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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ การขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น เอกสารรายงานการศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ์ พ ร้ อ ม
มิติด้านคุณค่าสามารถใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบ
ผลส าเร็ จ และมิ ติ ด้ า นคุ ณ ภาพมี ค วามถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ เหมาะสมตามหลั ก ของการวิ จั ย
และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ วงวิ ช าการ โดยได้ รั บ ความกรุ ณ าจากผู้ บ ริ ห ารกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน และ นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ที่กรุณาให้โอกาสในการทาวิจัย
สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง
นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนทุ ก จั ง หวั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ใน 76 จังหวัด ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ และทีมงานวิจัยจาก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง
ประการสาคัญคือ อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย์ประจา
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
อาจารย์ประจาส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ เป็นกาลังใจ และ
ให้คาปรึกษาทุกขั้นตอนของการดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จด้วยดี
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความส าเร็ จ การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณดาเนินการเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน ประจาปี พศศศ 256 และ 2561 ใน 76 จังหวัด ละ 3 คน รวมจานวน 2228 โดยใช้การสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยกรณี 2 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน และ
การทดสอบค่าเฉลี่ยกรณีมากกว่า 2 กลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในส่วนของข้อมูล
เชิงคุณภาพดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบ
ทีมวิทยากรสั มมาชีพชุมชน และ ครัว เรื อนสั มมาชีพชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึ ก และการสนทนากลุ่ ม
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1 ผลการศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1ศ1 ปั จ จั ย มี ผ ลกระทบต่ อ ความส าเร็ จ การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของครั ว เรือ นสั มมาชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
ด้านลักษณะโครงการ และด้านผู้นา ตามลาดับ
1ศ2 ระดับความสุขของครัวเรือนพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
2ศ1 ในด้านปัจจัยด้านผู้นาพบว่า ผู้นามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
และสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี
2ศ2 ในด้านปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ ชุมชนพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความ
สนใจจริงและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมและขับเคลื่อนโครงการ และในกระบวนการของโครงการจะเป็นลักษณะ
การเรียนรู้ร่วมกัน

ค
2ศ3 ด้านปั จจัย ด้านการสนับสนุ นจากทุกภาคส่ว นพบว่า ทุกภาคส่วนจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดี คอยให้
คาปรึกษายามเกิดปัญหา โดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาให้ปัญหาต่าง คลี่คลาย และจะต้องมี
การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีมุมมองในเรื่องของ
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
2ศ4 ด้านปัจจัยด้านทุนชุมชนพบว่า ทุนเงินเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก แต่ทุนมนุษย์ก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน ทั้งนี้ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติก็ควรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
2ศ5 ด้านปั จ จั ย ด้านลั กษณะโครงการพบว่า การที่ ช าวบ้านสอนชาวบ้า นจะทาให้ เกิด ความส าเร็จได้
เนื่องจากผู้ร่วมโครงการจะรู้สึกถึงบรรยากาศผ่อนคลาย ความเป็นกันเอง โดยเป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบไม่เป็น
ทางการ ใช้ภาษาเดียวกัน เข้าใจง่าย ผู้เข้าร่วมจึงกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นผลทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2ศ6 กระบวนการในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้นา
ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 2) การมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 3) การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
4) หลักการให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) นาทุนชุมชนมาสนับสนุน
2ศ7 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนประกอบด้วย 1) มีกระบวนการ
ดาเนิ น งานในโครงการที่ชัดเจน 2) คุณลั กษณะทีมวิทยากรสั มมาชีพ ชุมชน 3) มี ทีมสนับสนุนการขับเคลื่ อน
สัมมาชีพชุมชนและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
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This research is a study of key drivers of successful Community Livelihood project.
There are two objectives: 1) to study the driving of Community Livelihood project in
accordance with the philosophy of sufficiency economy and 2) to study key factors of
successful Community Livelihood project. This research used both quantitative and
qualitative data collection methods or mixed method. In quantitative method, data was
collected by questionnaires from 2,280 participants in 76 provinces, 30 participants each,
which were target groups of Community Livelihood project in 2017 and 2018. In qualitative
method, data was gathered by in-depth interview and focus-group discussion from key
information providers including Chief of Community Development Provincial office, Chief of
Community Development District office, district-level Community Livelihood supporting
team, Community Livelihood trainer, Village Headman, Provincial Community Development
Officer, district Community Development Officer and Community Livelihood household.
The research found that participation is most important key success factor of community
livelihood project, followed by project characteristics, leadership and community happiness,
respectively. In terms of leadership factor, it was found that leaders who have expertise and
wide range of experiences are easily to communicate to project participants. In participation
factors, participants must have real interest and are ready to join and drive the project.
Moreover, supporting sectors should be a good consultant, a coordinator and a monitor in
order to manage project successfully. It is also found that money and human capital are
important factors for driving a project. Additionally, friendly and relaxed atmosphere make
participants more familiar with the project which is one of key success factors of this project.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัต น์และก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ กระแสโลกาภิวัตน์
ทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชี วิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวน ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศ
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและรัดกุม
นาไปสู่ การกาหนดยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้ ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุ ข เศรษฐกิจ พัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อง สั งคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยมี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม เป็ น 1 ใน 6 ยุ ท ธศาสตร์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว ของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติ สุ ขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถพึ่งตนเอง และทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
(สรุปสาระสาคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580, 2561)
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาสู่ประเทศไทย ทาให้ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนั้น
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด รวมถึงประเทศไทยที่ได้วางแผนการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนที่จัดทาขึ้นบน
พื้นฐานยุทธศาสตร์ 20 ปี มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน เน้นให้”คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคน
ทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง โดยกาหนดให้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ

2

เหลื่อมล้าในสังคม เป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ทางสังคมของภาครั ฐ รวมทั้งเพิ่ มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(สรุปสาระสาคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560)
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
กาหนดให้การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็น 1 ใน 11
ด้าน ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนในระดับล่างที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยมี
แผนงานที่สาคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ งได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้
การดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและ
มีความยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยกาหนดโครงการ “ลดความเหลื่อมล้า แบ่งปันความสุ ข” เป็น 1 ใน
8 กลุ่มโครงการเน้นหนักที่ให้ความสาคัญ เป็นพิเศษในเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยโครงการดังกล่าวเน้นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ความยากจนระดับครัวเรื อน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและขยายโอกาสคนยากจนในการเข้าถึงทรัพยากรและการให้ บริการของรัฐ เพื่อขั บเคลื่ อน
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยข้างต้น กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดให้การพัฒนา
อาชีพครัวเรือน เป็น 1 ใน 3 ปัจจัยขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 (CDD Agenda
2017) มุ่งผลให้ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข ”
และดาเนิ น การภายใต้ “โครงการสร้างสั มมาชีพชุมชนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได้” ทาให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคง
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการสร้างอาชีพผ่านกระบวนการ “สร้างสัมมาชีพ
ชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทา ประกอบกับการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง
กระบวนการ “สร้างสัมมาชีพชุมชน” เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จากนั้นปราชญ์ชุมชนกลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน ติดตาม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครัวเรือนที่เข้ารับ
การฝึกอาชีพสามารถปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่าง
มั่นคง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการพัฒ นาชุมชนดาเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภายใต้ ก ารบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของประชารั ฐ ในพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 23,589 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้
รวม 471,780 คน/ครัวเรือน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมฯ ดาเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง
ในพื้นที่ 20,140 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน
16,512 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเป้าหมายใหม่ จานวน 3,628 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ
และมีรายได้ รวม 523,640 คน/ครัวเรือน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใน ปี 2564” กรมการ
พัฒนาชุมชนได้ดาเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายให้ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ คือ ทาอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยได้ ดาเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ไปแล้วทั้งสิ้น จานวน 27,217 หมู่บ้าน มีครัวเรือนสั มมาชีพชุมชน
จานวน 995,420 ครัวเรือน ด้วยความสาเร็จจากการดาเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน ทางคณะผู้จัดทาวิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญ
จึงมีความสนใจจัดทาโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนขึ้น
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1.2 คาถามวิจัย
1) การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอย่างไร
2) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีองค์ความรู้การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน
3) นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานการดาเนินการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
หมวดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพ
แนวคิดสัมมาชีพชุมชนและกระบวนการสร้างสัมมาชีพ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
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หมวดที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
แนวคิดทุนชุมชน
แนวคิดความสุข
หมวดที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่ม
แนวคิดภาวะผู้นา
แนวคิดการมีส่วนร่วม
แนวคิดหลักการพัฒนากลุ่ม (5 ก)
หมวดที่ 4 ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร
การวิจั ย เชิ งปริ มาณ ประชากรเป้ าหมายเป็น ผู้ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บการด าเนิ นการขั บเคลื่ อ น
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ 76
จังหวัด
การวิ จั ย เชิง คุณ ภาพ ประชากรเป้ าหมายเป็ นผู้ ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บ การด าเนิ นการขั บเคลื่ อ น
สัมมาชีพชุมชนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิ งห์บุรี
ชลบุรี ศรีสะเกษ อุดรธานี แพร่ ตาก ราชบุรี นครศรีธรรมราช สตูล ปทุมธานี และบุรีรัมย์
ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่
1) พัฒนาการจังหวัด 2) พัฒนาการอาเภอ 3) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดั บ จั ง หวั ด 4) วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ ผ่ า นการอบรมจากศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
5) ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มที่ 2 การสนทนากลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบงานสัมมาชีพ
2) เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบงานสัมมาชีพ 3) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ต้องไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 4) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
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1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ศึกษาการดาเนินการขับ เคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 2561

6. นิยามศัพท์
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดความหมายคาสาคัญที่ใช้ในการวิจัยไว้ ดังนี้
สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
และมีร ายได้มากกว่ารายจ่ าย เป็ นความพยายามที่จะปรับจากการทามาหากิน เป็นทามาค้าขาย
โดยไม่ได้เอากาไรสูงสุดเป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคานึงถึงความเป็นธรรมทางสัง คม
กล่าวคือ ความสุขของตนและคนทางาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก
ปราชญ์ชุมชน หมายถึง ผู้ประกอบสัมมาชีพจนมีความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ
หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ ประสบความสาเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพเป็นที่ยอมรับของ
คนในชุมชน พร้อมมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปสู่บุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “วิทยากรผู้นา
สัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทีมวิทยากรสั มมาชี พชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ 1 คน และปราชญ์ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นทีม เพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ที่ผ่านการ
อบรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ครั วเรื อนสั มมาชี พชุ มชนตั วอย่ าง หมายถึ ง ครั วเรื อนสั มมาชี พชุ มชนที่ ผ่ านการคั ดเลื อก
ตามเกณฑ์ที่กาหนดในระดับจังหวัด หรือระดับภาค
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หมายถึง พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จังหวัดผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน
ผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง หมายถึ ง ผู้ น าท้ องที่ ได้ แ ก่ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน ผู้ น าท้ องถิ่ น ได้ แ ก่
นายกองค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ส่ วนราชการต่าง ๆ ภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมกับชุมชน
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หมู่บ้ านเป้ าหมายสัมมาชีพชุมชน หมายถึง หมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้ นแบบที่ ได้ รับ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณจากกรมการพั ฒ นาชุ มชน หรื อหมู่ บ้ านที่ มี ครั ว เรื อนมี รายได้ ต่ ากว่ าเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือหมู่บ้านที่มีความพร้อม
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร หรือเครือข่าย
การพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน และได้รับคาสั่งแต่งตั้ง
เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มอาชีพ หมายถึง กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากการรวมตัวของผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย
ตั้งแต่ 5 ครัวเรื อนขึ้นไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านที่มีการประกอบ
อาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมาร่วมดาเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการประกอบอาชีพ
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ขั้นตอนในการส่งเสริมกระบวนการสัมมาชีพชุมชนให้
เป็นตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน
การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ และรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน
การสนั บ สนุ น หมายถึ ง การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ในการด าเนิ น งานสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุนชุมชน หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนหรือสังคม ทั้งสิ่งที่มีอยู่โดยเกิดขึ้นเองธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น โดยสิ่งเหล่านั้นสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
1. ทุนที่เป็นเงิน คือ ทุนทางการเงิน ของชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนอื่น ๆ ในชุมชน
2. ทุนที่ไม่ใช่เงิน ประกอบด้วย 1) ทุนมนุษย์ คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้ น า อช.) อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน (อช.) 2) ทุ น สั ง คม คื อ กลุ่ ม และองค์ ก รต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน เช่ น
คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชน (ศอช.) 3) ทุนกายภาพ คือ
สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ชุ ม ชนใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ในชุ ม ชน เช่ น ศู นย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชน ศาลากลางบ้ า น
4) ทุนธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทีส่ ามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
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ชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ให้ปราชญ์ชุมชนสอน
คนในชุมชนด้วยกันเองในอาชีพที่อยากทาตามความเหมาะสม จนสามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้กับตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จการขั บเคลื่ อนสั มมาชี พชุ มชน หมายถึ ง สิ่ งที่ ส่ งผลต่ อการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนทาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน
ความส าเร็ จการขั บเคลื่ อนสั มมาชี พชุ มชน หมายถึ ง ครั วเรื อนสั มมาชี พชุ มชนประกอบ
สัมมาชีพอย่างต่อเนื่อง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ และมีความสุข
ความสุขของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีความรู้สึกพึงพอใจ
ในชีวิต มีความรู้สึกทางบวกทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่น การมีการมีสุขภาพที่ดี การมีรายได้
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ การมีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นต้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จั ยครั้งนี้ คณะผู วิ จั ยได ทบทวนแนวคิดและงานวิจัย ที่เกี่ย วของกับ ปจ จัย ที่มีผ ลกระทบตอ
ความสํ า เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน เพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการพั ฒ นากรอบแนวคิ ด การวิ จั ย
ประกอบดวยแนวคิดแบงออกเปน 4 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพ
แนวคิดสัมมาชีพชุมชนและกระบวนการสรางสัมมาชีพ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
หมวดที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
แนวคิดทุนชุมชน
แนวคิดความสุข
หมวดที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลุม
แนวคิดภาวะผูนํา
แนวคิดการมีสวนรวม
แนวคิดหลักการพัฒนากลุม (5 ก)
หมวดที่ 4 ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานสัมมาชีพชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพ

ความหมายของอาชีพ
อาชีพเปนรูปแบบการดํารงชีพในสังคมปจจุบัน อาชีพเปนหนาที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคล
ประกอบอาชีพจะไดมาซึ่งคาตอบแทน หรือรายได เพื่อใชจายในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ im2market (2017)
ไดกลาววา อาชีพ หมายถึง การทํางานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายไดเพื่อบุคคลนําไปดํารงชีพทั้ง
ของตนและครอบครัว งานที่ทํานั้นตองเปนงานที่สุจริต กอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม โดยไมทําให
ตนเอง และผูอื่นเดือดรอน นอกจากนี้ อาชีพยังหมายถึง งานหรือการทํามาหากิน ทําธุรกิจ ตามความชอบ
หรือความถนัด ไดคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน ตัวอยางของอาชีพ เชน อาชีพคาขาย พนักงาน
ลูกจางรายวัน เจ าของธุร กิจ ตนเองที่ไมไดทํางานเกี่ย วกั บ วิช าชีพ ไม ตองสอบเพื่อขอใบอนุญาต หรือใบ
ประกอบตามที่กฎหมายรองรับ
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ในสวนของความสําคัญของการประกอบอาชีพ คือ การทํามาหากินของมนุษย เปนการแบงหนาที่
การทํางานของคนในสังคม และทําใหดํารงอาชีพในสังคมได บุคคลที่ประกอบอาชีพจะไดคาตอบแทน หรือ
รายไดที่จะนําไปใชจายในการดํารงชีวิต และสรางมาตรฐานที่ดีใหแกครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
ซึ่งความสําคัญของการประกอบอาชีพ จําแนกไดดังนี้
1. ทําใหมีรายไดประจําเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยซื้อหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต
2. ทําใหมีโอกาสใชความรูความสามารถที่มีอยูทํางานใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
3. ทําใหมีโอกาสสรางชื่อเสียงใหแกตนเองและวงศตระกูล เปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคม
4. ทําใหมีฐานะและหลักฐานมั่นคง เปนที่เคารพนับถือของบุคคลอื่น ๆ
5. ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถพึ่งตนเองได และทําประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม
นอกจากนี้ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในงานอาชีพ สามารถจําแนกออกไดดังนี้
1. ความตองการมุงความสําเร็จ (Need for Achievement) มุงมั่นใชกําลังกาย กําลังความคิด
สติปญญาและความสามารถทั้งหมด พรอมทั้งทุมเทเวลาใหกับงาน โดยไมคํานึงถึงความยากลําบาก เพื่อให
งานบรรลุความสําเร็จที่มุงหวังไว
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity Thinking) กลาประดิษฐ กลาคิดคนสิ่งที่แปลกใหม
3. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเปนผูนําที่ดี (Management and Leadership
Capability) มีลักษณะการเปนผูนํา รูจักหลักการบริหารจัดการที่ดี ภาวการณเปนผูนําจะแตกตางไปตาม
ระยะการเจริญเติบโตของธุรกิจ
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Be Self-Confident) มีความเปนอิสระและรูจักพึ่งตนเอง มีความมั่นใจ
มีความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว มีลักษณะเปนผูนํา มีความเชื่อมั่นที่จะประสบความสําเร็จ
5. รูจักผูกพันตอเปาหมาย (Addicted to Goals) เมื่อมีเปาหมายจะตองทุมเททุกอยางเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย และมีความคิดผูกพันที่จะเอาชนะ
6. มีวิสัยทัศนกวางไกล (Visionary) เปนผูที่สามารถวิเคราะหเหตุการณในอนาคตไดอยางแมนยํา
7. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) มีความรับผิดชอบตองานที่ทําเปนอยางดี
8. มีความกระตือรือรนและไมห ยุดนิ่ง (Enthusiastic) มีการทํางานที่เต็มไปดวยพลัง มีชีวิตชีว า
มีความกระตือรือรน ทํางานทุกอยางโดยไมหลีกเลี่ยง ทํางานหนักมากกวาคนทั่วไป
9. กลาตัดสินใจและมีความมานะพยายาม (Can Make Decision And Be Attempt) มีความกลา
ตัดสินใจมีความหนักแนนไมหวั่นไหว เชื่อมั่นในตนเองกับงานที่ทํา
10. รูจักประมาณตนเอง (Self-Assessment) การรูจักประมาณตนเองไมทําสิ่งเกินตัว
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จากการทบทวนความหมายของอาชีพขางตน สามารถสรุปความหมายของอาชีพไดวา คือ สิ่งที่
บุคคลทําเพื่อการดํารงชีวิตโดยใชความรู ทักษะ และความสามารถของตนที่ไดรับจากการศึกษาและฝกอบรม
หรือเรียนรูมาแลวมาใชประโยชนและกอใหเกิดรายได

แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน

ความหมายของสัมมาชีพชุมชน
แนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศโดยการสรางสัมมาชีพ ไดมีการนิยามความหมายของ “สัมมาชีพ”
วาหมายถึง อาชีพที่ไมเบียดเบียนตัวเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวา
รายได (ประเวศ วะสี, 2552) นอกจากนี้ พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตโต (2560) ไดกลาวถึงสัมมาชีพ
ชุมชน ไววาเปนแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศในมิติดานเศรษฐกิจโดยการสรางอาชีพที่ไมเบียดเบียน
ตัวเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอมใหมีรายจายนอยกวารายได ทั้ งนี้ตองสอดคลองกับ วิถีของชุมชนเพื่อความ
มุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุ มชน (2560) กลาววา สั มมาชีพชุมชน คือ การพัฒนาเพื่อยกระดั บ
เศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได” ทําใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู
ร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข ด ว ยการสร า งอาชี พ ผ า นกระบวนการ “สร า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน” ขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานอยางเปนกระบวนการ ภายใตแนวคิด “ชาวบานสอนชาวบาน” สอนอาชีพที่เขาตองการอยากทํา
ประกอบการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ที่เริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะการ
ถายทอดองคความรูใหกับปราชญชุมชนดานอาชีพ จากนั้นกลับไปสรางทีมและจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับ
ครัวเรือนที่ตองการฝกอาชีพในหมูบานเปาหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหครัวเรือนที่
เขารับการฝกอาชีพมีความรูและปฏิบัติอาชีพไดจริง จนพัฒนาเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับครัวเรือนไดอยางมั่นคง
จาการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความหมายสัมมาชีพชุมชนขางตน สามารถสรุปไดวา สัมมาชีพชุมชน
คื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ มชน โดยการสรา งอาชีพ ใหครัว เรือนในชุมชน ซึ่งยึ ด หลักสัม มาชีพ คือ การ
ประกอบอาชี พที่ ไม เ บี ย ดเบี ย นตนเอง ผู อื่น และสิ่ งแวดลอม และมีจุด มุงหมายหลั กเพื่อแก ปญ หาและ
ยกระดับรายไดของประชาชนใหดีขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
กระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (2560) กลาววาการสรางสัมมาชีพชุมชนขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางเปน
นกระบวนการ ภายใตแนวคิด “ชาวบานสอนชาวบาน” สอนอาชีพที่เขาตองการอยากทําประกอบการนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ที่เริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะการถายทอดองคความรู
ใหกับปราชญชุมชนดานอาชีพ จากนั้นกลับไปสรางทีมและจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับครัวเรือนที่ตองการ
ฝกอาชีพในหมูบานเปาหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหครัวเรือนที่เขารับการฝกอาชีพ
มี ค วามรู  แ ละปฏิ บั ติ อ าชี พ ได จ ริ ง จนพั ฒ นาเป น อาชี พ ที่ ส ร า งรายได ใ ห กั บ ครั ว เรื อ นได อ ย า งมั่ น คง
กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดกิจกรรม/โครงการภายใตกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีกิจกรรม/โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธกัน แบงเปน 4 โครงการหลัก และ 4 โครงการสนับสนุน ดังนี้
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1. โครงการหลัก
1.1 พัฒนาผูนําสัมมาชีพ ในโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผูนําสัมมาชีพใหสามารถ
ถายทอดความรูดานอาชีพ โดยตระหนักถึงความสําคัญบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนมีความรูและทักษะในการวิเคราะหอาชีพเพื่อเชื่อมโยงการตลาดของชุมชนได กลุมเปาหมาย คือ
ปราชญชุมชนจากหมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 3,628 หมูบาน ๆ ละ
1 คน รวม 3,628 คน โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560) รุนละ 4
วัน โดยมี วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการในรูป แบบการจั ดฝกอบรมในหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ”
จํานวน 48 รุน รุนละ 4 วัน โดยศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แหง
และประกอบดวย 3 หมวดวิชา ไดแก 1. ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสูสัมมาชีพชุมชน 2. องคความรูสูการ
สรางอาชีพ และ 3. ทักษะการถายทอดองคความรูสัมมาชีพ
1.2 เตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สรางทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนใน
ระดั บ หมู บ า นให มีความพร อมและสามารถจัดการฝ กอบรมอาชี พให กับ ประชาชนในหมู บานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1. ปราชญชุมชนที่อยูในหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 3,628 หมูบาน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 18,140 คน 2. ประชาชนที่เปนผูแทนครัวเรือนที่
อยูในหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีความตองการและสนใจฝกอบรมอาชีพ จํานวน
3,628 หมูบาน ๆ ละ 26 คน/ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 94,328 คน/ครัวเรือน โดยระยะเวลา จํานวน 2 วัน
(ไตรมาส 1 : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560)
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินโครงการเตรียมความ
พรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการจากเอกสารแนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน
ป 2561
2. จัดทําแผนการดําเนินโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อให
บรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
3. ประสานกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม ประกอบดวย ปราชญ
ชุมชนที่ เป น กลุ มเป า หมาย หมู บ า นละ 5 คน ผูแทนครัวเรือนในหมู บานเปาหมาย หมู บานละ 26 คน/
ครัวเรือน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่จําเปนและ
เกี่ยวของ
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4. ดําเนินโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยใหมีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยว
ของเขารวมกิจกรรมดวย
1.3 สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน สงเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแก
ประชาชนกลุ ม เป า หมาย กลุ มเป า หมายประชาชนที่เ ปน ผู แทนครัว เรือนที่อยูใ นหมู บา นเปา หมายใหม
ป งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ มีความต องการและสนใจฝกอบรมอาชีพ จํานวน 3,628 หมู บาน ๆ ละ 26
ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 94,328 คน ระยะเวลา จํานวน 3 วัน (ไตรมาส 2 : มกราคม 2561 –
มีนาคม 2561)
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินโครงการสงเสริมการ
สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการจากเอกสารแนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน
ป 2561
2. จัดทําแผนการดําเนินโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
3. ประสานกลุมเปาหมาย (ตามโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน)
และผูเกี่ยวของประกอบดวย 1) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมูบานละ 5 คน26 ครัวเรือน 2) ประชาชนที่
เปนผูแทนครัวเรือนที่มีความตองการและสนใจฝกอบรมอาชีพ หมูบานละ 26 ครัวเรือน 3) ทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่จําเปนและเกี่ยวของ
4. ดําเนินโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดั บหมูบาน ในรูปแบบการฝ ก
อบรม โดยทีมวิ ทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู บาน จํานวน 5 คน ทํ าหนาที่เปนแกนนําหลักในการจัด
กระบวนการเรียนรู ทีมงานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม และสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของ การอบรมภายใต
โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การใหความรูภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิควิธีการ และความรูที่เกี่ยวของกับ
การประกอบอาชีพที่ครัวเรือนตองการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการกลับไป
พัฒนาอาชีพตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหรือบานปราชญ
ชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จ หรือศูนยเรียนรูและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็งในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 ฝกปฏิบัติการประกอบอาชีพที่ฝกอบรม
5. เมื่อดําเนินการตามกรอบการเรียนรูเสร็จเรียบรอยแลว
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1) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบานและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพใน
พื้นที่ มีหนาที่ ติดตาม สนับสนุน และสงเสริมใหครัวเรือนเปาหมาย 26 ครัวเรือนสามารถนําความรูที่ไดรับ
จากการ ฝกอบรมไปประกอบอาชีพ เกิดเปนอาชีพ และมีรายไดหรือลดรายจายไดอยางตอเนื่อง ทั้งในดาน
ความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพนั้นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการบริหารจัดการ
หรือจะเปนการชวยเหลือแกไขปญหา หรือการสงเสริมดานการตลาดและการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุน สงเสริมใหครัวเรือนเปาหมายที่ผานการฝก
อบรม ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกันและประกอบอาชีพอยางตอเนื่องใหมีการรวมกลุม และ
สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเปนกลุมอาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบการลงทะเบียน
OTOP
3) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพในพื้นที่และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสนับสนุน
ใหชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ สงเสริมชองทางการตลาดเพื่อใหกลุมสามารถ
ประกอบอาชีพและสรางรายไดอยางตอเนื่อง
1.4 ขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสง
เสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแกประชาชนกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายประชาชนที่เปนผูแทน
ครัวเรือนที่อยูในหมูบานเปาหมายเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมเคยเขารวมโครงการสงเสริมการสราง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมากอนมีความตองการและสนใจฝ กอบรมอาชี พ
จํานวน 16,512 หมูบาน ๆ ละ 26 ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 429,312 คน ระยะเวลา จํานวน 3 วัน
(ไตรมาส 1 - 2 : ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินโครงการขยายผลการ
สราง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการจากเอกสารแนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน
ป 2561
2. จัดทําแผนการดําเนินโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบานเพื่อให
บรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
3. ประสานกลุมเปาหมาย และผูเกี่ยวของ ประกอบดวย 1) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
หมูบานละ 5 คน 2) ประชาชนที่เปนผูแทนครัวเรือนที่มีความตองการและสนใจฝกอบรมอาชีพ หมูบานละ
26 ครัวเรือน 3) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่จําเปน
และเกี่ยวของ
4. ดําเนินโครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการฝกอบรมโดย
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน จํานวน 5 คน ทําหนาที่เปนแกนนําหลักในการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู  ที มงานสํ า นั กงานพั ฒ นาชุ มชนอํ าเภอ ทีมสนั บ สนุ น การขับ เคลื่อ นสัม มาชี พชุมชนในพื้น ที่ และ
หนวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม และสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของ การอบรมภายใต
โครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
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ขั้นตอนที่ 1 การใหความรูภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิควิธีการ และความรูที่เกี่ยวของกับ
การประกอบอาชีพที่ครัวเรือนตองการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการกลับไป
พัฒนาอาชีพตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหรือบานปราชญ
ชุมชนที่ประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จ หรือศูนยเรียนรูและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็ง ในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 ฝกปฏิบัติการประกอบอาชีพที่ฝกอบรม
5. เมื่อดําเนินการตามกรอบการเรียนรูเสร็จเรียบรอยแลว
1) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบานและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพใน
พื้นที่ มีหนาที่ ติดตาม สนับสนุน และสงเสริมใหครัวเรือนเปาหมาย 26 ครัวเรือนสามารถนําความรูที่ไดรับ
จากการ ฝกอบรมไปประกอบอาชีพ เกิดเปนอาชีพ และมีรายไดหรือลดรายจายไดอยางตอเนื่อง ทั้งในดาน
ความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพนั้นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการบริหารจัดการ
หรือจะเปนการชวยเหลือแกไขปญหา หรือการสงเสริมดานการตลาดและการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุน สงเสริมใหครัวเรือนเปาหมายที่ผานการฝก
อบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกันและประกอบอาชีพอยางตอเนื่องไดมีการรวมกลุม และ
สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเปนกลุมอาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบการลงทะเบียน
OTOP
3) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพในพื้นที่และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสนับสนุน
ใหชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ สงเสริมชองทางการตลาดเพื่อใหกลุมสามารถ
ประกอบอาชีพและสรางรายไดอยางตอเนื่อง
2. โครงการสนับสนุน
กรมการพัฒนาชุมชนไดสงเสริมและสนับสนุนใหผูนํา กลุม องคกร และเครือขายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกรมฯ เขามารวมเปนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน ดังนี้
2.1 การสร า งที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ให ที ม
สนับสนุนขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนมีทักษะการเรียนรูตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู
ความเข าใจเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานสร า งสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งรวมถึง
สามารถใหการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน บรรลุตามเปาหมายได โดยกลุมเปาหมายประกอบดวย 1.ปราชญ
ชุมชนที่อยูในหมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน 2.ผูนํากลุม กลุม องคกร เครือขาย ที่มีศักยภาพในการรวม
เปนทีมสนับสนุน ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ประกอบดวย 1) ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน หรืออาสาพัฒนาชุมชน
2) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) 3) คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล
(ศอช.ต.) 4) คณะกรรมการเครื อ ข า ย OTOP คณะกรรมการเครื อ ข า ยกลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิ ต
คณะกรรมการเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออื่นๆ ตาม ศักยภาพของผูนํากลุม
องคกร เครือขายการพัฒนาชุมชนที่อยูในตําบลที่มีหมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน
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2.2 สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ภาค ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบงานสตรีของ
จังหวัดในภาค เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู ความเขาใจการ ดําเนินงานสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสงเสริมองคกร สตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
2.3 การบู รณาการแผนชุ มชนระดั บตํ าบลสร างสั มมาชี พชุ มชน เพื่ อส งเสริ มการบู รณาการ
แผนชุ มชนระดั บ ตํ า บล และการใช ป ระโยชน จากแผนชุม ชนในการสร างสั มมาชี พ ชุม ชนที่มุ ง เน น การ
บูรณาการปญหา ความตองการ จัดกลุมเพื่อสรางน้ําหนัก ชี้เปาเพื่อสรางความรวมมือในการจัดการปญหา
และตอบสนองความ ตองการโดยมุงเนนดานการสรางสัมมาชีพชุมชน และเพื่อสนับสนุนใหคณะกรรมการ
ศูนยประสานงานองคการชุมชน เปนกลไกหลักในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสราง สัมมาชีพชุมชน
ที่เชื่อมโยงสูแผนพัฒ นาท องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด มุงเน นการเพิ่มโอกาสเขาถึ ง
แหลงงบประมาณที่สนับสนุนการยกระดับ/ตอยอดการสราง สัมมาชีพชุมชนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.4 การสนับสนุนสัมมาชีพแกครัวเรือนยากจน เพื่อสงเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจน
มีอาชีพและรายได สามารถพึ่งพาตนเองได ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป ดานการแกไขปญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายในสอดคลองกับปรัชญากระทรวงมหาดไทยในการ “บําบัด
ทุกข บํารุง สุข” แกประชาชน ตลอดจนบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา
ความยากจน ทั้งระดับสวนกลางและระดับพื้นที
จากการทบทวนกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน สามารถสรุปไดวา กระบวนการดังกลาวมีลําดับ
ขั้ น ตอนดั ง ต อ ไปนี้ คื อ 1) การพั ฒ นาผู นํ า สั ม มาชี พ (ปราชญ ชุ ม ชน) ให เ ป น วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัด 3) การเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมูบาน 4) การสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน 5) การสนับสนุนการจัดตั้งและ
พัฒนากลุมอาชีพ และ 6) การสนับสนุนการขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชนโดยสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานสรางสัมมาชีพชุมชนใหกับผูนําและกลุมองคกรตาง ๆ โดยกระบวนการทั้งหมดที่กลาว
มานี้จะตองอาศัยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวั ด สํ านั กงานพั ฒ นาชุ มชนอํ า เภอ ปราชญชุมชน ครัว เรือนเปาหมาย และผูแทนครัว เรือน เพื่อให
โครงการบรรลุผลสําเร็จอยางยั่งยืน
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แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริชี้แนะ
แนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ เปนแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุ กระดั บ ตั้ งแต ร ะดั บ ครอบครั ว ระดั บชุมชน จนถึ งระดับ รั ฐ ทั้งในการพัฒ นาและบริห าร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความ
รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอม
ตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2559)
1. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ไมน อยเกิ นไปและไมมากเกิ นไป โดยไมเ บีย ดเบีย น
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเ หตุ ผล หมายถึ ง การตัดสิน ใจเกี่ย วกับระดับ ความพอเพีย งนั้น จะตองเปน ไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ คือ
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะนํา
ความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ และ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552) ไดกลาววา ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต และวิ ถีป ฏิ บั ติ นํ า สู ความสมดุ ล อั น ส ง ผลให มี ค วามสุ ข
อย างยั่ งยื น โดยมี อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ คื อ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอความจําเปน และ
เหมาะสม กับฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดลอมรวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น ไมมากและไมนอยเกินไป
และตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการอยางมีเหตุผล ตาม
หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดย คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของอยางถวนถี่
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“รูจุดออนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรค” และคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ “รูเขา รูเรา รูจักเลือกนํา
สิ่ งที่ ดี แ ละเหมาะสมมาประยุ ก ต ใ ช ” และการมีภู มิคุม กัน ในตัว ที่ดี หมายถึง การเตรี ย มตัว ใหพ รอ มรั บ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ วัฒนธรรมจากทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใหสามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที การปฏิบัติเพื่อใหเกิดความพอเพียงนั้น
จะตองเสริมสรางใหคนในชาติมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตน ดังนี้
1. มีคุณธรรม ทั้งนี้บุคคลครอบครัว องคกร และชุมชนที่จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ต องนํ าระบบคุ ณธรรมและความซื่ อสั ต ย สุจ ริตมาประพฤติป ฏิ บัติก อน โดยเริ่มจากการอบรมเลี้ย งดูใ น
ครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจนการฝกจิต ขมใจของตนเอง
2. ใชหลักวิชาความรู โดยนําหลักวิชาและความรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช ทั้งในขั้นการวางแผน
และปฏิบัติ ดวยความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวังอยางยิ่ง
3. ดําเนินชีวิตดวยความเพียร ความอดทนมีสติปญญา และความรอบคอบ
อยางไรก็ตามการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตไดโดยเริ่มจาก
ตัวเองกอน ดวยการฝกจิตขมใจตนเอง และอบรมเลี้ยงดูคนในครอบครัวใหมีคุณธรรมกินอยูตามอัตภาพ
พึ่งพาตนเองอยางเต็มความสามารถ ไมทําอะไรเกินตัว ไมลงทุนเกินขนาด ดําเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น ใฝรู ใฝศึกษาและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเปนที่พึ่ง
ใหผูอื่นไดในที่สุด เชน การหาปจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว จากการประกอบสัมมาชีพ การจัดทํา
บัญชีรายรับรายจาย ประหยัด แตไมใชตระหนี่ ลด ละ เลิกอบายมุข รูจักคุณคา รูจักใชรูจักออมเงิน และ
สิ่งของเครื่ องใชดูแลรั กษาสุ ขภาพใหแข็งแรง มีการแบงปนภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบขาง
รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและการอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งบริหารความเสี่ยงดวยการสรางภูมิคุมกันดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยัง
สามารถเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดความพอเพียงในระดับชุมชนได คือ คนในชุมชน มีการรวมกลุมกันทํา
ประโยชนเพื่อ สวนรวม ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายใน ชุมชนบนหลักของความรูรัก สามัคคี สรางเปนเครือขาย
เชื่ อมโยงกั น ในชุ มชนและนอกชุ มชน ทั้ ง ดานเศรษฐกิจ สั งคมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม เช น
การรวมกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยหรือองคกรการเงินชุมชน สวัสดิการชุมชน การชวยดูแลรักษาความสงบ
ความสะอาด ความเปนระเบียบ เรียบรอย รวมทั้งการใชภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมาสรางประโยชนสุขไดอยางเหมาะสม
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จากการทบทวนแนวคิดเกี่ ย วกั บ ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง สามารถสรุป ไดวา ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดํารงอยูและเปนหลักปฏิบัติตนของประชาชน ตั้งแตระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถเริ่มไดจากตนเองคือการปฏิบัติตนใหเปนใฝเรียนรู
และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ตลอดจนหาเลี้ยงชีพจาก
การประกอบสัมมาชีพ ซึ่งในระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุมกันทําประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันภายใน และสามารถนําทุนชุมชนมาสรางประโยชนสุขรวมกันไดอยางเหมาะสม

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน

ความหมายเศรษฐกิจชุมชน
Mariategui (1890) ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนวา เปนพลังเจตจํานงของมวลชนและ
ของพรรค เชื่อวาเฉพาะชนชั้นกรรมาชีพ ชาวนาและพรรคพวกเทานั้น จึงจะมีพลังแหงเจตจํานง พลังแหง
ความเชื่อและพลังแหงอารมณที่สามารถเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจสังคมได โดยใหความสําคัญแกชาวนาและ
องคกรชุมชนของชาวนา ดังนั้นชุมชนของชาวอินเดียก็ยังคงแสดงศักยภาพที่จะพัฒนา ชุมชนยังคงรักษาสาระ
แหงการรวมมือกันและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การทํางานอยูในบรรยากาศที่ผอนคลาย และนาพึงพอใจ
ดวยการแขงขันฉันทมิตร นอกจากนั้น ชุมชนยังสามารถปรับตัวรับเทคโนโลยีใหมไดดวย มีความสอดคลองใน
การใหความหมายเกี่ยวกับการรวมมือกันและการชวยเหลือซึ่งกัน สอดคลองกับประเวศ วะสี (2541) ไดให
ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไววา เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึง เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการ
ทะนุบํารุงพื้นฐานของตัวเองใหเขมแข็ง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคม
ก็คือชุมชน จะไมมองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกสวน แตเปนเศรษฐกิจที่อยูบ นความเขมแข็ งของสังคมหรื อ
ชุมชน อาศั ยการสรางความเข มแข็งของชุมชนเปน เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนการบูรณาการ ใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม คุมคาและ
ยั่งยืน เปนการผลิตที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวและชุมชนไดอยางเพียงพอ สวนเกินแหงผลผลิตจะเปนเศรษฐกิจ
แหงการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือแปรรูปตามกําลังและวัฒนธรรมของชุมชน
นอกจากนี้ ฉัตรทิพย นาถสุภา (2548) ไดกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวา เศรษฐกิจชุมชนนั้น
เปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม และเปนลักษณะเศรษฐกิจที่ฝงตัวอยูในสังคมและวัฒนธรรม แนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสําคัญ คือ ครอบครัวเปนหนวยการผลิต แรงงานของสมาชิกครอบครัวเปนปจจัย
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ความพอเพี ย ง ความพึ่ ง ตนเองขึ้ น อยู อ ย า งมากกั บ การใช แ รงงาน เพราะแรงงานเป น สิ่ ง ที่
ครอบครัวมีอยูโดยธรรมชาติ ไมตองไปจาง เปนสิ่งที่มากับสถาบันครอบครัว โดยทั่วไปครอบครัวคิดถึงการอยู
ใหรอดกอนแลวจึงสะสมและคาขาย พึ่งแรงงานในครอบครัว พึ่งทรัพยากรทองถิ่น พึ่งตัวเองและพึ่งกันเองใน
ชุมชนกอน และหากจะขายซึ่งเปนขั้นตอนที่สูงขึ้นก็ขายในตลาดใกลตัวตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ
นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชน (2541) ไดนิยามความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไววา เปนกิจกรรมที่บุคคล
หรือองคการชุมชน หรือเอกชนรวมกิจการ และชวยกันดําเนินการดวยตนเองทั้งหมด บางสวน หรือรับชวง
งานไปทําจากเอกชน หรือกลุมองคกรอื่น โดยการประสานงานกับพหุภาคี กับหนวยงานเอกชนและผูคนใน
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ทองถิ่นมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมชวยเหลือในการผลิต การตลาด ทุน การจัดการ
รวมมือในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การคาขาย การบริการ การทองเที่ยวการพัฒนา
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อมุงใหเกิดรายได สงผลตอคน ตอครอบครัว ตอชุมชน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ยสุ โขทัย ธรรมธราช (2555) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจ ชุมชน ไววา
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ไมวาจะเปนการผลิตการบริโภค การจําหนายจายแจกที่คนในทองถิ่น
ชุมชนไดมีสวนรวมคิดรวมทํารวมรับประโยชนของประชาชน และรวมกันเปนเจาของ เศรษฐกิจชุมชนมี
รากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน เชน วัฒนธรรม ประเพณี สภาพ
ภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสําคัญคือ ครอบครัวเปนหนวย
การผลิ ต แรงงานของสมาชิกในครอบครัว เปน ปจ จัยที่สําคัญ ที่สุด เปน ปจจัย ที่สําคัญ ตอการอยูร อดของ
ครอบครัวตอความพอเพียง และตอความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเปนตัว
ของตัวเอง มีพลวัต และสามารถที่จะอยูรอดดวยตัวเองได พัฒนาเคียงคูไปกับพัฒนาการของระบบทุนนิยม
สอดคล องกับ อัครเจตน ชั ยภูมิ (2559) ไดเสนอว า เศรษฐกิจชุ มชนเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจของชาติ
เพื่อใหเศรษฐกิจของชาติมีความเจริญ จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาเศรษฐกิจในระดับลาง คือเศรษฐกิจ
ชุ มชน เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเป น เรื่ องที่ เ กี่ ย วกับ การดํ าเนิน กิ จ การทางเศรษฐกิจ ตาง ๆ ทั้ง ดานเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม บริการ ดานการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจชุมชน คือ การมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมรับประโยชน บนฐาน
รากของความสามารถ ศักยภาพของชุมชนที่อยู จากการใชทุนในสังคมตนเองที่มีอยูหรือสามารถจัดหาไดตาม
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน คณะผูวิจัยไดใชความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
เปนกิจกรรมที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชวยกันดําเนินการรวมกัน โดยพัฒนาจากฐานของ
ศักยภาพของชุมชน หรือทุนในชุมชนทั้งที่เปนจํานวนเงินและไมใชจํานวนเงิน ที่มีอยูหรือสามารถจัดหาได
ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู
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หมวดที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน

กรมพัฒนาชุมชน (2554) ไดใหความหมายของ ทุนชุมชน (Community Capital) เกี่ยวกับการ
พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดําริ ไววา ทุนชุมชน คือ สิ่งตางๆ ที่มีอยูในชุมชน/หมูบาน ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตทั้งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นเองในธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น รวามทั้งมีคุณคาทางจิตใจหรือมี
มูลคาเปนเงินตรา ประกอบดวย
1. ทุนธรรมชาติ หมายถึง สภาพตามธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และรวมถึ งการได รับบริการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ที่ดิน ปาไม ทรัพยากรทางทะเล สัตวปา คุณภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่งเปนตัวกําหนด
ศักยภาพในการผลิตของหมูบาน/ชุมชน และการประกอบอาชี พของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังครอบคลุ ม
ถึ งการเข าถึ งคุ ณภาพ และความหลากหลายของทรัพยสิ นทางธรรมชาติ ดว ยแต ละสังคมมีทุน ธรรมชาติ
ที่แตกตางกัน
2. ทุนกายภาพ หมายถึ ง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต หรือเป น
ปจจั ยพื้ นฐานในการผลิตที่ส นับ สนุนการดํ ารงชีวิ ตของประชาชน เชน ที่อยูอาศั ย สาธารณูปโภคตาง ๆ
การคมนาคมขนสง พลังงานจากแหลงตาง ๆ การเขาถึง ขอมูล ขาวสารกลไกตลาด เปนตน ทุนกายภาพ
มีความสําคัญตอคุณภาพชีวิต เพราะสามารถทําใหมนุษยบรรลุความตองการที่จําเปนในการดํารงชีวิต
3. ทุนมนุษย หมายถึง คุณสมบัติของคนทุกเพศและทุกวัยในหมูบาน/ชุมชน เชน สุขภาพอนามัย
อายุขัย คุณภาพการดูแลสุขภาพ ระดับการศึกษา การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ความรูตางๆ เปนตน
ซึ่งมีผลกระทบตอการพึ่งตนเองและการพัฒนาตนเองของมนุษย
4. ทุนสังคม หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใชในการดํารงชีวิต รวมทั้งความไวเนื้อเชื่อใจ
การยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน เชน เครือขาย การติดตอสื่อสารทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ กลุม/องคกร
ทางสั งคม และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนหรือกลุ ม/องคก รตาง ๆ เปน ต น ซึ่งเกิดขึ้น หรื อเปน ผลมาจาก
โครงสรางและกระบวนการทางสังคมของหมูบาน/ชุมชน
4. ทุ น การเงิ น หมายถึ ง ทรั พ ยากรที่ เป น เงิ น ตราที่ป ระชาชนใช เ พื่ อ บรรลุวั ตถุ ป ระสงค ใ นการ
ดํารงชีวิต และโอกาสทางการเงินที่ประชาชนสามารถใชเปนยุทธศาสตรในการดํารงชีวิต เชน เงินสด หุน
อัญมณี กระแสหมุนเวียนของเงิน การบริโภค การผลิต และทุนที่มาจากรายไดอื่น ๆ เปนตน
อยางไรก็ตาม การดํารงชีวิตของคนในชุมชนขึ้นอยูกับความแข็งแรงของทุนชุมชน ทุกชุมชนมีโอกาส
ที่ประสบปญหาตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันดวน ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําตามฤดูกาล และปญหาที่
อาจจะยังไมเกิดขึ้น แตมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยูของคนในหมูบาน/
ชุมชนไดทั้งสิ้น ชุมชนมีแนวทางและวิธีการการจัดการกับปญหาเหลานี้ไดหลายแนวทาง/วิธีการและแตกตาง
กันไปในแตละชุมชน ชุมชนจะเลือกใชแนวทางใดและประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจํานวน
และความแข็งแรงของสินทรัพยหรือทุนชุมชนที่มีอยูในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากทุนชุมชนทั้ง 5 ดาน เปนทุน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของตนในหมูบาน/ชุมชนการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชนจึง
ตองสงเสริมกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในหมูบาน/ชุมชน เพื่อใหเขาใจปจจัยหรือบริบทตาง ๆ ของ
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ชุ มชนที่ มีความอ อนไหวเปราะบางและส งผลกระทบตอทรัพยากรในชุมชน เชน การเปลี่ย นแปลงตาม
ธรรมชาติ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ ฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงที่มนุษยทําใหเกิดขึ้น เชน นโยบายของ
รัฐ สถาบันตาง ๆ ในสังคม รวมทั้งวิธีการหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหการสงเสริมและสนับสนุนหมูบาน
ในการจั ด การทรั พ ยากรทั้ ง 5 ด า น ที่ มี อ ยู ในหมู บ านให เ กิ ด ความสมดุ ล และเพี ย งพอต อ การดํ ารงชี วิ ต
การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายจึงตองเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือลดความเปราะบางออนไหวใน
หมู บ านที่ จ ะกระทบต อวิ ถีการดํ า รงชี วิ ตของคนในหมูบา น ตลอดจนการกํ าหนดนโยบายการสนับ สนุ น
กฎหมาย และวิธีการที่เอื้อหรือสรางผลกระทบทางบวกที่จะสงผลตอวิถีชีวิต เพื่อใหผสมผสานการใชและการ
ดูแลรักษาทรัพยากรทั้ง 5 ใหเกิดความสมดุลในการจัดการตาง ๆ ใหเพียงพอในการดํารงชีวิต ดังนั้น จึงตอง
เชื่อมรอยและนําทุนชุมชนทั้ง 5 ดาน มาผสมผสานใหเกิดความสมดุลและสรางความเขมแข็งของชุมชน
จากการทบทวนความหมายของทุน ชุมชนขางตน สามารถสรุ ปได วา ทุนชุ มชน คือ สิ่งที่มีอยูใน
ชุมชนหรือสังคม ทั้งสิ่งที่มีอยูโดยเกิดขึ้นเองธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น โดยสิ่งเหลานั้นสามารถนํามาใชให
เกิดประโยชนได ซึ่งสามารถแบงออกเปน 1. ทุนที่เปนเงินตรา คือ ทุนทางการเงิน เชน กองทุน เงินทุ น
รวมถึงงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และ 2. ทุนที่ไมใชเงินตรา ประกอบดวย 1) ทุน
มนุษย คื อ มนุษยที่มีศักยภาพ ความรู คุ ณธรรม และความเสีย สละ ซึ่งถือเปน บุคคลทีมีคุณคา สามารถ
พัฒนาไดอยางไมมีที่สิ้นสุด 2) ทุนสังคม คือ กลุมและองคกรตาง ๆ 3) ทุนกายภาพ คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการดํ า รงชี วิ ต 4) ทุ น ธรรมชาติ คื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สามารถนํ ามาใช
ประโยชนได

แนวคิดความสุข

เปาหมายของชีวิตที่มนุษยทุกคนมึเหมือนกันในการดํารงชีวิตคือ ความสุขสูงสุดของแตละบุคคล
และเมื่อมนุษยอยูรวมกันในสังคมเปาหมายของสังคมที่ดีที่สุดก็คือสังคมที่ประชาชนมีความสุขที่สุด อยางไรก็
ตามมนุษยมีความแตกตางกัน เปาหมายของชีวิตของแตละคนก็จะแตกตางก็ออกไปเชนกัน ความสุดสูงสุด
ของแตละคนอาจจะมีรูปลักษณที่ไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพหรือภูมิหลังของแตละบุคคล และสภาพ
ภูมิหลังของสังคมที่อยูรอบ ๆ ตัวบุคคลผูนั้น (กาญจนา เงารังสี, 2553)
ประเวศ วะสี (2544) ใหความหมายของความสุขไววา ความสุข คือ การสิ้นไปของความทุกข ซึ่ง
ความทุกขเกิดจากการบีบคั้นทางกาย สังคม จิตใจและปญญา โดยการบีบคั้นทางกาย เชน การขาดปจจัย 4
สิ่งแวดลอมไมดี การเปนโรค การบีบคั้นทางสังคม เชน ความขัดแยงในครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การขาดความยุติธรรม ซึ่งลักษณะของสังคมที่มีความสุข คือ มีงานทํา มีรายได มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน มีครอบครัวที่เปนสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีความ
พอใจในชีวิตและสังคม การบีบคั้นทางจิต เชน หงุดหงิด รําคาญ โทสะ โลภะ พยาบาท ฟุงซาน สงสัยระแวง
เห็นแกตัวจัด ขนาดสติ ขนาดสมาธิ การบีบคั้นทางปญญา เชน เขาใจอะไร ไมแจมแจง โง คิดและทําอะไรไม
ถูกตอง เชนเดียวกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549) ไดกลาวถึง ความ
อยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกาย และจิตใจ มีงานทําทั่วถึงมีรายไดพอเพียงตอการ
ดํารงชีวิต มีครอบครัวที่อบอุนมันคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐ
นอกจากนี้ กิ่งทอง กิจจานนท (2557) ความสุข หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยางมี
ดุลยภาพทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวมและสัมพันธกัน
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ไดถูกตองดีงามนําไปสูการอยูเย็นเปนสุข คือ การอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และระหวางคนกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกสร มุ ยจีน (2559) กลาวถึงความสุขวาเปนการประเมิ นของบุคคลตามการรั บรูของตนเองต อ
เหตุการณหรือสถานการณขณะนั้นวา มีความพึงพอใจในชีวิต มีความรูสึกทางบวก เชน สนุกสนาน มีความ
ยินดี เบิกบานใจ ซาบซึ้งใจ โดยปราศจากความรูสึกทางลบ เชน ความวิตกกังวล และความซึมเศรา เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (2560) ไดใหความหมายของ
ความสุขไววา ความสุข หมายถึง การรูสึกดี มีความสุขกับชีวิต และอยากใหความรูสึกนั้นคงอยูไมหายไป
จากการทบทวนความหมายของความสุขสามารถสรุปไดวา ความสุข หมายถึง บุคคลมีความรูสึกพึง
พอใจในชีวิต มีความรูสึกทางบวกทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม เชน การมีการมีสุขภาพที่ดี การมีรายได
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ การมีครอบครัวที่อบอุน เปนตน

หมวดที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลุม
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา

Yuki (2006 อางถึงใน อรุณรุง เอื้ออารีสุขสกุล, 2559) ไดกลาวถึงความหมายวา ผูนําเปนสิ่งที่มีมา
ตั้งแตกําเนิดของตระกูล ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถถายทอดทางพันธุกรรมและสืบเชื้อสาย เปนมุมมอง
ทางกายภาพ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ความมั่งคั่ง และบารมีตอมานิยามของผูนําไดเปลี่ยนมุมมองโดยกลาว
วาผูนําเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหมีสิทธิ อํานาจ และอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นซึ่งสามารถสั่งการได โดยให
ความสําคัญกับลําดับชั้น และโครงสรางตําแหนงงานภายในกลุม หรือตามตําแหนงงงานของบุคคล เช น
หัวหนา ผูจัดการ ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร เปนตน ซึ่งเปนการใหคํานิยามตามมุมมองของผูนําที่เปนทางการ
จั ก รี ศรี จ ารุ เ มธี ญ าณ และพระถนั ด วฑฺ ฒ โน (2561) ได ใ ห ค วามหมายของภาวะผู นํ า ไว ว า
เปนกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใชอิทธิพลตอผูอื่น เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่
กําหนด รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการอิทธิผลที่ชวย
ใหกลุมสามารถบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบไดดวยหลายองคประกอบ ไมวาจะเปนการใหความไววางใจและ
เชื่อมั่นในภาวะผูนําเพื่อเปนตัวบงชี้ความนาเชื่อถือไดมากที่สุดในความพอใจของพนักงานในองคการ รวมถึง
การสื่อความหมายที่มีประสิทธิผลโดยภาวะผูนําที่มีประโยชนในขอบขายที่สําคัญสามขอบขาย ซึ่งเปนกุญแจ
ในการเอาชนะความไววางใจและความเชื่อมั่นของคนในองคการ
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นอกจากนี้ พิชาภพ พันธุแพ (2554) ไดกลาววาภาวะผูนํายังหมายถึง ศาสตรและศิลปในการจูงใจ
คนใหกระทําตามมติรวมระหวางผูนําและผูตาม โดยที่ผูตามเต็มใจและมีความสุขเพื่อนําไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่วางไว
จากการทบทวนความหมายของภาวะผูนําขางตน สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําหรือผูนํา หมายถึง
บุคคลที่มีความสามารถชวยใหชุมชนไดมีขอตกลงรวมกัน สามารถชักจูงคนในสังคมได และพยายามหาทาง
ออกเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยมุงความสําเร็จเปนสําคัญพฤติกรรมของผูนํานั้นจะมี
อิทธิพลเหนือบุคคลทั่วไปเพื่อกอใหเกิดการรวมมือกันทํางาน
บทบาทและหนาที่ของผูนํา
การปฏิ บั ติง านในองค ก ารหรื อหนว ยงานตาง ๆ นอกจากจะตอ งแบง ระดับ การปฏิบัติง านแล ว
ยังจะตองมีการแบงงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหัวหนางานหรือผูที่หนวยงานมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบงานตาม
ลักษณะหนาที่ที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามบทบาทและหนาที่ของผูนําไดมีผูจําแนกไวหลายแบบ ซึ่งบางแบบ
ก็มีความสอดคลองกัน (เอมรา แสภูวา, 2560)
สุเมธ เดียวอิศเรศ (2527) ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของผูนําไว 14 ประการ ดังนี้
1) ผูนําในฐานะผูบริหาร จะเปนผูประสานงานระหวางกลุมที่อยูในองคการ เพื่อใหงานดําเนินไป
ดวยดี โดยจะเปนผูที่ควบคุมนโยบายและกําหนดวัตถุประสงคของกลุมรับผิดชอบนโยบายใหเปนไปดวยดี
2) ผูนําในฐานะผูวางแผน จะเปนผูวางแผนปฏิบัติงาน เปนผูตัดสินใจวาบุคคลในกลุมของตนผูใด
ควรใชวิธีการอยางไร และใชสิ่งใดมาประกอบเพื่อใหงานบรรลุตามความตองการ มีหนาที่ดูแลดวยวาแผนที่
วางไวมีการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงคหรือไม
3) ผูนําในฐานะผูกําหนดนโยบาย มีสิทธิในการกําหนดวัตถุประสงคหรือการกําหนดนโยบายของ
กลุมหรือหมูคณะเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
4) ผูนําในฐานะผูเชี่ยวชาญ ผูนําจําเปนตองทําหนาที่คลายกับผูชํานาญการในสาขาวิชาชีพ เพื่อชวย
แกปญหาใหผูใตบังคับบัญชา เนื่องจากเปนผูมีความรูและความชํานาญ
5) ผูนําในฐานะเปนตัวแทนของกลุมเพื่อติดตอกับภายนอก สมาชิกภายในกลุมยอยไมสามารถที่จะ
ทําการติดตอกับบุคคลภายนอกไดในขณะเดียวกันพรอมๆ กัน ผูนําจึงเปนผูที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่
จะทําหนาที่แทนกลุมได
6) ผูนําในฐานะผูควบคุมความสัมพันธภายในกลุม ผูนําตองคอยดูแลความสัมพันธของสมาชิกใน
กลุม เพื่อการสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร หากสมาชิกภายในกลุมไมมีความเขาใจแลวอาจเกิดความ
แตกแยกขึ้นได
7) ผูนําในฐานะผูใหคุณและใหโทษ ผูเกี่ยวของกับการเสนอใหคุณและโทษแกผูอื่นจะกลายเปนผูมี
อํานาจและเปนผูนําในที่สุด คุณและโทษดังกลาวอาจเปนการขึ้นเงินเดือนตัดเงินเดือน การมอบหมายงานให
มากหรือนอย ใหงานที่ยากหรืองายไดทั้งสิ้น ซึ่งความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นแกหนวยงานได ถาหากผูนํามอบ
อํานาจประเภทนี้ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากจนเกินไป
8) ผูนําในฐานะผูไกลเกลี่ย ผูนําที่เกิดขึ้นในภาวะที่มีการขัดแยงภายในองคการหรือหนวยงาน ซึ่ง
อาจทําใหเกิดความเสียหาย ผูนําจึงเปนผูที่คอยประสานความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยการไกลเกลี่ยคูกรณีใหมี
ความเขาใจกัน
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9) ผูนําในฐานะที่เปนบุคคลตัวอยาง บุคคลที่มีความประพฤติดีหรือปฏิบัติงานดีจนไดรับการยกยอง
เสมอวาเปนตัวอยางอันดีของหนวยงาน มักจะมีโอกาสกลายเปนผูนําของผูอื่นไดโดยงาย
10) ผูนําในฐานะสัญลักษณของกลุม ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมมีความสําคัญตอ
การดํารงหรือคงอยูของกลุม ขณะเดียวกันบุคคลผูนี้ก็รักและยึดกลุมเปนสรณะของเขาดวย บุคคลผูนี้จึง
กลายเปนสัญลักษณของกลุม อํานาจของเขาที่มีจึงสูงสุดเหนือจิตใจของคนทุกคนภายในกลุม
11) ผู นํ า ในฐานะตั ว แทนรั บ ผิ ด ชอบ หนว ยงานบางแห งจะมีผู นําที่ อาสาเขารั บ ผิ ดชอบตอ การ
ตัดสินใจและการกระท าบางอยางของบุคคลบางคนในกลุมหรืออาจจะรับผิดชอบตอกิจการทั้งหมดที่คนใน
กลุมนั้นกระทํา โดยเหตุดังกลาวในบางโอกาสตอมากลุมจึงมอบหมายใหมีอํานาจตัดสินใจกระทําการใด ๆ
แทนกลุมได
12) ผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ ผูนําบางคนเปนผูกําหนดอุดมคติ สรางความเชื่อมั่นและศรัทธาตาง ๆ
ใหเกิดขึ้นแกบุคคลอื่น บางครั้งอาจเปนผูกําหนดคุณธรรมประจําใจและกําหนดขนบธรรมเนียมที่ใชปฏิบัติ
ภายในกลุม และประพฤติปฏิบัติตาม ตอมาทําใหกลายเปนอุดมคติที่เปนทางการของกลุมไป
13) ผูนําในฐานะบิดาผูมีแตความกรุณา ผูนําชนิดนี้จะวางตนเปนผูอาวุโสของกลุม มีบุคลิกนานับถือ
จะวากลาวดุดาใครก็ตามจะไมมีใครถือโกรธ เพราะทุกคนทราบดีทั่ว กันวาเบื้องหลังการดุดาวากลาวนั้ น
ลวนแลวแตเต็มไปดวยความรัก ความหวังดีอยูดวยสมอไป ผูนําดังกลาวจะเปนที่พึ่งทางใจที่คอยชวยเหลือแก
ทุกคนเมื่อมีความทุกข
14) ผูนําในฐานะผูรับความผิดแทน ผูนําชนิดนี้เปนความหวังของกลุม เมื่อใดมีความเสียหายเกิดขึ้น
ผูนําชนิดนี้จะถูกลงโทษหรือรับโทษนั้น ๆ แทนกลุม โดยทั่ว ๆ ไป คนเราตางก็ไมตองการรับผิดชอบเมื่อมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น แตพากันซัดทอดความผิดใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งการซัดทอดเชนนี้ ทําใหผูถูกซัด
ทอดกลายเป นผู นํ า ขึ้ นมา เพราะเมื่ อเหตุการณราย ๆ นั้น ผานพน ไปผูคนก็จะพากัน เห็น ใจที่เขาตองรับ
เคราะหกรรมแทนพวกตนแตเพียงผูเดียว
นพพงษ บุญจิตราดุล (2529) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูนําดังนี้
1) ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน การอยูใกลชิดกับกลุมมีความสัมพันธกับคนใน
กลุมและเปนที่ยอมรับของคนในกลุม ทําใหกลุมมีความสามัคคีกลมเกลียว
2) ผูปฏิบัติภ ารกิจของกลุ มให บรรลุวั ตถุป ระสงค ไดแก ความรับ ผิดชอบในกระบวนการวิธี การ
ทํางานดวยความมั่นคงและเขาใจได และเขาจะตองทําใหกลุมทํางานนั้นใหบรรลุเปาหมาย
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3) ผูอํานวยการใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุมจะตองปฏิบัติงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกให
เกิดการติดตอสัมพันธกันและปฏิบัติการดวยดีของสมาชิกในกลุม การติดตอสื่อสารที่มีเปนสิ่งสําคัญและมี
ความจําเปนในการชวยใหหนาที่นี้บรรลุเปาหมาย
จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูนํา ผูนําตองมีบทบาทและหนาที่โดยเปนผูประสานงาน
วางแผน กําหนดนโยบาย ตัวแทนของกลุมเพื่อติดตอกับภายนอก คอยดูแลความสัมพันธของสมาชิกในกลุม
เปนผูไกลเกลี่ยเมื่อเกิดภาวะที่มีการขัดแยงภายในกลุม เปนบุคคลตัวอยาง และเปนสัญลักษณของกลุมที่จะ
นําพากลุมใหดําเนินไปตามวัตถุประสงค

แนวคิดการมีสวนรวม

การมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนขั้นตอน และกระบวนการที่สําคัญที่สงผลใหการดําเนิน
โครงการตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและไดรับการยอมรับจากประชาชน
รวมถึ งประชาชนมี ความสํ า นึ กร ว มในการเปน เจาของโครงการดว ย ซึ่งเปน กระบวนการมีสว นรว มของ
ประชาชนที่เขามา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกไขปญหา รวมกันพัฒนานั้น นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไดนิยาม
ความหมายของการมีสวนรวมไวดังนี้
ถวิล วดีบุรีกุล (2548) ไดกลาววาการมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนซึ่งประชาชนผูมีสวนได
สวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
รวมถึงการนําความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและตัดสินใจของภาครัฐ การมีสวนรวม
ของประชาชน เปนการสื่อสารสองทาง คืออยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งประกอบดวย การแบง
สรรขอมูลรวมกันระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม
ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจาย และ
การสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติและทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน
กรณีที่รายแรงที่สุดชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรม และชวยใหทราบความหวงกังวลของ
ประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของ
สาธารณชน
ประพันธพงศ ชิณพงษ (2551) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม ไววาการมีสวนรวมเปนผลมา
จากการเห็นพองกันในเรื่องของความตองการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพองกันนั้นจะมีมากพอ
จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อปฏิบัติการ กลาวคือ ตองเปนการเห็นพองกันของคนสวนใหญที่จะเขารวม
ปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมารวมปฏิบัติการไดจะตองตระหนักวาการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุม หรือใน
นามของกลุ มหรือกระทํ า ผ า นองค กร ดั งนั้น องคกรจะตองเปน เสมือนตัว ที่ทําใหการปฏิบัติการบรรลุ ถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่ตองการ
นอกจากนี้ สุธี วรประดิษฐ (2553) กลาววาการมีสวนรวมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวม
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้
ในการที่จะทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงนั้น การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตองคํานึงถึงวิถีการ
ดําเนินชีวิต คานิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม เพราะกลุมคนใน
ชุมชน มีความแตกตางกันในลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรับขอมูลขาวสาร ทั้งนี้การ
เขามา มีสวนรวมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ
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1. การวิเคราะห สังเคราะหปญหาชุมชน
2. การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชวี ิต
3. การกําหนดกิจกรรม
4. การดําเนินกิจกรรม
5. การประเมินผลกิจกรรม
ทั้ ง นี้ เ ป น ขั้ น ตอนของการเข า มามี ส ว นร ว มที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ โดยใช ชุ ม ชนเป น ศู น ย ก ลาง โดยมี
หนวยงานภาครัฐคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําหรืออํานวยความสะดวกเทานั้น
จากการทบทวนความหมายของการมี ส ว นร ว ม สามารถสรุ ป ได ว า การมี ส ว นร ว ม หมายถึ ง
ความรวมมือ และรับผิดชอบรวมกัน เพื่อเกิดการดําเนินงาน เกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ตองการ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชน เปนกลไกที่สําคัญของการพัฒนาชุมชน สงผลใหการดําเนินงาน
หรือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานหรือโครงการเกิดประสิทธิผล

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนากลุม (5 ก)

กรมการพัฒนาชุมชน (2560) กลาววา การดําเนินกิจกรรมของกลุมอาชีพหรือกลุมอื่น ๆ ใหประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกันของสมาชิก รวมถึงทําใหกลุมมีความเขมแข็งสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยใชหลัก 5 ก ซึ่งไดแก
ก ที่ 1 : กลุม/สมาชิก
กลุมเปนการรวมตัวกันของคนที่มีความสมัครใจพรอมที่จะใหความรวมมือในการดําเนินงานของกลุม
สมาชิกกลุมโดยทั่วไป มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมทบ
ก ที่ 2 : กรรมการ
กลุมคนที่ไดรับมอบหมายและเปนตัวแทนจากสมาชิกใหบริหารกลุม จํานวน ตามความเหมาะสม
ไดแก ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน ฝายการ
ผลิต ฝายการตลาด ฝายผลิตภัณฑ
ก ที่ 3 : กฎ กติกา ระเบียบขอบังคับกลุม
ควรทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน ระหวางสมาชิกและคณะกรรมการ
ที่เปนลายหลักอักษร และสมาชิกรับทราบ
ก ที่ 4 : กองทุน
กองทุนของกลุมอาชีพอาจเปนเงินหรือเครื่องมือ ที่ทําใหกิจกรรมของกลุมดําเนินการไดและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของกลุม ที่มาของทุน เชน ระดมทุนจากสมาชิก (ลงหุน) ขอรับการสนับสนุนเงินกู/เงินยืม
เงินบริจาค เปนตน
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ก ที่ 5 : กิจกรรม
เปนสิ่งที่รวมกันปฏิบัติ เพื่อสรางรายไดใหกับครัวเรือนและชุมชน กิจโดยมีการกําหนดแผนกิจกรรม
ตาง ๆ เชน ประชุม การผลิต การจําหนาย การเสริมสรางความรู เปนตน

หมวดที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

นิภาภรณ จงวุฒิเวศย รังสรรค สิงหเลิศ และสมสงวน ปสสาโก (2553) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ และเพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานของกลุมธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ใช ก ลุ มตั ว อย า ง จํา นวน 284 คน ได ม าโดยวิ ธี การสุ ม ตั ว อย า งแบบง า ย และใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเ คราะห ขอมูล ได แก รอยละ คาเฉลี่ย สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ด อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี จํานวน 4 ปจจั ย ไดแก ผูนํา การสรางเครื อขาย การ
บริหารและจัดการ และคณะกรรมการกลุม โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.560 ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม ไดรอยละ 31.30 ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงาน
ของป จ จั ย ที่ ส งผลต อความสํ า เร็ จ ในการดํา เนิน งานของธุร กิจ ชุมชน ในเขตอําเภอเมื องจัง หวัดร อยเอ็ ด
เปนรายดาน และรวมรายดานของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน พบวากลุม
ที่ประสบความสําเร็จ มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก 12 ปจจัย โดยปจจัยดานการบริหารและจัดการ
อยูลําดับแรก กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก 7 ปจจัย โดยปจจัยดาน
ระเบียบขอบังคับของชุมชนอยูลําดับแรก
ชัญญา แวนทิพย (2559) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของผลิตภัณฑ
OTOP ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ของอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลว และเพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาของผลิตภัณฑ OTOP
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ของอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 2 กลุม
ประกอบดวย กลุมที่ประสบผลสําเร็จ คือ กลุมทอผาบานตาหยวก หมูที่ 1 และกลุมที่ไมประสบผลสําเร็จ คือ
กลุมทอผาไหม หมูที่ 13 ตําบลทุงหลวง และขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย
ผูนํา คณะกรรมการ สมาชิกกลุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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ผลการศึกษาพบวากลุมที่ประสบผลสําเร็จ คือ คณะกรรมการมีความโปรงใสในการบริห ารงาน
มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตัวเองและสมาชิกสวนใหญเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการทอผา
ไหมเปนอยางดี โดยมีผูนําที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและสมาชิกทุกคนใหความรวมมือในการดําเนินงาน ซึ่งกลุม
มีการแสวงหางบประมาณ ชองทางการตลาด และการประชาสัมพันธชองทางตาง ๆ และนําเทคโนโลยีมาใช
เพื่อลดการใชแรงงาน สงเสริมใหสมาชิกเขารับการฝกอบรม และไปศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูเทคนิคใหม ๆ มา
ปรับใชในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม ในสวนของกลุมที่ไมประสบความสําเร็จ คือ คณะกรรมการไมมีความ
เขาใจในบทบาทหนาที่และไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งกลุมไมแสวงหางบประมาณ ชองทาง
การตลาดและการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑของกลุมมีลักษณะรูปแบบเดิม ๆ ไมมีการพัฒนา
ลวดลาย ไมมีการนําเทคโนโลยีมาใชและการสรางนวัตกรรมใหม ๆ สงผลใหผลิตภัณฑของกลุมไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
สุภัสรา บุญเรือง ธาดา สมานิ ปยพงษ กอบบัณฑิต และกิตติวัฒน จําเริญสัตย (2559) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมธุรกิจจักสานผักตบชวา บานสันปามวง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมธุรกิจจักสานผักตบชวาบานสันปามวง อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จดานการเงิน ดานการผลิต ดานการตลาด
และดานการบริหารจัดการ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณประชากรทั้งหมด คือ สมาชิก
กลุมธุรกิจจักสานผักตบชวาบานสันปามวง อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา จํานวน 56 คน ผลการศึกษา
พบวาดานปจจัยทางการเงิน พบวา สมาชิกกลุมธุรกิจจักสานผักตบชวาบานสันปามวง จะเปนผูวางแผนดาน
เงินทุนเอง โดยธุรกิจผลิตภัณฑผักตบชวาวางแผนวาใชเงินทุนในการซื้อวัตถุดิบ ซื้อผลิตภัณฑจากสมาชิกจาย
เปนคาบริหารจัดการมีการวางแผนเงินทุนสํารองไวอีกสวนหนึ่ง เพื่อใชในกรณีสมาชิกตองการเงินลวงหนา
และมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑในปริมาณมาก ซึ่งมีการระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุมธุรกิจโดยมีขอตกลงรวมกัน
ในการเก็บเปนเงินหุนและเงินออมซึ่งบางธุรกิจก็นําไปใชไดแตบางธุรกิจไมใหนํา มาใชและมีการปนผลแก
สมาชิ ก ในวั น สิ้ น ป เ พื่ อ สมาชิ ก จะได มี กํ า ลั ง ใจให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านส ง ผลให ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็จ
ปจจัยดานการตลาด พบวา มีผลิตภัณฑใหเลือกอยางหลากหลายมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตาม
ความตองการของตลาด มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑมีการสงเสริมการตลาด
หลายชองทางและสงเสริมอยางตอเนื่อง มีการสงมอบสินคาถึงผูรับบริการอยางรวดเร็ว ทําใหสินคามีคุณคา
เปนที่ ตองการของตลาดสงผลให ธุรกิจ ประสบความสําเร็จ สําหรั บปจจั ยดานการผลิต พบวา การศึกษา
ผลิตภัณฑผักตบชวาใชวัตถุดิบในทองถิ่นและตางจังหวัดสมาชิกกลุมธุรกิจจักสานผักตบชวาบานสันปามวงจะ
เปนผูวางแผนและควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑวาไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการหรือไม
ตองมีการสั่งซื้อมาจากตางจังหวัดแตก็ไมมีปญหาเนื่องจากมีพอคาสงใหอยางตอเนื่องมีระยะเวลาการสงที่
แนนอน
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ปจจัยดานการบริหารจัดการ พบวา กลุมธุรกิจจักสานผักตบชวาบานสันปามวง เปนผูวางแผนการ
ดําเนินงานหรือวิธีการปฏิบัติงานเองโดยดูจากการรับคําสั่งซื้อจากลูกคาเปนเกณฑมีโครงสรางองคการที่มีการ
กําหนดตําแหนงตาง ๆ ไวแตเปนการกําหนดเพื่อรองรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่ตองมีโครงสราง
ของสมาชิ ก ในกลุ ม ธุ ร กิ จ แต ก ารบริ ห ารจั ด การจริ ง ๆ ยั ง คงเป น หน า ที่ ผู นํ า ของกลุ ม สมาชิ ก ซึ่ ง เป น ผู มี
ประสบการณมากกวาสามารถจัดคนเขางานไดอยางเหมาะสมตรงตามความถนัดของแตละคน ไมมีความ
ขัดแยงกันภายในองคการเนื่องจากสมาชิกใหการยอมรับผูนํากลุมฯ เพราะผูนํากลุมมีหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีไมใชวิธีการสั่งการแตจะใชวิธีการมอบหมายงานใหทํา มีการสอบถามความพรอมความสามารถในการ
ทํ า งานก อ นมอบหมายงานให ทํ า ส งผลให ได รั บ ความร ว มมื อ จากสมาชิ กเป น อย า งดี แ ละธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็จจนถึงปจจุบันนี้
ศศิ พิ ม พ ม าศ หงส ส มบั ติ และพิ ท ยา บุ ญ คงเสน (2561) ได ศึ ก ษา ป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบต อ
ความสําเร็จของการทองเที่ยวในชุมชนตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค
เพื่ อศึ กษาผลกระทบของนโยบายของรั ฐ ผูนําที่เขมแข็ง การมีสวนรวมของคนในชุมชน เอกลักษณทาง
วัฒนธรรม ความเขมแข็งในชุมชน และแนวทางการดําเนินธุรกิจของแหลงทองเที่ยวในชุมชน ตลาดรอยป
สามชุ ก จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เพื่ อ นํ า ไปสู ค วามสํา เร็ จ ของการทอ งเที่ย วในชุม ชน โดยใช วิ ธีก ารวิจั ย แบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ทั้ งวิ ธี เ ชิ งปริ มาณ และวิธี เชิงคุ ณภาพ ที่เปน แบบ Concurrent Using
Multilevel Sample กลุมตัวอยางแบงไดแก กลุมของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตลาดรอยปสามชุก อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 389 คน และกลุมของผูนําและนักวิชาการ จํานวน 5 ราย สถิติที่ใชในการ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยแบบ
พหุคูณ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัย
พบวา นโยบายของรัฐเชิงรุก สงผลกระทบเชิงลบกับความสําเร็จของการทองเที่ยวในชุมชน ผูนําที่เขมแข็ง
ไมสงผลกระทบกับความสําเร็จของการทองเที่ยวในชุมชน นอกจากนี้การมีสวนรวมของคนในชุมชน สงผล
กระทบเชิงบวกกับความสําเร็จของการทองเที่ยวในชุมชน และเอกลักษณทางวัฒนธรรมสงผลกระทบเชิงบวก
กับความสําเร็จของการทองเที่ยวในชุมชน อยางไรก็ตาม ความเปนตัวแปรแทรก คือ ความเขมแข็งในชุมชน
เปนปจจัยสนับสนุนผลกระทบเชิงบวกระหวางนโยบายของรัฐเชิงรุก และความสําเร็จของการทองเที่ยวใน
ชุมชน ความเขมแข็งในชุมชน เปนปจจัยสนับสนุนผลกระทบเชิงลบระหวางผูนําที่เขมแข็ง และความสําเร็จ
ของการทองเที่ยวในชุมชน ความเขมแข็งในชุมชน ไมเปนปจจัยสนับสนุนผลกระทบระหวางการมีสวนรวม
ของคนในชุ มชน และความสํ าเร็ จ ของการทองเที่ย วในชุมชน และความเขมแข็งในชุมชน ไมเปน ปจ จั ย
สนับสนุนผลกระทบระหวางเอกลักษณทางวัฒนธรรมและความสําเร็จของการทองเที่ยวในชุมชน
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เครือขายการประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน (2561) ไดศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นปจจัยที่สงผลตอ
ความสํ า เร็ จ ของโครงการสร า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จากการสั ม ภาษณ
นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการอําเภอ และพัฒนากร ผลการศึกษาจากมุมมองนักวิชาการจังหวัด พบวา ความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติตนของครัวเรือนสัมมาชีพ การสรางความเขาใจและการเตรียมความพรอมใหหมูบาน
เปาหมาย การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการบูรณาการของทุกภาค
สวนในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานอาชีพ ทั้งดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเปน
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ ในสวนของพัฒนาการอําเภอ พบวา การคัดเลือกทีมปราชญและ
ครัวเรือนเปาหมาย ทีมผูนําและวิทยากรสัมมาชีพเขมแข็ง ความสามารถในการถายทอดความรูของปราชญ
และความตั้งใจขยันหมั่นเพียรของครัวเรือน และการสงเสริมใหกองทุนหนุนเสริมมาเปนแหลงสนับสนุน
เงินทุนประกอบอาชีพ เปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ นอกจากนี้มุมมองพัฒนากร พบวา การ
มีสวนรวม ความรวมมือรวมใจ ความตื่นตัวของคนในชุมชนและเครือขาย เปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ของโครงการ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานนั้นมีปจจัย
หลาย ๆ ดาน ไดแก ดานการบริหารและจัดการ ดานการมีสวนรวม ดานผูนํา และดานความรูความเขาใจ
ซึ่งนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด ทําใหคณะผูวิจัยไดทราบถึงตัวแปรที่นาจะมีผลกระทบ
ตอความสํ า เร็ จ การขั บ เคลื่ อนสั มมาชี พชุ มชนตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ประกอบดว ย 4 ป จ จั ย ไดแก
1) ดานผูนํา ไดแก ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 2) ดานการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมของครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน 3) ดานการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ไดแก ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 4) ดานทุนชุมชน ไดแก ทุนชุมชนที่เปนเงิน และทุนชุมชนที่
ไมใชเงิน 4) ดานลักษณะโครงการ ไดแก ชาวบานสอนชาวบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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หมวดที่ 4 กรอบการศึกษาวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎี รวมทั้ง งานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้ อง คณะผู้ วิ จัย ได้ ก าหนดกรอบการ
ศึกษาวิจัย ดังปรากฏในภาพที่ 2.1 ซึ่งอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
และความสาเร็จของการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ภาพที่ 2.1 กรอบการศึกษาวิจัย
ปัจจัยคุณลักษณะของครัวเรือน
1. อาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
เกษตร/แปรรูป/ท่องเที่ยวโดยชุมชน/อาชีพอื่น ๆ
2. รายได้ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
-รายได้ก่อนเข้ารับการอบรม
-รายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพหลังการอบรม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก้ การมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
3. ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ด้านทุนชุมชน ได้แก่ ทุนชุมชนที่เป็นเงิน และทุนชุมชนที่ไม่ใช่เงิน
5. ด้านลักษณะของโครงการ ได้แก่ ชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
1. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนประกอบสัมมาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
4. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีความสุข
-รายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพหลังการอบรม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ใช้วิธีการวิจัย
แบบแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
วัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนสั มมาชีพชุมชนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน มีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้

3.1 พื้นที่ดาเนินการวิจัย
พื้นที่ดาเนินการวิจัย คือ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกาหนดพื้นที่การศึกษา จานวน 76 จังหวัด
ส่วนการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ ได้กาหนดพื้นที่การศึกษา จานวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
ชลบุรี ศรีสะเกษ อุดรธานี แพร่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สตูล ปทุมธานี และบุรีรัมย์

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1) การศึกษาเชิงปริมาณ
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจาปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561
ใน 76 จังหวัด จานวน 995,420 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจาปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561
ใน 76 จังหวัด ๆ ละ 30 คน รวมจานวน 2,280 คน
สูตรคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample size) ขนาดตัวอย่างต้องมากพอที่จะเป็นตัวแทนได้
โดยใช้สูตรของ TARO YAMANE ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 ดังนี้
n=N
1+Nd2
เมื่อ
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
N = ประชากรทั้งหมด
D = ระดับความมีนัยสาคัญ ร้อยละ 5
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2) การศึกษาเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยการคัด เลื อกผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดาเนิ นการขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย งของกรมการพัฒ นาชุมชน แบ่งเป็นการสั มภาษณ์เชิงลึ ก (รายบุคคล) และการ
สนทนากลุ่มโดยคัดเลือกจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11
แห่ง เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชนของกรมการ
พัฒนาชุมชน ทั้งนี้การวิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย จานวน 11 จังหวัด ๆ
ละ 5 คน รวมจานวน 55 คน ได้แก่
1) พัฒนาการจังหวัด จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 11 คน
2) พัฒนาการอาเภอ จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 11 คน
3) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ
1 คน รวม 11 คน
4) วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11
จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 11 คน
5) ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 11 คน
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่มเป้าหมาย จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ
20 คน รวมจานวน 220 คน ได้แก่
1) เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ จ านวน 11 จั งหวั ด ๆ ละ 1 คน
รวม 11 คน
2) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบ จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม
11 คน
3) ทีมวิทยากรสั มมาชีพชุมชน (ต้องมีวิทยากรสั มมาชีพชุมชน 1 คน ที่ผ่านการ
อบรมจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน) จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 4 คน รวม 44 คน
4) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 14 คน รวม 154 คน
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3.3 เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
1) เทคนิควิธีการในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณจากครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
โดยแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน มีลักษณะ
เป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ความสุขของครัวเรือน มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
2) เทคนิควิธีการในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 1 ชุด และ
ประเด็นสนทนากลุ่มจานวน 1 ชุด
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับ ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารระดับอาเภอ ทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน วิทยากรสัมมาชีพชุมชน และผู้นาสัมมาชีพชุมชน ประกอบด้วยประเด็น
คาถาม 6 คาถาม
คาถามที่ 1. ท่านคิดว่าความเป็นผู้นาของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้ การให้คาแนะนาในด้านอาชีพ มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
อย่างไร
คาถามที่ 2. ท่ านคิ ดว่ าการมีส่ ว นร่ ว มของครัว เรือ นสั มมาชี พชุ มชน มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อย่างไร
คาถามที่ 3. ท่านคิดว่าการสนับสนุนจากทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสั มมาชีพชุมชน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน อย่างไร
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คาถามที่ 4. ท่านคิดว่าทุนชุมชน มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน อย่างไร
คาถามที่ 5. ท่านคิดว่าแนวคิด ชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อย่างไร
คาถามที่ 6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่ อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒ นา
ชุมชนให้ประสบความสาเร็จอย่างไร
ประเด็นสนทนากลุ่ม สาหรับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบ วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปราชญ์ชุมชน และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ประกอบด้วยประเด็นคาถาม 3 คาถาม
คาถามที่ 1. ท่านมีส่ วนร่วมในการขั บเคลื่ อนสั มมาชีพชุ มชนของกรมการพั ฒนาชุมชน
อย่างไรบ้าง
ค าถามที่ 2. ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนของกรมการ
พัฒนาชุมชน ประสบความส าเร็จ คืออะไร มีกระบวนการในการขับเคลื่อนให้ ประสบความสาเร็จ
อย่างไรบ้าง
คาถามที่ 3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนา
ชุมชนให้ประสบความสาเร็จอย่างไร
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3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างและได้ทาการทดสอบ
แบบสอบถาม ตามกรอบแนวทางการด าเนิ น งานครอบคลุ ม ทุ ก ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้
โดยผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหาหรือความตรงตามเนื้อหา (content validity)
และความเชื่อถือได้หรือความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม จากนั้นทาการทดสอบเครื่องมือใน
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงเครื่องมือแล้วจึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 76 จังหวัด
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและประเด็น สนทนากลุ่ม
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และประเด็ น ในการสนทนากลุ่ ม ตามกรอบแนวทางการ
ดาเนิ น งานครอบคลุมทุก ด้านในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้ วิจัยได้ทาการทดสอบความถูกต้องในด้าน
เนื้อหาหรือความตรงตามเนื้อหา (content validity) จากนั้นทาการทดสอบเครื่องมือโดยนาเข้าที่
ประชุมคณะทางานโครงการฯ พิ จารณา ปรับปรุงเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจานวน 5 ท่าน หลังจากนั้นได้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่จังหวัดปทุมธานี
และแล้วจึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างในพื้นที่ 11 จังหวัด ๆ ละ 75 คน (การสัมภาษณ์เชิงลึก
จานวน 55 คน และการสนทนากลุ่ม จานวน 20 คน) รวมทั้งสิ้น 275 คน ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ชลบุรี
ศรีสะเกษ อุดรธานี แพร่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สตูล ปทุมธานี และบุรีรัมย์ ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน

3.5 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยกรณี 2 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ
ทดสอบทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน และการทดสอบค่าเฉลี่ ยกรณีมากกว่า 2 กลุ่ มตัว อย่างโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ในส่วนของการแปลผลระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
และระดับความสุขของครัวเรือนนั้นผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 มีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่ อนสั มมาชีพชุมชนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ผลการศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตอนที่ 2 ผลการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
รายละเอียดในแต่ละตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในตอนนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 2280
คน ปรากฏผลดังนี้
ตาราง 4.1 จานวนและร้อยละของครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน
จานวน
ร้อยละ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ปี 2560
760
33.33
ปี 2561
1520
66.67
รวม
2280
100.00
ประเภทของครัวเรือนตามเกณฑ์ จปฐ. ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
249
10.92
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2031
89.08
รวม
2280
100.00
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
รายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
26.27
ก่อนเข้ารับการอบรมตามโครงการ
รายได้ 5001-10000 บ./เดือน
901
39.52
สัมมาชีพชุมชน
รายได้ 10001-15000 บ./เดือน
507
22.24
ราไยด้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
11.97
รวม
2280
100.00
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ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนหลัง รายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
เข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพ รายได้ 5001-10000 บ./เดือน
ชุมชน
รายได้ 10001-15000 บ./เดือน
ราไยด้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป
รวม
อาชีพหลักเดิมก่อนเข้ารับการอบรม
เกษตรกรรม
ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
แปรรูป
ท่องเที่ยว
แม่บ้าน
ว่างงาน
ค้าขาย
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
ไม่ระบุ
รวม
ลักษณะอาชีพหลักเดิมก่อนเข้ารับการ ปลูกพืช
อบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
เลี้ยงสัตว์
ประมง
เกษตรแบบผสมผสาน
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี/ประวัติศาสตร์
อื่นๆ เช่น รับจ้าง
ไม่ระบุ
รวม
อาชีพหลักที่เลือกเข้ารับการอบรม
เกษตรกรรม
ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
แปรรูป

จานวน
74
820
807
579
2280
1947
187
17
4
34
21
61
4
5
2280
1233
139
54
494
123
5
17
35
5
4
2
4
1
2
162
2280
958
1290

ร้อยละ
3.25
35.96
35.39
25.39
100.00
85.39
8.20
.75
.18
1.49
.92
2.68
.18
.22
100.00
54.08
6.10
2.37
21.67
5.39
.22
.75
1.54
.22
.18
.09
.18
.04
.09
7.11
100.00
42.02
56.58
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ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน

ลักษณะอาชีพหลักที่เลือกเข้ารับการ
อบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน

อาชีพหลักปัจจุบันของครัวเรือน
สัมมาชีพ

ลักษณะอาชีพหลักปัจจุบันของ
ครัวเรือนสัมมาชีพ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ไม่ระบุ
รวม
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
ประมง
เกษตรแบบผสมผสาน
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี/ประวัติศาสตร์
ไม่ระบุ
รวม
เกษตรกรรม
แปรรูป
ท่องเที่ยว
ค้าขาย
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
ไม่ระบุ
รวม
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
ประมง
เกษตรแบบผสมผสาน
อาหาร
เครื่องดื่ม

จานวน

ร้อยละ

19
13
2280
492
190
27
250
764
17
127
315
39
4
11
1
43
2280
1832
354
15
16
44
4
15
2280
1049
124
42
595
208
5

.83
.57
100.00
21.58
8.33
1.18
10.96
33.51
.75
5.57
13.82
1.71
.18
.48
.04
1.89
100.00
80.35
15.53
.66
.70
1.93
.18
.65
100.00
46.01
5.44
1.84
26.10
9.12
.22
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ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพได้รับการรับรองเป็นกลุ่ม
อาชีพจากสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ

ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อื่นๆ เช่น รับจ้าง
ไม่ระบุ
รวม
มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ
ไม่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ
รวม
จดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
ไม่ได้จดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
ไม่ระบุ
รวม

จานวน

ร้อยละ

47
65
11
4
2
7
2
119
2280
1769
511
2280
1452
707
121
2280

2.06
2.85
.48
.18
.09
.31
.08
5.22
100.00
77.59
22.41
100.00
63.68
31.01
5.31
100.00

จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นครัว เรือนในปี 2561 มากกว่า ปี 2560 (ร้อยละ 66.67 และ
33.33 ตามลาดับ) โดยเป็นครัวเรือนประเภทที่มีรายได้ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี (ตามเกณฑ์ จปฐ.) มากที่สุด (ร้อย
ละ 89.08) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนก่อนเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
ระหว่าง 5001-10000 บ./เดือน มากที่สุด (ร้อยละ 39.52) รองลงมาคือ รายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (26.27)
เมื่อสอบถามถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนหลังเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน พบว่า มีรายได้
ระหว่างรายได้ 5001-10000 บ./เดือน และ รายได้ 10001-15000 บ./เดือน ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ
35.96 และ 35.39)
ในส่วนของอาชีพหลักเดิมก่อนเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 85.39) ในส่วนของอาชีพหลักที่เลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
พบว่า ส่วนใหญ่เลือกการแปรรูป มากที่สุด (ร้อยละ 56.58) รองลงมาคือ เกษตรกรรม (42.02) โดยอาชีพใน
ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรรม มากที่สุด (ร้อยละ 80.35) รองลงมาคือ แปรรูป (15.53) เมื่อสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างถึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ 77.59) และ
ยังพบว่า ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ 63.68)

42

ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความส าเร็ จ การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
โดยจาแนกออกเป็น 5 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า

ตาราง 4.2 ระดับปัจจัยด้านผู้นา
ปัจจัย
M
SD
แปลผล อันดับ
1 ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน และทีมวิทยากรสัมมาชีพ 4.07
.58
มาก
1.1 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความรู้ด้านอาชีพที่สอน
4.11
.61
มาก
1
1.2 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีทักษะในการถ่ายทอด
4.06
.64
มาก
2
ความรู้เข้าใจง่าย
1.3 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนให้คาแนะนา สนับสนุน อย่าง 4.04
.66
มาก
3
สม่าเสมอ
จากตาราง 4.2 ปัจจัยด้านผู้นาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความรู้ด้านอาชีพที่
สอน” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.11) รองลงมาคือ “ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เข้าใจ
ง่าย” และ “ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนให้คาแนะนา สนับสนุน อย่างสม่าเสมอ” (4.06 และ 4.04 ตามลาดับ)
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ตาราง 4.3 ระดับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ
ปัจจัย
M
SD
แปลผล อันดับ
2 ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ
4.20
.55
มาก
2.1 ท่านเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
4.28
.63
มาก
1
2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่อบรม
4.21
.66
มาก
2
2.3 ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
4.18
.65
มาก
3
2.4 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม
4.15
.66
มาก
4
จากตาราง 4.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.20 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “ท่านเข้าร่ว ม
โครงการด้วยความสมัครใจ” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.28) รองลงมาคือ “ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่
อบรม” และ “ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง” (4.21 และ 4.18 ตามลาดับ)
ตาราง 4.4 ระดับปัจจัยด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ปัจจัย
3
ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
3.1 ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ (ได้แก่ ปราชญ์

M
4.01
3.93

SD
.60
.70

แปลผล
มาก
มาก

อันดับ
2

3.93

.73

มาก

(1)

3.93

.73

มาก

(1)

4.19
4.20

.66
.68

มาก
มาก

1
(1)

4.19

.70

มาก

(2)

3.91

.74

มาก

3

3.93

.76

มาก

(1)

3.90

.77

มาก

(2)

ชุมชน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) คณะกรรมการ
เครือข่าย OTOP คณะกรรมการเครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หรืออื่นๆ ตามศักยภาพของพื้นที่)

3.1.1 ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพได้เข้ามาสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพอย่างสม่าเสมอ
3.1.2 ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพได้เข้ามาให้
คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
3.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3.2.1 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม
อาชีพอย่างสม่าเสมอ
3.2.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้ามาให้คาแนะนาอย่าง
สม่าเสมอ
3.3 ผู้นาท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นาท้องถิ่น (นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่วนราชการต่าง ๆ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน
3.3.1 ผู้นาท้องที่ได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพอย่าง
สม่าเสมอ
3.3.2 ผู้นาท้องที่ได้เข้ามาให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
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จากตาราง 4.4 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยพบว่า “เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.19) รองลงมาคือ “ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ” และ “ผู้นาท้องที่ (กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นาท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ”
(3.93 และ 3.91 ตามลาดับ)
ตาราง 4.5 ระดับปัจจัยด้านทุนชุมชน
ปัจจัย
4
ด้านทุนชุมชน
4.1 ทุนธรรมชาติ
4.1.1 ชุมชนของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
4.1.2 ชุมชนของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
4.2 ทุนกายภาพ
4.2.1 ชุมชนของท่านมีสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า
น้าประปา เพียงพอและเหมาะสม
4.2.2 ชุมชนของท่านมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เหมาะสม
4.3 ทุนมนุษย์
4.3.1 ชุมชนของท่านมีปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านอาชีพ
4.3.2 ชุมชนของท่านมีปราชญ์ชุมชนที่มีประสบการณ์ใน
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพได้
4.4 ทุนสังคม
4.4.1 ชุมชนของท่านมีกลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านอาชีพ
4.4.2 ชุมชนของท่านมีเครือข่ายองค์กรชุมชนที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านอาชีพ
4.5 ทุนการเงิน
4.5.1 ในชุมชนของท่านมีกองทุนชุมชนที่สนับสนุนแหล่งทุน
ในด้านอาชีพ
4.5.2 ท่านสามารถเข้าถึงกองทุนชุมชนที่สนับสนุนแหล่งทุน
ในด้านอาชีพ

M
3.89
3.90
3.91
3.89

SD
.56
.76
.78
.80

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
3
(1)
(2)

4.06
4.17

.63
.69

มาก
มาก

1
(1)

3.95
3.97
3.99

.74
.66
.69

มาก
มาก
มาก

(2)
2
(1)

3.94

.71

มาก

(2)

3.76
3.78

.74
.76

มาก
มาก

4
(1)

3.75

.79

มาก

(2)

3.74
3.74

.74
.77

มาก
มาก

5
(2)

3.75

.77

มาก

(1)
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จากตาราง 4.5 ปัจจัยด้านทุนชุมชนพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยพบว่า “ทุนกายภาพ” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.06)
รองลงมาคือ “ทุนมนุษย์” และ “ทุนธรรมชาติ” (3.97 และ 3.90 ตามลาดับ)
ตาราง 4.6 ระดับปัจจัยด้านลักษณะโครงการ
ปัจจัย
M
SD
แปลผล อันดับ
5 ด้านลักษณะโครงการ
4.12
.61
มาก
5.1 อาชีพที่ท่านได้เข้ารับการฝึกเป็นไปตามความต้องการ
4.12
.66
มาก
1
ของท่าน
5.2 ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพตามความ
4.11
.68
มาก
3
เหมาะสม
5.3 ปัจจุบันท่านได้นาความรู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพไปประกอบ 4.12
.70
มาก
1
อาชีพได้จริง
จากตาราง 4.6 ปัจจัยด้านลักษณะโครงการพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “อาชีพที่ท่านได้เข้ารับการฝึกเป็นไปตาม
ความต้องการของท่าน” และ “ปัจจุบันท่านได้นาความรู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพไปประกอบอาชีพได้จริง ” มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (4.12 เท่ากัน) รองลงมาคือ “ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม” (4.11)
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ตาราง 4.7 สรุประดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ปัจจัย
M
SD แปลผล อันดับ
1 ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน และทีมวิทยากรสัมมาชีพ 4.07
.58
มาก
3
2 ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ
4.20
.55
มาก
1
3 ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
4.01
.60
มาก
4
4 ด้านทุนชุมชน
3.89
.56
มาก
5
5 ด้านลักษณะโครงการ
4.12
.61
มาก
2
ภาพรวม
4.01
.48
มาก
จากตาราง 4.7 ปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ของครัวเรือนสัมมาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.20) รองลงมาคือ “ด้านลักษณะโครงการ” และ “ด้านผู้นา ได้แก่
ปราชญ์ชุมชน และทีมวิทยากรสัมมาชีพ” (4.12 และ 4.07 ตามลาดับ)
ตาราง 4.8 ความสุขของครัวเรือน
ความสุขของครัวเรือน
1 ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีสุขภาพที่ดี
2 ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีรายได้เพียงพอในการ
เลี้ยงชีพ
3 ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น
ภาพรวม

M
4.21
4.08

SD
.59
.65

แปลผล
มาก
มาก

อันดับ
2
3

4.25
4.18

.60
.54

มาก
มาก

1
-

จากตาราง 4.8 เมื่อพิจารณาถึงระดับความสุขของครัวเรือนพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจ
ในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.25) รองลงมาคือ “ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีสุขภาพ
ที่ด”ี และ “ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ” (4.21 และ 4.08 ตามลาดับ)
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นอกจากนี้ผู้วิจัยดาเนินการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน จาแนกตามข้อมูลครัวเรือนปรากฏผลดังนี้
ตาราง 4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามปี
ปัจจัย
ปี
n
M
SD
t
p
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน และทีม
2560 760
4.07
.58
.18
.86
วิทยากรสัมมาชีพ
2561 1520 4.07
.58
2. ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ
2560 760
4.20
.55
-.21
.84
2561 1520 4.21
.56
3. ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
2560 760
4.03
.58
.75
.45
2561 1520 4.01
.61
4. ด้านทุนชุมชน
2560 760
3.87
.54
-.67
.50
2561 1520 3.89
.57
5. ด้านลักษณะโครงการ
2560 760
4.11
.60
-.47
.64
2561 1520 4.12
.62
ภาพรวม
2560 760 4.01
.46
-.16
.87
2561 1520 4.01
.49
ตาราง 4.9 ผลการเปรี ยบเทียบระดับปัจจัย มีผลกระทบต่อความส าเร็จการขับเคลื่ อนสัมมาชีพชุมชน
จาแนกตามปี 2560 และ 2561 ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามประเภทครัวเรือนตาม จปฐ.
ปัจจัย
ประเภทครัวเรือนตาม จปฐ.
n
M
SD
t
p
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
249
4.04
.52
-.83
.41
ชุมชนและทีมวิทยากร
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2031 4.07
.58
สัมมาชีพ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของ ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
249
4.10
.55 -3.21 .00
ครัวเรือนสัมมาชีพ
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2031 4.22
.55
3. ด้านการสนับสนุนจาก ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
249
3.99
.55
-.48
.63
ทุกภาคส่วน
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2031 4.01
.61
4. ด้านทุนชุมชน
ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
249
3.77
.59 -3.54 .00
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2031 3.90
.55
5. ด้านลักษณะโครงการ ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
249
3.93
.66 -5.02 .00
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2031 4.14
.60
ภาพรวม
ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
249 3.92
.47 -3.15 .00
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2031 4.02
.48
จากตาราง 4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
จาแนกตามประเภทครัวเรือนตาม จปฐ. ที่รายได้ ต่ากว่า 38,000 บ./ปี และรายได้ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี ใน
ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี (ตามเกณฑ์ จปฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่ากว่า 38,000 บ./ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามรายได้ก่อนเข้าอบรม
ปัจจัย
รายได้ก่อนเข้าอบรม
n
M
SD
F
p
1. ด้านผู้นา ได้แก่
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
4.05
.58
4.58
.00
ปราชญ์ ชุมชน
5001-10000 บ./เดือน
901
4.03
.56
และทีมวิทยากร
10001-15000 บ./เดือน
507
4.12
.61
สัมมาชีพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.15
.58
2. ด้านการมีส่วนร่วม
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
4.17
.58
6.23
.00
ของครัวเรือนสัมมาชีพ 5001-10000 บ./เดือน
901
4.17
.54
10001-15000 บ./เดือน
507
4.25
.57
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.30
.56
3. ด้านการสนับสนุน
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
3.98
.51
4.08
.01
จากทุกภาคส่วน
5001-10000 บ./เดือน
901
3.98
.55
10001-15000 บ./เดือน
507
4.05
.61
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.10
.61
4. ด้านทุนชุมชน
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
3.79
.59
9.65
.00
5001-10000 บ./เดือน
901
3.89
.57
10001-15000 บ./เดือน
507
3.94
.60
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
3.97
.55
5. ด้านลักษณะโครงการ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
4.04
.55
8.04
.00
5001-10000 บ./เดือน
901
4.10
.57
10001-15000 บ./เดือน
507
4.18
.53
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.22
.56
ภาพรวม
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
3.95
.61
8.83
.00
5001-10000 บ./เดือน
901
4.00
.61
10001-15000 บ./เดือน
507
4.06
.62
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.10
.60
จากตาราง 4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
จาแนกตามรายได้ก่อนเข้าอบรม ซึ่งจาแนกเป็น รายได้ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./
เดือน รายได้ระหว่าง10001-15000 บ./เดือน และรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.12 ผลการทดสอบรายคู่ระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามรายได้ก่อนเข้าอบรม
ปัจจัย
รายได้ก่อนเข้าอบรม
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ ชุมชน 15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.13)
และทีมวิทยากรสัมมาชีพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.03)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.03)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.01)
2. ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือน 15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
สัมมาชีพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.01)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.01)
3. ด้านการสนับสนุนจากทุกภาค 15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.01)
ส่วน
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.01)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.04)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.04)
4. ด้านทุนชุมชน
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
5001-10000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
5. ด้านลักษณะโครงการ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.01)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.01)
ภาพรวม
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.01)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.04)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
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จากตาราง 4.12 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับปัจจัย มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนจาแนกตามรายได้ก่อนเข้าอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามรายได้หลังเข้าอบรม
ปัจจัย
รายได้หลังเข้าอบรม
n
M
SD
F
p
1. ด้านผู้นา ได้แก่
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
3.92
.72 10.93 .00
ปราชญ์ ชุมชน
5001-10000 บ./เดือน
820
4.02
.56
และทีมวิทยากร
10001-15000 บ./เดือน
807
4.06
.57
สัมมาชีพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.18
.59
2. ด้านการมีส่วนร่วม
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
4.29
.61 13.70 .00
ของครัวเรือนสัมมาชีพ 5001-10000 บ./เดือน
820
4.14
.54
10001-15000 บ./เดือน
807
4.17
.58
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.32
.52
3. ด้านการสนับสนุน
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
3.74
.91 13.83 .00
จากทุกภาคส่วน
5001-10000 บ./เดือน
820
3.98
.56
10001-15000 บ./เดือน
807
3.98
.64
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.13
.54
4. ด้านทุนชุมชน
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
3.68
.66 14.62 .00
5001-10000 บ./เดือน
820
3.82
.54
10001-15000 บ./เดือน
807
3.89
.56
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.00
.54
5. ด้านลักษณะโครงการ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
4.01
.68 17.62 .00
5001-10000 บ./เดือน
820
4.03
.59
10001-15000 บ./เดือน
807
4.11
.62
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.27
.61
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ปัจจัย

รายได้หลังเข้าอบรม
n
M
SD
F
p
ภาพรวม
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
3.85
.55 18.62 .00
5001-10000 บ./เดือน
820
3.96
.44
10001-15000 บ./เดือน
807
4.00
.50
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.13
.46
จากตาราง 4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
จาแนกตามรายได้หลังเข้าอบรม ซึ่งจาแนกเป็น รายได้ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./
เดือน รายได้ระหว่าง10001-15000 บ./เดือน และรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4.14 ผลการทดสอบรายคู่ระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามรายได้หลังเข้าอบรม
ปัจจัย
รายได้หลังเข้าอบรม
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ ชุมชน 15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
และทีมวิทยากรสัมมาชีพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.04)
2. ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือน 15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
สัมมาชีพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.03)
3. ด้านการสนับสนุนจากทุกภาค 15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
ส่วน
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
5001-10000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
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ปัจจัย
4. ด้านทุนชุมชน

รายได้หลังเข้าอบรม
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.02)
5001-10000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.03)
5. ด้านลักษณะโครงการ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.02)
ภาพรวม
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.01)
จากตาราง 4.14 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับปัจจัย มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนจาแนกตามรายได้หลังเข้าอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน และ10001-15000 บ./เดือน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

54

ตาราง 4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
ปัจจัย
อาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
n
M
SD
F
p
1. ด้านผู้นา ได้แก่
เกษตรกรรม
958 4.00
.61 11.41 .00
ปราชญ์ ชุมชน
แปรรูป
1290 4.12
.55
และทีมวิทยากร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.23
.73
สัมมาชีพ
2. ด้านการมีส่วนร่วม
เกษตรกรรม
958 4.15
.57
8.13
.00
ของครัวเรือนสัมมาชีพ แปรรูป
1290 4.24
.54
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.16
.78
3. ด้านการสนับสนุน
เกษตรกรรม
958 3.97
.64
4.05
.02
จากทุกภาคส่วน
แปรรูป
1290 4.04
.57
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.04
.87
4. ด้านทุนชุมชน
เกษตรกรรม
958 3.84
.58
5.33
.00
แปรรูป
1290 3.92
.53
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
3.93
.84
5. ด้านลักษณะโครงการ เกษตรกรรม
958 4.07
.63
5.27
.01
แปรรูป
1290 4.15
.60
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.05
.79
ภาพรวม
เกษตรกรรม
958 3.96
.50
8.56
.00
แปรรูป
1290 4.05
.45
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.04
.78
จากตาราง 4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
จาแนกตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม ซึ่งจาแนกเป็นเกษตรกรรม แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ในภาพรวม
พบว่า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.16 ผลการทดสอบรายคู่ระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
ปัจจัย
อาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ ชุมชน
แปรรูป > เกษตรกรรม (.00)
และทีมวิทยากรสัมมาชีพ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ แปรรูป > เกษตรกรรม (.00)
3. ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
แปรรูป > เกษตรกรรม (.00)
4. ด้านทุนชุมชน
แปรรูป > เกษตรกรรม (.00)
5. ด้านลักษณะโครงการ
แปรรูป > เกษตรกรรม (.00)
ภาพรวม
แปรรูป > เกษตรกรรม (.00)
จากตาราง 4.16 ผลการทดสอบรายคู่ระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนจาแนกตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม พบว่า อาชีพแปรรูปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอาชีพเกษตรกรรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
ปัจจัย
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ n
M
SD
t
p
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ มีการรวมตัว
1769 4.13
.57 9.881 .000
ชุมชนและทีมวิทยากร
ไม่มีการรวมตัว
511
3.85
.54
สัมมาชีพ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของ มีการรวมตัว
1769 4.24
.55 6.223 .000
ครัวเรือนสัมมาชีพ
ไม่มีการรวมตัว
511
4.07
.56
3. ด้านการสนับสนุนจาก มีการรวมตัว
1769 4.05
.60 6.182 .000
ทุกภาคส่วน
ไม่มีการรวมตัว
511
3.87
.59
4. ด้านทุนชุมชน
มีการรวมตัว
1769 3.93
.55 7.767 .000
ไม่มีการรวมตัว
511
3.72
.53
5. ด้านลักษณะโครงการ มีการรวมตัว
1769 4.16
.61 6.355 .000
ไม่มีการรวมตัว
511
3.97
.59
ภาพรวม
มีการรวมตัว
1769 4.06
.48 8.746 .000
ไม่มีการรวมตัว
511
3.85
.45
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จากตาราง 4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
จาแนกตามการรวมตัวเป็ นกลุ่มอาชีพ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีการรวมตัว กัน ในภาพรวมพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีการรวมตัวกันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการรวมตัวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนก
ตามการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
ปัจจัย
การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
n
M
SD
t
p
1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ มีการจดทะเบียน
1452 4.16
.56
9.31
.00
ชุมชนและทีมวิทยากร
ไม่มีการจดทะเบียน
707 3.92
.57
สัมมาชีพ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของ มีการจดทะเบียน
1452 4.26
.54
5.83
.00
ครัวเรือนสัมมาชีพ
ไม่มีการจดทะเบียน
707 4.12
.57
3. ด้านการสนับสนุนจาก มีการจดทะเบียน
1452 4.07
.60
6.19
.00
ทุกภาคส่วน
ไม่มีการจดทะเบียน
707 3.90
.61
4. ด้านทุนชุมชน
มีการจดทะเบียน
1452 3.96
.55
7.43
.00
ไม่มีการจดทะเบียน
707 3.77
.55
5. ด้านลักษณะโครงการ มีการจดทะเบียน
1452 4.19
.61
6.65
.00
ไม่มีการจดทะเบียน
707 4.00
.61
รวม
มีการจดทะเบียน
1452 4.08
.47
8.50
.00
ไม่มีการจดทะเบียน
707 3.90
.47
จากตาราง 4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
จาแนกตามการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มี การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ ในภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มกี ารจดทะเบียนกลุ่มอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นอกจากนี้ผู้วิจัยดาเนินการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามข้อมูลครัวเรือนปรากฏผลดังนี้
ตาราง 4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามปี
ความสุขของครัวเรือน
ปี
n
M
SD
t
p
1. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2560
760
4.23
.59
1.33
.18
มีสุขภาพที่ดี
2561
1520 4.20
.59
2. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2560
760
4.07
.64
-.34
.73
มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ
2561
1520 4.08
.65
3. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2560
760
4.26
.61
.49
.62
มีครอบครัวที่อบอุ่น
2561
1520 4.24
.60
ภาพรวม
2560
760
4.19
.54
.53
.60
2561
1520 4.17
.55
จากตาราง 4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามประเภทครัวเรือนตาม ปี 2560
และ 2561 ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามประเภทครัวเรือนตาม จปฐ.
ความสุขของครัวเรือน

ประเภทครัวเรือนตาม
จปฐ.
1. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
ชีวิต มีสุขภาพที่ดี
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
2. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
ชีวิตมีรายได้เพียงพอในการ ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
เลี้ยงชีพ
3. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
ชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
ภาพรวม
ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี

n

M

SD

t

p

249
2031
249
2031

4.12
4.22
3.91
4.10

.65
.58
.71
.64

-2.56

.01

-4.00

.00

249
2031
249
2031

4.09
4.27
4.04
4.19

.64
.60
.58
.54

-4.15

.00

-4.28

.00
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จากตาราง 4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามประเภทครัวเรือนตาม จปฐ. ที่
รายได้ต่ากว่า 38,000 บ./ปี และรายได้ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ไม่ต่ากว่า
38,000 บ./ปี (ตามเกณฑ์ จปฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 38,000 บ./ปี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4.21 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้ก่อนเข้าอบรม
ปัจจัย
รายได้ก่อนเข้าอบรม
n
M
SD
1. ท่านมีความรู้สึกพึง
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
4.15
.60
พอใจในชีวิต มีสุขภาพ 5001-10000 บ./เดือน
901
4.17
.59
ที่ดี
10001-15000 บ./เดือน
507
4.31
.57
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.26
.59
2. ท่านมีความรู้สึกพึง
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
3.98
.67
พอใจในชีวิตมีรายได้
5001-10000 บ./เดือน
901
4.05
.63
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ 10001-15000 บ./เดือน
507
4.19
.63
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.21
.64
3. ท่านมีความรู้สึกพึง
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
4.18
.61
พอใจใน ชีวิต มี
5001-10000 บ./เดือน
901
4.22
.60
ครอบครัวที่อบอุ่น
10001-15000 บ./เดือน
507
4.33
.60
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.31
.60
ภาพรวม
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
599
4.10
.54
5001-10000 บ./เดือน
901
4.15
.54
10001-15000 บ./เดือน
507
4.28
.53
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
273
4.26
.55

F
8.71

p
.00

13.84

.00

7.58

.00

12.46

.00

จากตาราง 4.21 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้ก่อนเข้าอบรม ซึ่งจาแนก
เป็น รายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง10001-15000 บ./เดือน
และรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.22 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้ก่อนเข้าอบรม
ปัจจัย
รายได้ก่อนเข้าอบรม
1. ท่านมีความรู้สึกพึง
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.01)
พอใจในชีวิต มีสุขภาพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.04)
ที่ดี
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
2. ท่านมีความรู้สึกพึง
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
พอใจในชีวิตมีรายได้
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
5001-10000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.04)
3. ท่านมีความรู้สึกพึง
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
พอใจใน ชีวิต มี
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.04)
ครอบครัวที่อบอุ่น
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
ภาพรวม
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
จากตาราง 4.22 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้ก่อนเข้าอบรม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน และรายได้
ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้หลังเข้าอบรม
ปัจจัย
1. ท่านมีความรู้สึกพึง
พอใจในชีวิต มีสุขภาพ
ที่ดี

รายได้ก่อนเข้าอบรม
n
M
SD
F
p
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
4.09
.62 13.48 .00
5001-10000 บ./เดือน
820
4.14
.59
10001-15000 บ./เดือน
807
4.20
.59
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.33
.57
2. ท่านมีความรู้สึกพึง
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
3.91
.80 21.74 .00
พอใจในชีวิตมีรายได้
5001-10000 บ./เดือน
820
3.98
.65
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ 10001-15000 บ./เดือน
807
4.09
.63
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.24
.62
3. ท่านมีความรู้สึกพึง
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
4.09
.67 13.02 .00
พอใจใน ชีวิต มี
5001-10000 บ./เดือน
820
4.17
.61
ครอบครัวที่อบอุ่น
10001-15000 บ./เดือน
807
4.25
.59
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.36
.59
ภาพรวม
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน
74
4.03
.62 20.39 .00
5001-10000 บ./เดือน
820
4.10
.54
10001-15000 บ./เดือน
807
4.18
.53
15001 บ./เดือน ขึ้นไป
579
4.31
.53
จากตาราง 4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้หลังเข้าอบรม ซึ่งจาแนก
เป็น รายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง10001-15000 บ./เดือน
และรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.24 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้หลังเข้าอบรม
ปัจจัย
รายได้หลังเข้าอบรม
1. ท่านมีความรู้สึกพึง
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
พอใจในชีวิต มีสุขภาพที่ดี
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.01)
2. ท่านมีความรู้สึกพึง
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
พอใจในชีวิตมีรายได้
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.02)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
3. ท่านมีความรู้สึกพึง
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
พอใจใน ชีวิต มี
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
ครอบครัวที่อบอุ่น
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.03)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.01)
ภาพรวม
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
15001 บ./เดือน ขึ้นไป > 10001-15000 บ./เดือน (.00)
10001-15000 บ./เดือน > ต่ากว่า 5000 บ./เดือน (.02)
10001-15000 บ./เดือน > 5001-10000 บ./เดือน (.00)
จากตาราง 4.24 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้หลังเข้าอบรม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้
ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า
5000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.25 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
ปัจจัย
อาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
n
M
SD
F
1. ท่านมีความรู้สึกพึง
เกษตรกรรม
958 4.17
.61
3.16
พอใจในชีวิต มีสุขภาพ แปรรูป
1290 4.23
.57
ที่ดี
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.37
.68

p
.04

2. ท่านมีความรู้สึกพึง
พอใจในชีวิตมีรายได้
เพียงพอในการเลี้ยงชีพ
3. ท่านมีความรู้สึกพึง
พอใจใน ชีวิต มี
ครอบครัวที่อบอุ่น
ภาพรวม

เกษตรกรรม
958 4.06
.67
1.89
.15
แปรรูป
1290 4.10
.64
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.26
.65
เกษตรกรรม
958 4.23
.64
.81
.44
แปรรูป
1290 4.26
.58
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.32
.67
เกษตรกรรม
958 4.15
.58
2.29
.10
แปรรูป
1290 4.19
.52
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
19
4.32
.65
จากตาราง 4.25 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม ซึ่ง
จาแนกเป็นเกษตรกรรม แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีรายด้านที่ 1
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05
ตาราง 4.26 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรมในด้านที่ 1
ปัจจัย
อาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
1. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีสุขภาพ
แปรรูป > เกษตรกรรม (.03)
จากตาราง 4.26 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
ในด้านที่ 1 พบว่า อาชีพแปรรูปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอาชีพเกษตรกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4.27 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
ความสุขของครัวเรือน

การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
n
M
SD
t
p
อาชีพ
1. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน มีการรวมตัว
1769 4.25
.59
6.24
.00
ชีวิต มีสุขภาพที่ดี
ไม่มีการรวมตัว
511
4.06
.59
2. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน มีการรวมตัว
1769 4.13
.64
6.58
.00
ชีวิตมีรายได้เพียงพอในการ ไม่มีการรวมตัว
511
3.92
.66
เลี้ยงชีพ
3. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน มีการรวมตัว
1769 4.28
.60
4.81
.00
ชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น
ไม่มีการรวมตัว
511
4.13
.60
ภาพรวม
มีการรวมตัว
1769 4.22
.54
6.67
.00
ไม่มีการรวมตัว
511
4.04
.54
จากตาราง 4.27 ผลการเปรี ย บเทียบระดับ ความสุ ขครัว เรือนจาแนกตามการรวมตัว เป็นกลุ่ มอาชีพ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีการรวมตัวกัน ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรวมตัวกันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการรวมตัวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4.28 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
ความสุขของครัวเรือน
1. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน
ชีวิต มีสุขภาพที่ดี
2. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน
ชีวิตมีรายได้เพียงพอในการ
เลี้ยงชีพ
3. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจใน
ชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น
ภาพรวม

การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
มีการจดทะเบียน
ไม่มีการจดทะเบียน
มีการจดทะเบียน
ไม่มีการจดทะเบียน

n
1452
707
1452
707

M
4.27
4.10
4.15
3.97

SD
.59
.58
.64
.63

t
6.21

p
.00

6.23

.00

มีการจดทะเบียน
ไม่มีการจดทะเบียน
มีการจดทะเบียน
ไม่มีการจดทะเบียน

1452
707
1452
707

4.29
4.17
4.24
4.08

.60
.61
.54
.54

4.52

.00

6.38

.00
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จากตาราง 4.28 ผลการเปรีย บเทียบระดับ ความสุ ขครัว เรือนจาแนกตามการจดทะเบียนกลุ่ มอาชีพ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มี การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี การจดทะเบียน
กลุ่มอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในตอนที่ 2 นี้ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านความเป็นผู้นาของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ การให้คาแนะนาในด้าน
อาชีพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในโครงการสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ 11 จังหวัด สามารถ
สรุปผลในด้านความเป็นผู้นาของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ การให้คาแนะนาในด้านอาชีพ
ดังนี้

65






































นครศรีธรรมราช







ชลบุรี



สิงห์บุรี



สตูล

ปทุมธานี

ศรีสะเกษ



แพร่

อุดรธานี



ตาก

ความเป็นผู้นาโดย
ธรรมชาติ
การเป็นที่ยอมรับ
มีความรู้
เชี่ยวชาญ/มี
ประสบการณ์ในวิชาชีพ
สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอด
มีความรับผิดชอบ
ใส่ใจหน้าที่/ภาระงาน
เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบ
กระตุ้น/สร้างแรงจูงใจ
เป็นกันเอง
จิตอาสา
กล้าคิด

ประจวบคีรีขันธ์

บุรีรัมย์

ตาราง 4.29 ปัจจัยด้านความเป็นผู้นาของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
1. ปัจจัยด้านผู้นา


















จากตารางพบว่า ทีมวิทยากรสั มมาชีพ จะต้องมีส่ ว นร่ว มถ่ายทอดความรู้โ ดยเน้นแบบชาวบ้านสอน
ชาวบ้าน เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ใช้วัสดุจริงผ่านกระบวนการสาธิตเพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติ วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
ต้องสามารถเป็นผู้นาได้ มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทา เป็นต้นแบบที่ดี มีลักษณะจิตอาสา เป็นบุคคลที่
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่าง
ดี มีทักษะการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ กล่าวโดยสรุปว่าผู้นาของทีมวิทยากรจะต้องมีลักษณะสาคัญคือ
ครองตน ครองคน และครองงาน ซึ่งลักษณะของการพัฒนาอาชีพจะเป็นการพัฒนาทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม
หรืออาชีพใหม่ที่ทาอยู่เดิมให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพมั่นคง และต้องติดตามสนับสนุน
กากับ 20 ครัวเรือน ให้สามารถนาความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย
ได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้นากลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยใช้ ศักยภาพของทุนชุมชนและแผนชุมชน
เป็นเครื่องมือในการบูรณาการหน่วยงาน ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ ให้สามารถ
ดาเนินการพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพได้อย่างมั่นคง สร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่ม พัฒนากลุ่มเข้าถึงแหล่งทุน
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พัฒนากลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ ให้ความร่วมมือในการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ สะท้อนได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์
“ภาวะของผู้นา คือ ต้องมีแรงบันดาลใจ มีจิตสานึก ความภาคภูมิใจ
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เสียสละเวลา”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1)
“ภาวะผู้นาของทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ จะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
คอยติดตาม ดูแล ส่งเสริม ทั้งด้านความรู้ ทักษะทางวิชาการ เทคนิคการถ่ายทอด
ซึ่งภาวะผู้นามีส่วนสาคัญทาให้โครงการประสบผลสาเร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงมือทาให้เห็นชัดเจน
ชาวบ้านได้เห็นสิ่งที่ปราชญ์ชุมชนทาอยู่สาคัญกว่า เพราะเขาได้เห็นเป็นตัวอย่างคนที่ทาสาเร็จแล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2)
“ผู้นาต้องมีความน่าเชื่อถือ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ชักจูงใจชาวบ้านได้”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3)
กล่าวโดยสรุป ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในด้านปัจจัยด้านผู้นาพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้นามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดและสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี
2.2 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในโครงการสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ 11 จังหวัด สามารถ
สรุปผลในด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ดังนี้























นครศรีธรรมราช

สตูล

ปทุมธานี

ชลบุรี



ศรีสะเกษ

อุดรธานี



แพร่

ตาก

เรียนรู้ร่วมกัน

วิทยากรต้องสร้าง
ศรัทธา
เสริมแนวคิดเชิงบวก/
สร้างเจตคติที่ดี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
ความต้องการที่ตรงกัน
ต้องมีความพร้อมและ 
ความสนใจจริง
ครัวเรือนมีใจสู้
วิทยากรมีคุณภาพ
ให้ความสาคัญกับ
โครงการ
ลงมือทาจริง/ฝึกปฏิบัติ
เพิ่มรายได้

เรียนรู้ต่อเนื่อง
มีการพบปะพูดคุย

ประจวบคีรีขันธ์

บุรีรัมย์

ตาราง 4.30 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
2. ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของครัวเรือน
สัมมาชีพ

สิงห์บุรี
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จากตารางพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนนั้น ครัวเรือนสัมมาชีพ
หมู่บ้านละ 20 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการฝึกอาชีพ หรือเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถ
พัฒนาได้ โดยจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ มีความตั้งใจ เปิดใจที่จะรับรู้ และพร้อมที่จะนาความรู้ แนวทาง
และกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรืออาชีพใหม่ ที่ทาอยู่เดิมให้มี
รายได้มากขึ้น ด้ว ยการลดต้น ทุน เปลี่ ย นวิธีการ หรื อการสร้างคุณภาพให้ ผ ลผลิ ต หรือทาแบบผสมผสานใช้
ประโยชน์ จ ากทุก ส่ ว นของการผลิ ต วั ตถุ ดิ บ มีผ ลผลิ ต ตรงกั บ ช่ว งเวลาที่ ต ลาดต้ อ งการสิ น ค้ า เพื่ อ สร้ า งงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้งานสัมมาชีพชุมชนนั้นประสบความสาเร็จ ทุกคนจะต้องเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จั ง โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท าแผนชุ ม ชน ร่ ว มคิ ด ร่ ว มลงมื อ ท า ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผล
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ร่วมสะท้อนคิด และหลังการฝึกอบรมอาชีพต้องมีการติดตามความก้าวหน้า มีเทคนิคในการดูผลลัพธ์ โดยประยุกต์
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเป็นหลัก รวมทั้งโดยพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นกลุ่มอาชีพเดิมที่มีการ
รวมตัวกันอยู่แล้ว จึงทาให้การดาเนินกิจกรรมง่ายขึ้นด้วย สะท้อนได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์
“การมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ แน่นอนว่าชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมเสนอโครงการ เสนออาชีพที่ต้องการจะทา ร่วมจัดทาแผนชุมชน แผนชีวิตครัวเรือน
ช่องทางสนับสนุนเงินงบประมาณจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่
ทุนชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอง ดังนั้นต้องมีส่วนร่วมกันทุกกระบวนการ โครงการจึงจะสาเร็จผล”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4)
“กระบวนการมีส่วนร่วมมีความสาคัญ หากหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมมาก
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ อาชีพเป็นไปตามความต้องการ
ของครัวเรือนเป้าหมาย ตรงตามความต้องการของเขาจริงๆ ชาวบ้านเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการสัมมาชีพอย่างเต็มที่ มีการรวมกลุ่มดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5)
“การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสาเร็จได้
บทบาทของทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ คือ ต้องช่วยกันติดตามผลหลังการอบรม
ไปเยี่ยมเยียน ถามข่าว ชาวบ้านว่าเขาทาได้จริงไหม ติดขัดอะไรตรงไหนบ้าง”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6)
กล่ าวโดยสรุ ป ข้ อมูล เชิงคุณภาพที่ได้จากการสั ม ภาษณ์เชิงลึ ก ในด้านปัจจัย ด้านการมีส่ ว นร่ว มของ
ครัวเรือนสัมมาชีพพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความสนใจจริงและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วม
และขับเคลื่อนโครงการ และในกระบวนการของโครงการจะเป็นลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน
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2.3 ปัจจัยด้านทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในโครงการสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ 11 จังหวัด สามารถ
สรุปผลในด้านทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

สนับสนุน/จัดหา
อุปกรณ์
ชี้แนะช่องทาง
การตลาด
คัดเลือกผู้เข้าร่วม
ร่วมรับรู้การจัด
กิจกรรม
ติดตามงานต่อเนื่อง
ชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ
ต่อยอดความรู้




























นครศรีธรรมราช

สตูล

ปทุมธานี

ชลบุรี

สิงห์บุรี

ศรีสะเกษ








แพร่

อุดรธานี

ตาก

ประจวบคีรีขันธ์

บุรีรัมย์

ตาราง 4.31 ปัจจัยด้านทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน

















นครศรีธรรมราช



สตูล

สิงห์บุรี



ปทุมธานี

ศรีสะเกษ



ชลบุรี

แพร่

ตาก




อุดรธานี

ให้คาปรึกษา
ให้กาลังใจ
ขับเคลื่อนโครงการให้
ต่อเนื่อง
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์/
กระจายข้อมูลข่าวสาร
สร้างเครือข่าย
เป็นต้นแบบที่ดี
เป็นพี่เลี้ยง
แนะนาถ่ายทอดความรู้
เสียสละ

ประจวบคีรีขันธ์

3. ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน

บุรีรัมย์
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จากตารางพบว่า เจ้าหน้ าที่พัฒ นาชุมชนและผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องต้องบูร ณาการกระบวนการทางาน
ร่วมกันอย่างแท้จริง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
และผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องต้องมีองค์ค วามรู้ มีส่วนร่วม มีค วามชัดเจนในขั้นตอน วิธีการ สามารถขับเคลื่อน
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่ชุมชนในการคัดเลือกอาชีพ และสามารถ
ต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนากลุ่ม ให้เข้าถึงแหล่งทุน
ร่วมพัฒนากลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการ OTOP เชื่อมโยงร่วมกับภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนได้
รวมทั้งประสานความร่ว มมือ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างจริงจัง ทั้งหมดนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ทั้งส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยใช้รูปแบบประสานความร่วมมือกัน
ภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ อย่างไรก็ตามจะต้องเกิดจากความต้องการและความสามารถของชุมชนเพื่อที่จะ
พัฒนาหรือเพิ่มมูลค่าภายในชุมชน สะท้อนได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์
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“ภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่มีการบูรณาการทางานร่วมกัน ส่วนในภาพรวมของจังหวัด
มีการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ช่วยเติมเต็ม
ด้านองค์ความรู้ และงบประมาณสนับสนุนชุมชนในการดาเนินงานให้เกิดความยั่งยืน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7)
“ทีมสนับสนุนมีส่วนช่วยให้โครงการประสบผลสาเร็จ พัฒนากรเสมือนเป็นพระเอกในการทางาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ภาคีการพัฒนาที่ร่วมกัน คือ เกษตร กศน. ช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้
การทาแผนชีวิต บัญชีครัวเรือน ส่วน พช. จะอาศัยความรู้จากภาคีการพัฒนาในระดับอาเภอ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8)
“ทีมสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรช่วยปราชญ์ชุมชน
และจัดเวทีจัดทาแผนชุมชนในระดับท้องถิ่น”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9)
กล่าวโดยสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในด้านปัจจัย ด้านการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่ว นพบว่า ส่ ว นใหญ่เห็ น ว่า ทุกภาคส่ว นจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดี คอยให้ คาปรึกษายามเกิดปัญหา โดยมีการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลาย และจะต้องมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
โครงการสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีมุมมองในเรื่องของการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
2.4 ปัจจัยด้านทุนชุมชน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในโครงการสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ 11 จังหวัด สามารถ
สรุปผลในด้านทุนชุมชน ดังนี้











นครศรีธรรมราช












สตูล




ปทุมธานี




ชลบุรี




สิงห์บุรี



ศรีสะเกษ










แพร่







อุดรธานี

ทุนมนุษย์
ทุนเงิน
ทุนสังคม
ทุนกายภาพ
ทุนธรรมชาติ

ตาก

บุรีรัมย์

ตาราง 4.32 ปัจจัยด้านทุนชุมชน
4. ปัจจัยด้านทุน
ชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์
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จากตารางพบว่ า เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนประสบความส าเร็ จ คื อ
แผนชุมชนและทุนชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ทุนมนุษย์ ทุนปัญญา ทุนสังคม 2) ทุนที่เป็น
ตัว เงิน เช่น กลุ่ มออมทรั พย์ เพื่อการผลิ ต กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนหนุนเสริม
สั ม มาชี พ อื่ น ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน ทุ น มนุ ษ ย์ นั บ ว่ า มี ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานประสบความส าเร็ จ
เปรี ย บเสมือนเป็ นแกนหลัก และใช้ทุน ด้านอื่นเป็นปัจจัยส่ งเสริมสนับสนุน ส าหรับทุนชุมชนที่เป็นตัวเงินนั้น
เจ้ าหน้ าที่พัฒ นาชุมชนหรื อผู้ น าชุ มชน กลุ่ ม องค์กร ภาคีเครือข่ายการพัฒ นาในพื้นที่ จาเป็ นต้องใช้ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบูรณาการหน่วยงาน ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพให้สามารถ
ดาเนิ น การพัฒ นาอาชีพ รวมกลุ่มและพัฒ นากลุ่มให้ เข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นตัว เงินต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยั งมีทุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นส่วนขับเคลื่อนให้ชาวบ้านบรรลุตามเป้าหมายของโครงการได้ ดังนั้น ทุนชุมชนมีส่วน
สาคัญในการยกระดับกลุ่มอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนในอนาคต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ
สะท้อนได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์
“ทุนมนุษย์มีส่วนสาคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10)
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“ทุนชุมชนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น การรวมทุนเป็นธนาคารหมู่บ้านเป้าหมาย
คือ ช่วยเหลือครัวเรือนสัมมาชีพให้มีทุนในการประกอบอาชีพ ส่วนทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางธรรมชาติ มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
โดยเฉพาะทุนมนุษย์สาคัญมาก เพราะเป็นทุนที่เกิดจากศักยภาพของคน
นอกจากนี้ยังมีทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน ก็คงเป็นปัจจัยสาคัญเช่นกันที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11)
“ท้องถิ่นจะมีทุนที่เป็นตัวเงินในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่วนทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น กาลังคน หากชุมชนร้องขอก็จะลงไปช่วยเหลืองานต่าง ๆ ภายในชุมชน
ซึ่งจะมีการทางานร่วมกันเป็นประจาอยู่แล้ว บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 12)
“ทุนชุมชน มีส่วนสาคัญในการทางาน รัฐสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน
ส่วนชาวบ้านเองก็จะต้องมีทุนทางปัญญา ทุนในตัวเอง เช่น องค์ความรู้ ความสามารถในการทางาน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 13)
กล่าวโดยสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในด้านปัจจัยด้านทุนชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่
เห็นว่า ทุนเงินเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก แต่ทุนมนุษย์ก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งนี้ทุนสังคม ทุนกายภาพ
และทุนธรรมชาติก็ควรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
2.5 ปัจจัยด้านหลักการชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในโครงการสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ 11 จังหวัด สามารถ
สรุปผลในด้านหลักการชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

















































สตูล

สิงห์บุรี

ศรีสะเกษ

แพร่

อุดรธานี

ตาก


ปทุมธานี



ชลบุรี

ได้รับความไว้ใจ/การ
ยอมรับ/ความ
น่าเชื่อถือ
บรรยากาศผ่อนคลาย
เป็นกันเอง ลักษณะ
แบบไม่เป็นทางการ
กล้าถาม กล้าแสดง
ความคิดเห็น เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อยอดการเรียนรู้ได้
ง่าย
เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา
จุดประกายความคิด
เข้าใจง่าย ใช้ภาษา
เดียวกัน
เรียนรู้ร่วมกัน

ประจวบคีรีขันธ์

บุรีรัมย์

ตาราง 4.33 ปัจจัยด้านหลักการชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ปัจจัยด้านลักษณะ
โครงการ
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จากตารางพบว่า การสร้างทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ปราชญ์ชุมชน เป็นแนวคิดที่กาหนดให้ชาวบ้านได้
สอนชาวบ้าน จึงมีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอย่างยิ่ง เนื่องจากปราชญ์ชุมชนเป็น
คนที่ชาวบ้านให้การยอมรับในองค์ความรู้ที่ได้มาจากการทดลอง ลงมือทา และสั่งสมผ่านประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง จนมีความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกระบวนการ
ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ทาอาชีพที่สุจริต มีการรวมกลุ่มอาชีพกันเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ดาเนิน
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิหลังชุมชน ภูมิสังคม
ของแต่ละชุมชน โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชนจนนาไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชนที่
สามารถนาไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่เกิดความสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการชาวบ้าน
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สอนชาวบ้าน เป็นปัจจัยหลักที่เกิ ดความสาเร็จ เนื่องจากปราชญ์ชุมชนเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับ
ครัวเรือนสัมมาชีพ จึงทาให้มีความสนิทคุ้นเคยกัน กล้าพูดคุย กล้าขอคาปรึกษา และปราชญ์ชุมชนสามารถติดตาม
ผลหลังการฝึกอบรมได้อย่างใกล้ชิด สะท้อนได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์
“ชาวบ้านสอนชาวบ้านด้วยกันเอง จะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการคัดเลือกปราชญ์ชุมชนสามารถ
คัดเลือกคนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน สิ่งนี้จะทาให้คนในชุมชนศรัทธา
และเข้าร่วมโครงการอย่างความเต็มใจ พร้อมให้ความสนใจในการเรียนรู้อาชีพร่วมกัน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 14)
“ชาวบ้านสอนชาวบ้านด้วยกันเองเป็นแนวคิดที่ดี คนที่ทาจริง สาเร็จผลจริง
ทาให้เห็นเป็นรูปธรรม จะทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ ชาวบ้านบอกว่า หากทาสาเร็จจริง
จะสามารถไปดูเองได้ง่าย ไม่ต้องไปดูงานที่ไหนไกล ขี่รถไปดูที่บ้าน
และสามารถพูดคุย สื่อสารกันได้ง่ายกว่าให้คนภายนอกมาสอน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 15)
“อยากให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านด้วยกัน เพราะจะทาให้มีความเข้าใจกันง่ายขึ้น
พูดคุยกันอย่างเปิดเผย ไม่กลัวกัน กล้าที่จะถาม และสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
เพราะอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่แล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 16)
กล่าวโดยสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในด้านปัจจัย ด้านลักษณะโครงการพบว่า
ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า การที่ช าวบ้ า นสอนชาวบ้ า นจะท าให้ เ กิ ดความส าเร็จ ได้ เนื่ อ งจากผู้ ร่ว มโครงการจะรู้สึ ก ถึ ง
บรรยากาศผ่อนคลาย ความเป็นกันเอง โดยเป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบไม่เป็นทางการ ใช้ภาษาเดียวกัน เข้าใจ
ง่าย ผู้เข้าร่วมจึงกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นผลทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสาเร็จ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ มีความกระตือรือร้น
มาก มีการจัดประชุม รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน
ร่วมบูรณาการทางานร่วมกันอย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ และ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ มีส่วนร่วม มีความชัดเจนในขั้นตอน วิธีการ สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่ชุมชนในการคัดเลือกอาชีพ และ
สามารถต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูป ธรรม สามารถส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนากลุ่มเข้าถึง
แหล่งทุน พัฒนากลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการ OTOP เชื่อมโยงร่วมกับภาคีการพัฒนาจากทุกภาค
ส่ ว นได้ เพื่อสร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ให้ แก่ประชาชนได้อย่างจริง จัง ซึ่งข้อมูล จากการสนทนากลุ่ ม
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ลักษณะกระบวนการการมีส่วนร่วม คือ ร่วมรับรู้ คือ รับรู้การดาเนินโครงการ เช่น ในเวทีมีการ
ถามความรู้ความเข้าใจ พูดคุยกันในเวทีให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมวางแผน คือ มีการปรึกษาหารือกัน
ร่วมกันทา คือ มีการลงมือทางานร่วมกันอย่างจริงจัง และร่วมประเมินผล คือ มีการไปเยี่ยมเยียนถามข่าวหลังการ
อบรมอาชีพ มีการติดตามประเมินผลจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง
2) วิธีการให้เกิด การมีส่วนร่วม คือ ใช้หลักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยกย่องกัน โดยหน่ วยงาน
ภายนอกที่เป็นภาคีการพัฒนาจะเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เกษตรอาเภอ จะมีเครื่องมือในการชักจูง ให้ความรู้ในการ
ทาอาชีพ ส่วน กศน. มีองค์ความรู้ในการสอนอาชีพ
3) ลักษณะการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ คือ ครัวเรือนสัมมาชีพมีการเข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม มีความสมัครใจ มีความสนใจจริง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ให้ความร่วมมือกับทีมวิทยากรผู้นา
สัมมาชีพ รวมทั้งให้ความคิดเห็น เสนอแนวทางการประกอบอาชีพที่ครัวเรือนต้องการจะพัฒนาเป็นอาชีพ
กระบวนการในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสาเร็จ
กระบวนการที่ดาเนินการควรมุ่งเน้น กระบวนการคัดเลือกเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
สาคัญที่สุด โดยกรมการพัฒนาชุมชนควรเน้นกระบวนการคัดเลือก ใช้วิธีการคัดเลือกคนที่มีความพร้อม และมี
ความสมั ค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการ ผ่ า นการประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการด าเนิ น งาน โดยเน้ น ให้ พั ฒ นากรเข้ า ใจ
กระบวนการให้ชัดเจน การคัดเลือก เน้นคัดจากคนที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความพร้อมในการพัฒนา
หากกระบวนการคัดเลื อกทาได้ตามแนวทางที่ว างไว้ การดาเนินงานในขั้นตอนต่อไปจะง่ายขึ้น และสามารถ
ดาเนินงานโครงการได้ประสบความสาเร็จ ก่อ นที่จะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง อาจจะเป็นอาชีพ
เสริมหรืออาชีพหลัก ควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างลึกซึ้งเพื่อให้รู้ว่าอาชีพใดจะมีความเหมาะสมสามารถประกอบ
เป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน สร้างรายได้ให้ครอบครัว การตัดสินใจเลือกอาชีพ ควรคานึงถึงความสนใจ ความชอบ
ความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัด พิจารณาว่าอาชีพ
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ที่สนใจนั้น จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะอย่างไร หากต้องการเติมเต็มความรู้จะแสวงหาแหล่งเรียนรู้ได้
จากที่ไหนบ้าง และการคัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพนั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านอย่าง
แท้จริง เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ และสามารถพัฒนาเป็นวิทยากรผู้นาสัมมาชีพได้จริง ซึ่งข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) การเป็นผู้นาของทีมวิทยากรสัมมาชีพ ความเป็นผู้นาเป็นสิ่งสาคัญ ในการถ่ายทอดความรู้ โน้มน้าว
ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่ครัวเรือนสัมมาชีพได้ และต้องกล้าแสดงออก เป็นต้นแบบที่ดี กล้าลงมือทา ปฏิบัติจริง
เป็นแบบอย่างที่ดีได้
2) การมี ส่ ว นร่ ว มของครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ โ ครงการประสบความส าเร็ จ
หากครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาอาชีพ และมีการรวมกลุ่มอาชีพ
ขึ้นมา ก็จะสามารถพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง
3) การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4) หลักการให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่า เป็นส่วนสาคัญที่
ช่วยให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จ เนื่องจากการที่ชาวบ้านสอนกันเองนั้น จะทาให้เกิดความคุ้น เคย สนิทสนม
ใช้ภาษาพูด วัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เหมือนกัน จึงไม่จาเป็นต้องมีการปรับตัวใหม่ รวมทั้งเป็นคนที่อยู่ในบ้าน
เดียวกันอยู่แล้ว ทาให้เห็นตัวอย่าง สามารถไปดูแบบอย่างได้ง่าย แตกต่างจากการให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็น
วิทยากร จะทาให้ชาวบ้านไม่กล้าพูดกล้าถาม ขาดการติดตามหลังฝึกอาชีพเสร็จแล้ว และความเชื่อถืออาจจะยังไม่
ชัดเจน เพราะชาวบ้านไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน
5) นาทุนชุมชนมาสนับสนุน ปัจจัยที่สาคัญมาก คือ ทุนเงิน ขับเคลื่อนโดยทุนมนุษย์ และสนับสนุน
โดยทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ ไปพร้อมกัน
ปัจจัยที่ทาให้การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนประสบความสาเร็จ
ปัจจั ยที่ก่อให้ เกิดความส าเร็ จในการขับเคลื่อนงานสั มมาชีพชุมชนนั้น ครัวเรือนสั มมาชีพหมู่บ้านละ
20 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการฝึกอาชีพ หรือเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถพัฒนาได้
โดยจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและมีความตั้งใจที่จะนาความรู้แนวทางและกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรืออาชีพใหม่ ที่ทาอยู่เดิมให้มีรายได้มากขึ้น ด้วยการลดต้นทุน
เปลี่ย นวิธีการ หรือการสร้ างคุณภาพให้ผ ลผลิ ต หรือทาแบบผสมผสานใช้ประโยชน์จากทุกส่ วนของการผลิ ต
วัตถุดิบ มีผลผลิตตรงกับช่วงเวลาที่ตลาดต้องการสินค้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนอย่าง
ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นหัวใจสาคัญที่สุดที่จะทาให้งานสัมมาชีพชุมชนนั้นประสบความสาเร็จ
ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทาแผนชุมชน ร่วมคิด ร่วมลงมือทา ร่วมติดตาม
ประเมินผล หลังการฝึกอบรมอาชีพต้องมีการติดตามความก้าวหน้า มีเทคนิคในการดูผลลัพธ์ ให้สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน/ท้องถิ่นเป็นหลัก รวมทั้งโดยพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็น กลุ่มอาชีพเดิมที่มีการรวมตัว
กันอยู่แล้ว จึงทาให้การดาเนินกิจกรรมง่ายขึ้นด้วย ซึ่งข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้
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1) มีกระบวนการดาเนินงานในโครงการที่ชัดเจน ครบถ้วน ปฏิบัติได้จริง คือ การวางแผน การจัด
วางระบบ จัดวางคนตามความถนัด และมีการรวมกลุ่มกัน การกากับติดตามและการขยายผล
2) คุณลักษณะทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ต้องมีความสามารถ มีทักษะการเป็นวิทยากร มีความ
เป็นผู้นาในการถ่ายทอดความรู้ โน้มน้าวให้ครัวเรือนสัมมาชีพสนใจที่จะทา ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่ครัวเรือน
สัมมาชีพได้ โดยทักษะการเป็นผู้นามีส่วนสาคัญในการดาเนินกิจกรรม ทีมวิทยากรต้องกล้าแสดงออก เป็นต้นแบบ
ที่ดี กล้าลงมือทา ปฏิบัติจริง และสามารถปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้
3) มีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีส่วนช่วยใน
การต่อยอดอาชีพ ผ่านการสนับสนุนในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ องค์ความรู้ และด้านอื่น
ภาพที่ 2.2 แนวทางการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ

การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนประกอบสัมมาชีพอย่างต่อเนื่อง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีความสุข

คุณลักษณะ
ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน

ผู้นาชุมชน/ทุนมนุษย์
- มีความรู้ความสามารถในอาชีพ
ที่ถ่ายทอด
- มีทักษะการเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้
- สามารถให้คาปรึกษาแนะนาใน
การพัฒนาอาชีพ
- สามารถเป็นแบบอย่าง
ผู้ประสบความสาเร็จ
ด้านอาชีพ

กระบวนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน
การมีส่วนร่วม
- มีการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่มีความพร้อมและ สมัครใจ
- ครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกอาชีพที่ต้องการ
ด้วยตัวเอง และตรงตามความถนัด
- ครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมในการคัดเลือกปราชญ์เพื่อเป็น
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
- ครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพอย่าง
สม่าเสมอ และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
ลักษะโครงการชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง/ทุนทางกายภาพ/ทุนทางธรรมชาติ
- ชาวบ้านสอนชาวบ้าน ใช้ภาษาพูดเดียวกัน ทาเป็นแบบอย่าง
ให้คาแนะนา ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้สถานที่ในชุมชน เช่น
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน วัด โรงเรียน และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
เป็นหลักในการผลิต

มีทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนและการ
สนับสนุนทุกภาคส่วน
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน/
ทุนทางการเงิน/ทุนทางสังคม
- สนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูล จปฐ.
แผนชุมชน กาลังคน งบประมาณ
จากทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน/ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน /กลุ่ม องค์กร
เครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน เช่น
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(ศอช.)
- สนับสนุนทุนทางการเงินจากกองทุน
ชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุน
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
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ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
1) มุ่งเน้นกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคีการพัฒนา ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร
และเครือข่าย เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญที่ส่งผลให้การดาเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนประสบผลสาเร็จ ตั้งแต่
กระบวนการเริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุดโครงการ คือ การร่วมคิด ร่วมทา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมสะท้อนคิด
สาหรับในการใช้กลไกขับเคลื่อนนั้น จะต้องมีเครื่องมือ คือ แผนชุมชนและทุนชุมชน ประกอบกับการใช้ข้อมูล จปฐ.
กชช.2ค และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรและคนในชุมชน
ได้นามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนด้วยชุมชนเอง เพื่อสร้างสรรค์
ชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
2) ให้ความสาคัญกับกระบวนการคัดเลือกเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ กรมการพัฒนาชุมชนควร
เน้นกระบวนการคัดเลือก โดยใช้วิธีการคัดเลือกคนที่มีความพร้อม สนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน เน้นให้พัฒนากรเข้าใจกระบวนการให้ชัดเจน การคัดเลือก เน้นคัดจากคนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความพร้อมในการพัฒนา หากกระบวนการคัดเลือกทาได้ตามแนวทางที่วางไว้
การดาเนิ น งานในขั้น ตอนต่อไปจะง่ายขึ้น และสามารถดาเนินงานโครงการได้ประสบความส าเร็จ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ควรจะต้องมีการพิจารณาอย่าง
ลึกซึ้งเพื่อให้รู้ว่าอาชีพใดจะมีความเหมาะสมสามารถประกอบเป็นอาชีพที่มีค วามยั่งยืน สร้างรายได้ให้ครอบครัว
การตัดสินใจเลือกอาชีพ ควรคานึงถึงความสนใจ ความชอบ ความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก นอกจากนี้ยังต้อง
คานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัด พิจารณาว่าอาชีพที่สนใจนั้น จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
อย่างไร หากต้องการเติมเต็ มความรู้จะแสวงหาแหล่งเรียนรู้ได้จากที่ไหนบ้าง และการคัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้าน
อาชีพนั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ และสามารถพัฒนา
เป็นวิทยากรผู้นาสัมมาชีพได้จริง
3) ส่งเสริมให้มีการขยายผล ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมมากขึ้น หรือเพิ่มจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้นกว่าเดิม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้าง ทั้งนี้โครงการสัมมาชีพ
ชุมชน ช่วยให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทาน้ายาไล่แมลง การทาปลาส้ม การปลูก
ผักสวนครัว การทาเกษตรแบบผสมผสาน ทาให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ช่วยให้มีความสุข
ถึงแม้จะไม่มีรายได้มาก แต่หากทาแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถทาเป็นอาชีพเสริมได้ และจะทาให้มีรายได้ทุกวัน
ผ่านการให้คาแนะนาจากทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ สาหรับการกาหนดครัวเรือนสัมมาชีพ 20 ครัวเรือน ควรมีการ
ต่อยอดจากอาชีพเดิมที่ทาอยู่แล้ว และให้มีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมาย มีการขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่น ๆ ในชุมชน
ให้เพิ่มขึ้น และการคัดเลือกอาชีพ ควรมีตัวเลือกในการทาอาชีพที่มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่ รวมทั้งทุนชุมชนที่มีอยู่เดิมแล้วด้วย
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4) การสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพ ชุมชน โดยปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน ขยายผลสู่การสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ถ่ายทอดผ่านแนวคิดที่กาหนดให้ชาวบ้านได้สอนชาวบ้าน
จึงมีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอย่างยิ่ง เนื่องจากปราชญ์ชุมชนเป็นคนที่ชาวบ้านให้
การยอมรับในองค์ความรู้ที่ได้มาจากการทดลอง ลงมือทา และสั่งสมผ่านประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง จนมีความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกระบวนการที่ได้ผ่าน
การฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ทาอาชีพที่สุจริต มีการรวมกลุ่มอาชีพกันเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ดาเนินกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิหลังชุมชน ภูมิสังคมของแต่ละ
ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทา
ร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่จะสร้า งประโยชน์ สุ ขของคนส่ ว นรวม มีความเอื้อ เฟื้อ เผื่ อ แผ่ และ
ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชนจนนาไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชนที่
สามารถนาไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่เกิดความสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการชาวบ้าน
สอนชาวบ้าน เป็นปัจจัยหลักที่เกิดความสาเร็จ เนื่องจากปราชญ์ ชุมชนเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับ
ครัวเรือนสัมมาชีพ จึงทาให้มีความสนิทคุ้นเคยกัน กล้าพูดคุย กล้าขอคาปรึกษา และปราชญ์ชุมชนสามารถติดตาม
ผลหลังการฝึกอบรมได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นทุนมนุษย์ในชุมชน
ภาพที่ 2.3 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ
มุ่งเน้นกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
- ทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมสะท้อนคิด
- มีเครื่องมือ แผนชุมชน/ข้อมูล จปฐ/ข้อมูล กชช 2 ค/ข้อมูลทุนชุมชน
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ในการพัฒนาสัมมาชีพอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน

ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ
- คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการพัฒนา และสมัครใจ
- เลือกอาชีพจากความสนใจ ความถนัด ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- เลือกปราชญ์ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน
ส่งเสริมให้มีการขยายผล ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- ทาแบบค่อยเป็น ค่อยไป เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือต่อยอดจากอาชีพเดิม
และขอคาแนะนาจากทีมวิทยากรสัมมาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่น ๆ ให้ชุมชน ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา มีส่วน
ร่วมมากขึ้น ใช้ทุนชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ทาให้ประชาชนมีความสุข
การสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
- พัฒนาจากปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
สู่วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ขยายผลสู่การสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านแนวคิดชาวบ้านสอนบ้าน เพื่อเป็นทุนมนุษย์ในชุมชน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยข้อมูลเชิงปริมาณดาเนินการเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2560
และ 2561 ใน 76 จังหวัดๆ ละ 30 คน รวมจานวน 2,280 โดยใช้การสอบถาม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่ง
มี ลั ก ษณะเป็ น มาตรประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าเฉลี่ยกรณี 2 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน และการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณี
มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
และ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสั มภาษณ์
เชิงลึกและประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ปั จจั ยมีผลกระทบต่อความส าเร็จการขับเคลื่ อนสัมมาชีพชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของ
ครั ว เรื อ นสั มมาชี พ มีค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่สุ ด (4.20) รองลงมาคื อ “ด้ า นลั กษณะโครงการ” และ “ด้ านผู้ น า ได้ แ ก่
ปราชญ์ชุมชน และทีมวิทยากรสัมมาชีพ” (4.12 และ 4.07 ตามลาดับ)
2. ระดั บ ความสุ ข ของครั ว เรื อ นพบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.18
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54
3. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน จาแนกตาม
ข้อมูลครัวเรือนปรากฏผลดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนกตามปี
2560 และ 2561 ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนกตาม
ประเภทครัวเรือนตาม จปฐ. ที่รายได้ ต่ากว่า 38,000 บ./ปี และรายได้ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี ในภาพรวมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี (ตามเกณฑ์ จปฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี รายได้ต่ากว่า
38,000 บ./ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนกตาม
รายได้ก่อนเข้าอบรม ซึ่งจาแนกเป็น รายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./เดือน รายได้
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ระหว่าง10001-15000 บ./เดื อน และรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้น ไป ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีรายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า
5000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัย มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนกตาม
รายได้หลังเข้าอบรม ซึ่งจาแนกเป็น รายได้ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./เดือน รายได้
ระหว่าง10001-15000 บ./เดื อน และรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้น ไป ในภาพรวมพบว่ าแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีรายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน และ10001-15000 บ./เดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนกตาม
อาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม ซึ่งจาแนกเป็นเกษตรกรรม แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ในภาพรวม พบว่า
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอาชีพแปรรูปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอาชีพเกษตรกรรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.6 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนกตาม
การรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีการรวมตัวกัน ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการ
รวมตัวกันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการรวมตัวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.7 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัย มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจาแนกตาม
การจดทะเบี ย นกลุ่ ม อาชี พ ระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี แ ละไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นกลุ่ ม อาชี พ ในภาพรวมพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่มกี ารจดทะเบียนกลุ่มอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามข้อมูลครัวเรือนปรากฏผลดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามประเภทครัวเรือนตาม ปี 2560 และ 2561
ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามประเภทครัวเรือนตาม จปฐ. ที่รายได้ ต่ากว่า
38,000 บ./ปี และรายได้ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่ต่ากว่า 38,000 บ./ปี
(ตามเกณฑ์ จปฐ.) มีค่าเฉลี่ ย สู งกว่ากลุ่ มตัว อย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 38,000 บ./ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้ก่อนเข้าอบรม ซึ่งจาแนกเป็น รายได้
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง10001-15000 บ./เดือน และรายได้
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15001 บ./เดือน ขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่ากว่า 5000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า
5000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามรายได้หลังเข้าอบรม ซึ่งจาแนกเป็น รายได้
ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง 5001-10000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง10001-15000 บ./เดือน และรายได้
15001 บ./เดือน ขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ 15001 บ./เดือน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 5000 บ./เดือน รายได้ระหว่าง
5001-10000 บ./เดือน และรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10001-15000 บ./เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ากว่า 5000 บ./
เดือน และรายได้ระหว่าง5001-10000 บ./เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขครัวเรือนจาแนกตามอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม ซึ่งจาแนกเป็น
เกษตรกรรม แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีรายด้านที่ 1 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยอาชีพแปรรูปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอาชีพเกษตรกรรม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4.6 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสุ ข ครั ว เรื อ นจ าแนกตามการรวมตั ว เป็ น กลุ่ ม อาชี พ ระหว่ า ง
กลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีการรวมตัวกัน ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรวมตัวกันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีการรวมตัวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.7 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสุ ข ครั ว เรื อ นจ าแนกตามการจดทะเบี ย นกลุ่ ม อาชี พ ระหว่ า ง
กลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มกี ารจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ในด้านปัจจัยด้านผู้นาพบว่า ผู้นามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
และสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี
2.2 ในด้านปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความสนใจ
จริงและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมและขับเคลื่อนโครงการ และในกระบวนการของโครงการจะเป็นลักษณะการ
เรียนรู้ร่วมกัน
2.3 ด้านปั จจัย ด้านการสนับสนุ นจากทุกภาคส่ว นพบว่า ทุกภาคส่วนจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดี คอยให้
คาปรึกษายามเกิดปัญหา โดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลาย และจะต้องมีการ
ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีมุมมองในเรื่องของการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
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2.4 ด้านปัจจัยด้านทุนชุมชนพบว่า ทุนเงินเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก แต่ทุนมนุษย์ก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน ทั้งนี้ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติก็ควรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
2.5 ด้านปั จ จั ย ด้านลั กษณะโครงการพบว่า การที่ ช าวบ้านสอนชาวบ้า นจะทาให้ เกิด ความส าเร็จได้
เนื่องจากผู้ร่วมโครงการจะรู้สึกถึงบรรยากาศผ่อนคลาย ความเป็นกันเอง โดยเป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบไม่เป็น
ทางการ ใช้ภาษาเดียวกัน เข้าใจง่าย ผู้เข้าร่วมจึงกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นผลทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2.6 กระบวนการในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย 1) หลักการให้
ชาวบ้านสอนชาวบ้าน 2) กระบวนการมีส่วนร่วม
2.7 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนประกอบด้วย 1) มีกระบวนการ
ดาเนินงานในโครงการทีช่ ัดเจน 2) คุณลักษณะทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ 3) มีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ ชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) สอดคล้องกับแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนของ ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ที่กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพ้อง
กัน ในเรื่ องความต้องการและทิศทางการเปลี่ ยนแปลง ความเห็ นพ้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่ม
โครงการเพื่อปฏิบัติการ สอดคล้องกับการศึกษาของเครือข่ายการประมินผลกรมการพัฒนาชุมชน (2561) ได้ศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนมุมมองพัฒนากร พบว่า การมีส่วนร่วม ความร่วมมือร่วมใจ ความตื่นตัวของคนในชุมชนและเครือข่าย
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องให้ความสาคัญในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ
2. ระดับความสุขของครัวเรือนพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) สอดคล้องกับ
แนวคิดความสุขของ ประเวศ วะสี (2544) ที่อธิบายลักษณะของความสุข คือ มีงานทา มีรายได้ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์ สิน มีครอบครัว ที่เป็ น สุข เช่นเดียวกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ (2549) ได้กล่าวถึงความสุขว่า การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้ งร่างกาย และจิตใจ มีงานทาทั่วถึงมีรายได้
พอเพียงต่อการดารงชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี
ของรัฐ ดังนั้นความสุขของครัวเรือนจึงมีความสัมพันธ์กับการมีงานทา และมีรายได้ ทาให้ครอบครัวมีความสุข
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3. ในด้านปั จ จั ย ด้านผู้ น าพบว่า ส่ วนใหญ่เห็นว่าผู้ นามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิช าชีพ
สามารถถ่ายทอดและสื่อสารให้ ผู้ เข้าร่ ว มโครงการได้เป็นอย่างดี สอดคล้ องกับ พิช าภพ พันธุ์แพ (2554) ให้
ความหมายของผู้นาว่า หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการจูงใจคนให้กระทาตามมติร่วมระหว่างผู้นาและผู้ตาม โดยที่
ผู้ ต ามเต็ ม ใจและมี ค วามสุ ข เพื่ อ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
สุภัสรา บุญเรือง ธาดา สมานิ ปิยพงษ์ กอบบัณฑิต และกิตติวัฒน์ จาเริญวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของกลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า ในปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ ผู้นากลุ่มมีหลักการบริหารจัดการที่ดี ไม่ใช้วิธีการสั่งการแต่จะใช้วิธีมอบหมายงานให้ทา มีการ
สอบถามความพร้อมความสามารถในการทางานก่อนมอบหมายงานให้ทา ส่งผลให้ได้รับความร่วมมื อจากสมาชิก
เป็นอย่างดีและธุรกิจประสบความสาเร็จจนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นปัจจัยด้านผู้นาจึงเป็นปัจจัยที่เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ
4. ในด้านปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง
มีความสนใจจริงและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมและขับเคลื่อนโครงการ และในกระบวนการของโครงการจะเป็น
ลักษณะการเรี ยนรู้ร่ วมกัน สอดคล้ องกับ ถวิล วดีบุรีกุล (2548) ได้กล่าวว่าการมีส่ วนร่ว มของประชาชน คือ
กระบวนซึ่งประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความป็นอยู่
ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนโดยตรง
5. ด้านปัจจัยด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า ทุกภาคส่วนจะต้องเป็นที่ปรึกษา
ที่ดี คอยให้คาปรึกษายามเกิดปัญหา โดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย และ
จะต้องมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ กรมการพัฒนา
ชุมชน (2560) กล่าวว่า ที มสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพใน
พื้นที่ มีหน้าที่ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมาย 26 ครัวเรือน สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เกิดเป็นอาชีพ และมีรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับการศึกษา
ของเครือข่ายการประมินผลกรมการพัฒนาชุมชน (2561) ได้ศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่าการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งการบูร ณาการของทุกภาคส่ วนในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านอาชีพ
ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อโครงการ ดังนั้น การสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ให้ทาความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเกิดขึ้น
6. ด้า นปั จ จั ย ด้ านทุ น ชุ ม ชนพบว่ า ส่ ว นใหญ่เ ห็ น ว่า ทุน เงิ นเป็ น ปัจ จั ยที่ ส าคัญ มาก แต่ทุ น มนุษ ย์ ก็ มี
ความส าคัญไม่ยิ่ งหย่ อนไปกว่ากัน ทั้งนี้ ทุน สั งคม ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติก็ควรขับเคลื่อนไปพร้ อมกัน
สอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชน (2554) ทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน เป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จึงต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เข้าใจปัจจัยหรือบริบทต่าง ๆ ของชุมชนที่มีความอ่อนไหวเปราะบางและส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของเครือข่ายการประมินผลกรมการพัฒนาชุมชน (2561) ได้ศึกษาการ
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ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า
การส่งเสริมให้กองทุนหนุนเสริมมาเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการ ดังนั้นทุนชุมชนจึงเป็นกาลังในการหนุนเสริมในการขับเคลื่อนให้สัมมาชีพชุมชนประสบความสาเร็จ
7. ด้านปัจ จั ย ด้านลักษณะโครงการพบว่า ส่ ว นใหญ่เห็ นว่า การที่ช าวบ้านสอนชาวบ้านจะทาให้ เกิด
ความสาเร็จได้เนื่องจากผู้ร่วมโครงการจะรู้สึกถึงบรรยากาศผ่อนคลาย ความเป็นกันเอง โดยเป็นการเรียนรู้ใน
ลักษณะแบบไม่เป็นทางการ ใช้ภาษาเดียวกัน เข้าใจง่าย ผู้เข้าร่วมจึงกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นผลทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกับกรมการพัฒนาชุมชน (2560) กล่าวว่าการสร้างสัมมาชีพชุมชนขับเคลื่อน
การดาเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทา
ประกอบการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ดังนั้น ลักษณะโครงการที่ให้ชาวบ้านสอน
ชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน โดยการสื่อสารจากคนในชุมชน ที่มีภาษา วัฒนธรรมเดียวกัน ทาให้เกิดความยอมรับ ความเชื่อถือ และเห็น
เป็นต้นแบบ ทาให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้าใจได้ง่าย และมีตัวอย่างในการนาไปปฏิบัติได้จริง
8. กระบวนการในการขับ เคลื่ อนสั มมาชีพชุมชนให้ ประสบความส าเร็จ ประกอบด้ว ย ประกอบด้ว ย
1) การเป็นผู้นาของทีมวิทยากรสัมมาชีพ 2) การมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ ชุมชน 3) การสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน 4) หลักการให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) นาทุนชุมชนมาสนับสนุน
สอดคล้องกับกรมการพัฒนาชุมชน (2560) กล่าวว่าการสร้างสัมมาชีพชุมชนขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็น
กระบวนการ ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทาประกอบการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ที่เริ่มตนด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองคความรูใหกับปราชญ
ชุมชนด้านอาชีพ จากนั้นกลับไปสรางทีมและจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับครัวเรือนที่ต องการฝกอาชีพในหมู บ้าน
เป้าหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหครัวเรือนที่เขารับการฝกอาชีพมีความรูและปฏิบัติอาชีพ
ได้จ ริง จนพัฒ นาเป็น อาชีพที่สร้ างรายได้ใหกับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง ดังนั้น กระบวนการในการขับเคลื่ อน
สัมมาชีพชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ ต้องประกอบด้วยไปด้วยทุกปัจจัยขับเคลื่อนไปพร้อมกันและส่งเสริมกันและกัน
นาไปสู่ความสาเร็จ
9. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนประกอบด้วย 1) มีกระบวนการ
ดาเนินงานในโครงการที่ชัดเจน 2) คุณลักษณะทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ 3) มีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
สอดคล้องกับกรมการพัฒนาชุมชน (2560) กล่าวว่าการสร้างสัมมาชีพชุมชนขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็น
กระบวนการ ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทาประกอบการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ที่เริ่มตนด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองคความรูใหกับปราชญ
ชุมชนด้านอาชีพ จากนั้นกลับไปสรางทีมและจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับครัวเรือนที่ต องการฝกอาชีพในหมู บ้าน
เป้าหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหครัวเรือนที่เขารับการฝกอาชีพมีความรูและปฏิบัติอาชีพ
ได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ใหกับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จจะเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมให้ประสบผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ในการดาเนินการในโครงการ ควรมุ่งเน้น กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หน่วยงาน
ภาคีการพัฒนา ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรและเครือข่าย เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญที่ส่งผลให้การดาเนินงานโครงการ
สัมมาชีพชุมชนประสบผลสาเร็จ ต้องร่วมคิด ร่วมทา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมสะท้อนคิด
1.2 ควรให้ความสาคัญกับกระบวนการคัดเลือกเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
ควรเน้นกระบวนการคัดเลือก โดยใช้วิธีการคัดเลือกคนที่มีความพร้อม สนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยมี
การประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน และในการเลือกอาชีพในโครงการสัมมาชีพชุมชนนั้น ควรจะต้องมีการ
พิจารณาอย่างลึกซึ้งเพื่อให้รู้ว่าอาชีพใดจะมีความเหมาะสมสามารถประกอบเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน สร้างรายได้
ให้ครอบครัว การตัดสินใจเลือกอาชีพ ควรคานึงถึงความสนใจ ความชอบ ความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก
โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัด
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1.3 ส่งเสริมให้มีการขยายผล ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น หรือเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการให้มากขึ้นกว่าเดิม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้าง
1.4 ควรมีกระบวนการสร้างทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ปราชญ์ชุมชน เป็นแนวคิดที่กาหนดให้ชาวบ้าน
ได้สอนชาวบ้าน จึงมีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอย่างยิ่ง เนื่องจากปราชญ์ชุมชนเป็น
คนที่ชาวบ้านให้การยอมรับในองค์ความรู้ที่ได้มาจากการทดลอง ลงมือทา และสั่งสมผ่านประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง จนมีความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกระบวนการ
ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางในการส่งเสริมอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชนจาแนกตามภูมิภาค
หรือจาแนกตามบริบทท้องถิ่น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสาเร็จ
2.3 ควรมีการประเมินโครงการสัมมาชีพชุมชนเพื่อนาผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
กาหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครือ่ งมือวิจัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ
5. อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

95

ภาคผนวก ข
เครื่องมือการวิจัย
(แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และประเด็นสนทนากลุ่ม)
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ครัวเรือนที่.......................
จังหวัด……………………
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน........................

แบบสอบถาม
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ปีงบประมาณ 2562
คาชี้แจง : 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2560/2561
2. ขอความกรุ ณาตอบคาถามทุกข้อ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ทางคณะผู้วิจัยใช้ส าหรับการศึกษาวิจัย
เท่านั้น คณะผู้วิจัยจะนาเสนอข้อมูลเป็นภาพรวม การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่ าน
และจะไม่มีผลกระทบต่อตัว ท่านแต่อย่างอย่างใด คณะผู้ วิจัยจะนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาและปรับปรุง
โครงการฯ ต่อไป
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 หน้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ส่วนที่ 3 ความสุขของครัวเรือน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน
1. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

ปี 2560

ปี 2561

2. ประเภทของครัวเรือนตามเกณฑ์ จปฐ. (จปฐ. คือ แบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 – 2564)
1) ครัวเรือนรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ 38,000 บาท/ปี
2) ครัวเรือนรายได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ 38,000 บาท/ปี
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนก่อนเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
1) รายได้ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน

2) รายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน

3) รายได้ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน

4) รายได้ 15,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป

4. รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนหลังเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
1) รายได้ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน

2) รายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน

3) รายได้ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน

4) รายได้ 15,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป
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5. อาชีพหลักเดิมก่อนเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
1) เกษตรกรรม

ปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์

ประมง

เกษตรแบบผสมผสาน

อื่น ๆ ......................
2) แปรรูป

อาหาร

เครื่องดื่ม

ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผ้าเครื่องแต่งกาย
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

อื่น ๆ ......................
3) ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี/ประวัติศาสตร์

อื่น ๆ ......................
4) ว่างงาน
5) อื่น ๆ ระบุ ………………………………..
6. อาชีพหลักทีเ่ ลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน
1) เกษตรกรรม

ปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์

ประมง

เกษตรแบบผสมผสาน

อื่น ๆ ......................
2) แปรรูป

อาหาร

เครื่องดื่ม

ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผ้าเครื่องแต่งกาย
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

อื่น ๆ ......................
3) ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี/ประวัติศาสตร์

อื่น ๆ ......................
4) อื่น ๆ ระบุ ………………………………..
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7. อาชีพหลักปัจจุบันของครัวเรือนสัมมาชีพ
1) เกษตรกรรม

ปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์

ประมง

เกษตรแบบผสมผสาน

อื่น ๆ ......................
2) แปรรูป

อาหาร

เครื่องดื่ม

ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผ้าเครื่องแต่งกาย
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

อื่น ๆ ......................
3) ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี/ประวัติศาสตร์

อื่น ๆ ......................
4) อื่น ๆ ระบุ ………………………………..
8. กรณีที่ท่านไม่ได้ประกอบอาชีพตรงตามที่อบรม ให้บอกเหตุผลที่ท่านเปลี่ยนจากอาชีพที่เลือกเข้ารับการอบรม
มาประกอบอาชีพปัจจุบัน คือ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
9. ครัวเรือนของท่านได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพหรือไม่ (กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากการรวมตัว
ของผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตั้งแต่จานวน 5 ครัวเรือนขึ้นไป)
มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ
ไม่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ
10. ตามข้อ 9. หากครัวเรือนของท่านได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพของท่านได้รับการรับรองเป็น
กลุ่มอาชีพจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหรือไม่
ได้รับการรับรองเป็นกลุ่มอาชีพ
ไม่ได้รับการรับรองกลุ่มอาชีพ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
คาชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนชุมชน มาก
ที่สุด

1. ด้านผู้นา ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน และทีมวิทยากรสัมมาชีพ
1) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความรู้ด้านอาชีพที่สอน
2) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่าย
3) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนให้คาแนะนา สนับสนุน อย่างสม่าเสมอ

ระดับความคิดเห็น
มาก

ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

2. ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพ
1) ท่านเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
2) ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่อบรม
3) ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
4) ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
3.1 ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) คณะกรรมการเครือข่าย
OTOP คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือ อื่นๆ ตามศักยภาพของพื้นที่
1) ได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพอย่างสม่าเสมอ
2) ได้เข้ามาให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
3.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
1) ได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพอย่างสม่าเสมอ
2) ได้เข้ามาให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
3.3 ผู้นาท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นาท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่วนราชการต่าง ๆ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน
1) ได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพอย่างสม่าเสมอ
2) ได้เข้ามาให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
4. ด้านทุนชุมชน ได้แก่
4.1 ทุนธรรมชาติ
1) ชุมชนของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
2) ชุมชนของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพได้

4.2 ทุนกายภาพ
1) ชุมชนของท่านมีสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น้าประปา
เพียงพอและเหมาะสม
2) ชุมชนของท่านมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เหมาะสม
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ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

4.3 ทุนมนุษย์
1) ชุมชนของท่านมีปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ
2) ชุมชนของท่านมีปราชญ์ชุมชนที่มีประสบการณ์ในถ่ายทอดความรู้ด้าน
อาชีพได้
4.4 ทุนสังคม
1) ชุมชนของท่านมีกลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านอาชีพ
2) ชุมชนของท่านมีเครือข่ายองค์กรชุมชนที่สนับสนุนและส่งเสริมด้าน
อาชีพ
4.5 ทุนการเงิน
1) ในชุมชนของท่านมีกองทุนชุมชนที่สนับสนุนแหล่งทุนในด้านอาชีพ
2) ท่านสามารถเข้าถึงกองทุนชุมชนที่สนับสนุนแหล่งทุนในด้านอาชีพ
5. ด้านลักษณะโครงการ
5.1 ชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) อาชีพที่ท่านได้เข้ารับการฝึกเป็นไปตามความต้องการของท่าน
2) ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม
3) ปัจจุบันท่านได้นาความรู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพไปประกอบอาชีพ
ได้จริง
ส่วนที่ 3 ความสุขของครัวเรือน
คาชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด
ความสุขของครัวเรือน
1) ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีสุขภาพที่ดี
2) ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ
3) ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………......................................
..............................................................................................................................................................................
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
0 2141 6272
0 6129 5476 2
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
โครงการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน
ประกอบด้วยประเด็นคาถาม 6 คาถาม
คาถามที่ 1. ท่านคิดว่าความเป็นผู้นาของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ การ
ให้คาแนะนาในด้านอาชีพ มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อย่างไร
คาถามที่ 2. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มีผลกระทบต่อความสาเร็จใน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อย่างไร
คาถามที่ 3. ท่านคิดว่าการสนับสนุนจากทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อย่างไร
คาถามที่ 4. ท่านคิดว่าทุนชุมชน มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
อย่างไร
คาถามที่ 5. ท่านคิดว่า แนวคิดชาวบ้านสอนชาวบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อย่างไร
คาถามที่ 6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้
ประสบความสาเร็จอย่างไร
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม
โครงการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ประเด็นการสนทนากลุ่ม สาหรับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ต้องมีวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 1 คน ที่ผ่านการอบรม
จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน) และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ประกอบด้วยประเด็นคาถาม 3 คาถาม
คาถามที่ 1. ท่านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้ประสบ
ความสาเร็จอย่างไรบ้าง
คาถามที่ 2. ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย ที่ ท าให้ การขั บเคลื่ อนสั มมาชี พชุ มชนของกรมการพั ฒนาชุ มชน
ประสบความสาเร็จ คืออะไร มีกระบวนการในการขับเคลื่อนให้ประสบความสาเร็จอย่างไรบ้าง
คาถามที่ 3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้
ประสบความสาเร็จอย่างไร
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ภาคผนวก ค
คาสั่ง
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ภาคผนวก จ
ภาพประกอบ

121

ภาพที่ ก.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการวิจัยเชิงพื้นที่

122

ภาพที่ ก.2 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

123

ภาพที่ ก.3 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี

124

ภาพที่ ก.4 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

125

ภาพที่ ก.5 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

126

ภาพที่ ก.6 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

127

ภาพที่ ก.7 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

128

ภาพที่ ก.8 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดแพร่

129

ภาพที่ ก.9 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดตาก

130

ภาพที่ ก.10 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

131

ภาพที่ ก.11 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ ก.12 ทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดสตูล

132

ภาพที่ ก.13 ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ผลการศึกษาวิจัย

133

ภาคผนวก ฉ
คณะผู้จัดทารายงานการศึกษา

134

คณะผู้จัดทา
ประเภทเอกสาร

รายงานการศึกษา

ลักษณะเอกสาร

โรเนียวอัดเล่มปกอัดสันกาวพิมพ์อักษรสันปก

ชื่อเอกสาร

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน

ที่ปรึกษา

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
นายทวีป บุตรโพธิ์
นายโชคชัย แก้วป่อง
นายร่องกี้ พลเยี่ยม

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
คณะทางานศึกษาวิจัย

นางสายฝน ธรรมวิชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
นางสาวรุ่งนภา อุปมา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ทีมวิจัยส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชน
ทีมวิจัยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 ศูนย์
พิมพ์/รวบรวม/เรียบเรียง นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2562

แหล่งเผยแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน
1) สานัก/กอง/ศูนย์
2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
3) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4) สถาบันการศึกษา
300 เล่ม
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 2141 6272 โทรสาร 0 2143 8916

จานวน
จัดพิมพ์โดย

