานเกาแสน ซึ่งมีกลุมสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) (2557) โดยแบงกลุม

ตามผลิตภัณฑเปน 5 ประเภท ไดแก 1) ผลิตภัณฑประเภทอาหาร 2) ผลิตภัณฑประเภทเครื่องด่ืม   

3) ผลิตภัณฑประเภทผา เครื่องแตงการ 4) ผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแตง และของที่ระลึก 

และ 5) ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา 
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2.  ศึกษาลาํดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยท่ีเก่ียวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทํา

ใหชุมชนเขมแข็ง 

การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน ใหมีความเปนอยูที่ดี มีสภาพเศรษฐกิจที่ไม

เปนหน้ีสิน และอยูอยางพึ่งพาตนเองได รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสําหรับสมาชิกใน

หมูบาน/ชุมชน แนวทางหน่ึงคือ การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมาเปนหลักในการดํารงชีวิต อีกแนวทางหน่ึงคือการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันของ

ประชาชนในระดับหมูบาน/ตําบล โดยจัดเวทีเพื่อรวมกันวิเคราะหถึงปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข

ปญหา ไปจนถึง การเรียนรูเพื่อคนหาทางเลือกในการแกปญหา ทั้งในสวนที่ครัวเรือนดําเนินการเอง 

ทํารวมกันเปนกลุม ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดวย และที่จะใหสวนราชการชวย ขอเสนอ

เหลาน้ีจะถูกประมวลข้ึนเปนแผนชุมชนสงตอไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ตามลําดับจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งไดอยางย่ังยืน 

จากการศึกษาตามลําดับข้ันตอนของตัวบงช้ี กระบวนการเรียนรูที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง

ประกอบดวยการรวมคน รวมคิด รวมดําเนินการ รวมสรุปบทเรียน รวมรับผล ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ รังสรรค ปติปญญา (2542) พบวา ธุรกิจชุมชน เปนธุรกิจของชุมชน โดยมีคนในชุมชน 

รวมกันเปนเจาของ รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการดําเนินงาน ถือวา 

เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน การสงเสริมให 

ชาวบานทําธุรกิจชุมชน เปนการสงเสริมใหชาวบานมีโอกาสเรียนรูวิธีการจัดการธุรกิจ การทํางาน 

รวมกันเพื่อตัวเองและเพื่อสวนรวม ตลอดจนไดเรียนรูถึงการจัดการผลประโยชนเพื่อพัฒนาชุมชน 

การเรียนรูผานการทําธุรกิจชุมชนน้ีจะทําใหชาวบานและชุมชนสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที ่

เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ือง ดังน้ันธุรกิจชุมชน จึงนับวาเปนวิธีการ 

หรือกระบวนการที่มีประโยชนอยางย่ิงตอ “การพัฒนาคนและชุมชน” ซึ่งนอกจากน้ีผลตอการพัฒนา 

เศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงแลวยังเช่ือวาจะมีผลตอการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนดวย และ จาก

การศึกษาของ ประเวศ วะสี (2546) พบวา ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหน่ึงมีวัตถุประสงค

รวมกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกันมีการเรียนรูรวมกันในการกระทาํมี

การจัดการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคกลาวโดยสรุป ชุมชนเขมแข็ง หมายถึงการที่

ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํามีการติดตอสื่อสารการจัดการและการ

แกไขปญหารวมกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู

ภายนอกชุมชนที่ดีข้ึน ตามลําดับการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อผลประโยชนรวมกันลักษณะของชุมชน

เขมแข็ง 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน ประกอบดวย 1) ปจจัยภายใน สมาชิก

ภายในกลุมหรือชุมชนมีความสนใจอยากเรียนรูการดําเนินข้ันตอนตางๆ ของกิจกรรมภายในกลุม และ

มีการลองผิดลองถูก เพื่อใชประยุกตกับการทํากิจกรรมของกลุมภายในกลุมมีสมาชิกหรือภูมิปญญา

ทองถ่ินที่สามารถถายทอดความรูความรูตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูใน

ชุมชนอยางคุมคา และกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน และ 2) ปจจัยภายนอกการเขามามีสวนรวมจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ ที่อยูในพื้นที่สงเสริม จัดการอบรมใหกับ

สมาชิกในกลุม หรือพากลุมตางๆ ไปศึกษาดูงานเพื่อเปนตัวอยางการสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อ

ใชเปนแหลงเรียนรูหรือเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการถายทอดประสบการณกัน

ระหวางกลุม เพื่อนําความรูหรือประสบการณที่ ไดรับไปใชประโยชนตอไป และ 3) ปจจัย           

ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตหรือ

การทํากิจกรรมของกลุม โดยการนําทรัพยากรมาใชไดอยางสูงสุด อาจเกิดจากการถายทอดจากรุนสู

รุน หรือจากสมาชิกสูสมาชิก ซึ่งเปนการนําความรูมาประยุกตใชในการนําทรัพยากรในทองถ่ินมา

สรางรายไดใหกับกลุมหรือชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากระบวนการเรียนรูของชุมชน ที่ทําให

ชุมชนเขมแข็งของ อดุล วังศรีคูณ (2543) พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

จําแนกได 3 กลุมคือ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยสิ่งแวดลอม   

โดยจากการศึกษาปจจัยครั้งน้ีแตกตางจาก ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) พบวา 

ปจจัยทางดาน เศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคม เอื้ออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ใน

ดานปญหาและ อุปสรรคในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังน้ี ปญหาดานการตลาด ปญหาดาน

บัญชีและ การเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาดานการ

ออกแบบ ผลิตภัณฑ และปญหาตนทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชน หนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดานการใหความรู 

การ พัฒนาทักษะดานตางๆ การสนับสนุนดานการตลาด และการกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อสนับสนุน 

วิสาหกิจชุมชน 

การนําไปใชประโยชน ระดับสมาชิก สมาชิกในกลุมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการ

ถายทอดจากภูมิปญญา หรือจากความรู หรือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ มาใชตอยอด 

ประยุกตใชในการสรางอาชีพ สรางรายไดของตนเองและของกลุม ระดับกลุมสมาชิกในกลุมสามารถ

สรุปและนําความรูที่ไดจากกระบวนการผลิตหรือการดําเนินกิจกรรมของกลุม มาสรุป และรวบรวม

เปนองคความรูของกลุม เพื่อใชเปนความรูและประสบการณ ในการถายทอดหรือเผยแพรระหวาง

กลุมที่สนใจ และสามารถสรางหรือจัดเปนแหลงเรียนรูใหกลุมหรือชุมชนอื่นๆ เขามาศึกษาดูงาน  

ระดับชุมชนสมาชิกในกลุมสามารถนําความรูหรือประสบการณ ไปถายทอดใหกับเยาวชน หรือบุคคล 

ที่สนใจภายนอกกลุมหรือพื้นที่ ใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอดเปนอาชีพ และสรางเปน
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รายไดเสริม รวมทั้งนําไปสรางเปนเอกลักษณของชุมชน โดยผลประโยชนที่ไดรับเปนเงินสามารถนํา

กลับมาชวย กลุมหรือชุมชนได กระบวนการเรียนรูที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง จากการศึกษาของ          

เสรี พงศพิศ  (2545) พบวา วิสาหกิจชุมชน เปนแนวคิดที่มุงแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสราง

ผลิตภัณฑหรือผลิตผลโดยครอบครัวใน ชุมชน โดยองคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน เพื่อการ

บริโภคและสรางรายไดใหแกชุมชนโดย มีหลักการคิดที่สําคัญคือสรางความหลากหลายของผลผลิต

และผลิตภัณฑในชุมชน เพื่อการบริโภค แบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจายใหครอบครัว สรางเสริมสุขภาพ

อนามัยที่ดีใหตนเอง และมีคุณธรรม รับผิดชอบตอสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยูรวมในชุมชน ไมเห็นแก

ประโยชนดานกําไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบริโภค  

 

3. ตัวบงชี้กระบวนการเรียนรูกลุมเศราฐกิจชุมชนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีและการนําไปใชประโยชนของ

ประชาขนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวบงช้ีของกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกิจชุมชน ในการรวมกลุม กันจะตองมีผูนํา                

มีวัตถุประสงครวมกัน โดยคนในชุมชน และรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผลประโยชน สวนวิถี

ของการเรียนรู สามารถเรียนรูได ทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน การสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนน้ันควรควบคูไปกับการใหความรูที่ควบคูกันไป ซึ่งจะเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน และ
ความอยูดีกินดีของประชาชนโดยรวมถึงวาการเริ่มตนของรัฐบาลจะยังขาดภาคสําคัญคือ การให

ความรูควบคูกันไป แตแนวทางการสนับสนุนการจัดต้ังเศรษฐกิจชุมชน ก็เปนแนวทางที่ดีที่จะสราง

ความย่ังยืนของเศรษฐกิจฐานรากในกลุมเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งการจัดต้ัง

เปนแหลงสรางรายไดที่มั่นคงและจะลดชองวางของรายไดในประเทศเขาสูความสมดุลใหเปนเหตุ  

เปนผลมากย่ิงข้ึนรวมทั้งในแตละทองถ่ินเองก็มีศักยภาพในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพจากภูมิปญญา

ทองถ่ินที่แตกตางกันไปแตละภาคซึ่งที่ผานมาภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐจึง

เปนการดีที่ชุมชนแตละชุมชนจะใชโอกาสและสรางเศรษฐกิจชุมชนใหแข็งแกรงตอไป ซึ่งสอดคลองกบั 

การศึกษา ของ รังสรรค ปติปญญา (2542) พบวาธุรกิจชุมชน ตองมีคนในชุมชนเปนเจาของ โดยมีคน
ในชุมชน รวมกันเปนเจาของ รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการ

ดําเนินงาน ถือวา เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญกาวหนาอยาง

ย่ังยืน การสงเสริมให ชาวบานทําธุรกิจชุมชน เปนการสงเสริมใหชาวบานมีโอกาสเรียนรูวิธีการจัดการ

ธุรกิจ การทํางาน รวมกันเพื่อตัวเองและเพื่อสวนรวม ตลอดจนไดเรียนรูถึงการจัดการผลประโยชน

เพื่อพัฒนาชุมชน การเรียนรูผานการทําธุรกิจชุมชนน้ีจะทําใหชาวบานและชุมชนสามารถปรับตัวให

เขากับสถานการณที่  เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ือง ดังน้ัน       

ธุรกิจชุมชน จึงนับวาเปนวิธีการ หรือกระบวนการที่มีประโยชนอยางย่ิงตอ “การพัฒนาคนและ
ชุมชน” นอกจากน้ีผลตอการพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงแลวยังเช่ือวาจะมีผลตอการพัฒนา

ความเขมแข็งของชุมชนดวย 
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4 แนวทางในการพัฒนาใหเอ้ือตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง  

การที่ทําใหการพัฒนาในชุมชนและทําใหมีความเขมแข็งไดจะตองอาศัยความรวมมือจาก

ทุกคนในชุมชน แตในการที่จะรวบรวมความรวมมือจากทุกคนไดจะตองมีผูนําที่ดี คอยรวบรวม
สมาชิก สามารถเช่ือมตอคนในชุมชน และสรางความศรัทธาในการรวมกลุมมีความคิดริเริ่มกลา

เปลี่ยนแปลง  กรรมการชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม มีกรรมการชุมชนที่เขมแข็ง  มีการบริหารจัดการ

ชุมชนที่ดี  มีความมุงมั่น บริหารงานโปรงใส มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกชุมชนที่มี

คุณภาพและมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม เขามารวมคิด รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ 

มีการรวมดําเนินการมีการแบงงานกันทําตามหนาที่ รวมสรุปบทเรียนรวมประเมินผลการดําเนินการ 

รวมปรับปรุงดําเนินการ  มีกระบวนการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง  มี

ศักยภาพความพรอมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ: จะตองมีความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเองและมี
ความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ  สรางระบบการจัดเก็บและการนํามาใชขององคความรูที่ดี 

มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและนอกชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ซึ่งการศึกษาของ 

ธเนศ   ศรีวิชัยลําพันธ (2555) พบวาแนวทางปฏิบัติสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไวในประเด็น 

ตอไปน้ี 1) การสรางเวทีการเรียนรูใหเกิดข้ึนกอนอาจจะเปนลักษณะของประชาคมหมูบาน           

2) การวิเคราะหศักยภาพ และขีดความสามารถของทองถ่ิน 3) มีการสงเสริมการรวมกลุมในลักษณะ

ตางๆ เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และมีการสรางเครือขายองคกรชุมชน             

4) การสรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จในระดับอําเภอ/จังหวัด โดยเนนการมีสวน
รวมของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน เปนตน  

กระบวนการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง : จะตองมีการเรียนรู

เพื่อใชในการแกไขปญหาและพัฒนาอยูตลอดเวลา มีศักยภาพความพรอมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ : 

จะตองมีความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ มีการสราง

ระบบการจัดเก็บและการนํามาใชขององคความรูที่ดี มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและนอก

ชุมชน : ตองมีความรวมมือในดานทุนกิจกรรม วิชาการองคความรู การตลาด ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ วิทยา จันทะวงศศรี (2547) พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีปจจัยที่ตองพิจารณาและใหความสําคัญ สําหรับ

การนําแนวทางเลือกวิสาหกิจชุมชนนําไปปรับใชกับกลุม เพื่อผลตอความสําเร็จ ประกอบดวย        

1)ปจจัยดานการผลิต 2) ปจจัยดานการตลาด 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 4) ปจจัยดานการเงิน    

5) ปจจัยดานการมีสวนรวมในกลุม 6) ปจจัยเกี่ยวกับความเปนผูนํา 7) ปจจัยดานแรงงาน 8) ปจจัย 

ที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก 9) ปจจัยที่เกี่ยวของกับสมาชิก และ 10) ปจจัยที่เกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสาร  
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ขอเสนอแนะ 

1. สําหรับการนําไปใชประโยชน  

1) ภาครัฐควรสนับสนุนในการสรางองคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการใหกับวิสาหกิจ 

ชุมชนแบบครบวงจรเชน การทําบัญชี การใช เทคโนโลยีการผลิตในวิสาหกิจแบบเดียวกัน            

กา ร  ออกแบ บ ผลิ ต ภัณฑ  ก า ร ส ร า ง แบ ร นด สิ น ค าแล ะก า ร จั ด ก า รด า นตล าดตล าด                      

โดยใหสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน ซึ่งมีสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนพี่เลี้ยงและ

ฝกปฏิบัติจริงใหแกวิสาหกิจชุมชน 

2) ภาครัฐควรจะเปนผูสนับสนุนและประสานงานใหมีการเช่ือมโยงวิสาหกิจแบบเดียวกัน

เขา เปนเครือขาย เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนเหลาน้ีสามารถที่จะชวยเหลือดูแล ถายทอดความรูซึ่งกัน 

และกัน ได โดยมีการจัดการแลกเปลี่ยนความความรูผานการศึกษาดูงาน 

3) ควรมีการลดข้ันตอนตางๆ ที่วิสาหกิจชุมชนตองเกี่ยวของกับหนวยงานราชการลง เชน 

การจดทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน การขอมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึง       

ลดข้ันตอนแตเพิ่มชองทางในการติดตอขอความชวยเหลือตางๆ ที่วิสาหกิจชุมชนตองการการ

สนับสนุน จากหนวยงานภาครัฐ 

4) รัฐควรมีการประเมินสถานะของวิสาหกิจชุมชนในทุกป เพื่อสงเสริมใหวิสาหกิจ          

ที่สามารถ ดําเนินการธุรกิจไดใหกาวหนาย่ิงข้ึน และใหการชวยเหลือวิสาหกิจชุมชนที่ประสบปญหา 

ทั้งดาน งบประมาณ ความรูในการจัดการ รวมไปถึงเงินทุน โดยใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า     

ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพของวิสาหกิจน้ันๆ  

5) รัฐบาลควรจะใหมีหนวยงานเพียงหนวยงานเดียวเปนผูสนับสนุนดูแลวิสาหกิจชุมชน 

โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมไปถึงผูประกอบการ 

อื่นๆ เพื่อใหเกิดการทํางานที่สัมฤทธ์ิผลอยางแทจริง และลดการซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 

  

2. ในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาดานเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่อื่น ๆ 

2) เพื่อศึกษาถอดบทเรียนกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และประสบความสําเร็จเพื่อเปนตนแบบ 

ใหกับผูสนใจ 

 

 




