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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง 2) เพื ่อศึกษาแนวทางและการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 คน เครื่องมือวิจัย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม การระดมสมอง 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งด้านทรัพยากร
บุคคล และวัตถุดิบคือข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวปิ่นเกษตร และแป้งกล้วย กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพ
และบริโภคข้าวปลอดสาร 2) แนวทางและการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนจะต้องสร้าง
จากภายใน ภายนอกชุมชนตามปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการมีชุมชนเป็นเป้าหมายเป็น
ศูนย์กลางของการสร้างความเข้มแข็งโดยที่ผลการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนา
อาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำให้ขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพตามความเหมาะสมและการตัดสินใจของชุมชน  

 
คำสำคัญ : ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน,  วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
The aims of this research were 1) to study condition and requirements for the competency 

development of community’s economy and 2) to study and propose the guidelines and actions 
to strengthen the economy by developing the community enterprise. This research used 
participatory action research. The 15 samples were from community enterprise groups. The 
research instruments were a corporation and participation process, focus group, questionnaire. Data 
were analyzed by frequency, mean, standard deviation and content analysis. 
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The results in research were found out that the community enterprise is appropriate for 
developing, guidelines and operation for community strengthening. The development must come 
from internal and external community. Key success factors for community strengthening are 
understanding, connecting, development, the equal dignity of parties and target community. 
Finally, the result of the research and development leads to community design to establish and 
operate their own community enterprise.  
 
Keywords: Community Economic Strengthen,  Community Enterprise 
 

บทนำ  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 12 ข้อมูลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (2559, หน้า 11) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำที่ช่องว่างของกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดยังแตกต่างกัน 34.9 เท่า และในแผนฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้
ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ และพัฒนา
องค์กรทางการเงินฐานรากให้มากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐบาลให้ความสำคัญต่อการลดปัญหาความยากจนและ
ต้องการลดความเหลื่อมล้ำโดยหันมาแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
ดังนั้นทุกฝ่ายควรหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก เพราะเศรษฐกิจชุมชนคือเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ เป็นยุทธศาสตร์กลางที่เป็นกรอบแนวทาง
มุ่งเป้า การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตน 

เศรษฐกิจชุมชน (Community Economy) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ทุนของ
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร ระบบการผลิต การบริโภค การจัดการทุน (ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน) 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยยกระดับความอยู่ดีกินดีของชุมชน  (สุชาดา มาดหมาย, 2555) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาเครือข่ายชุมชน เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ภายใต้รากฐานของความรู้สมัยใหม่บูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงการนำความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่มีภายในท้องถิ่นมาสร้างสิ นค้าให้มี
คุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจนลงสู่การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในรูปแบบหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพ เน้นการ
พึ่งพาตนเอง และมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั ่งยืน (โสภาพร กล่ำสกุล , จริยา รัชตโสตถิ์ และคงขวัญ ศรีสอาด , 2561,  
หน้า 904) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งอยู่ในหมู่ที ่ 7 บ้าน  
หนองไม้แดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน มีการ
รวมหุ้น คนละ 500 บาท ประกอบอาชีพหลักคือ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ 
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ข้าวปิ่นเกษตร และข้าวพันธุ์กข 43 เป็นต้น โดยมีคุณสมพงษ์ เชยชม เป็นผู้นำกลุ่ม จากการลงพื้นที่พบว่าสินค้าข้าว
ของกลุ่มมีหลายสายพันธุ์และยังไม่มีสลากสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม อีกทั้งสมาชิกยังขาดความรู้ในการจัดทำ
บัญชี และการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวงจึงมีความต้องการพัฒนาก ลุ่ม
อาชีพให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และร่วมกันสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ฅนรักษ์แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จึงจำเป็นต้องมีกลไกที่เข้มแข็งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการบูรณาการกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้วิจัยคาดหวัง
ว่าจะเกิดผลลัพธ์ คือ การมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและขยายผลผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้
และนำไปสู่การพัฒนาที่พึ่งตนเองอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง  
2. เพื่อศึกษาแนวทางและการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจ  

ชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง 
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อเป็นแนวการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง จังหวัด
กำแพงเพชร ประกอบด้วย 

1. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน  
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีลักษณะองค์รวมที่เป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและรวมถึงระบบคุณค่า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ดีควร
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัดสินใจ คิดเป็น ทำเป็น สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวโดยการ
สร้างกลุ่มอาชีพของชุมชนขึ้นมา ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพและเลี้ยงดูตนเองได้ (ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ , 2556) โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนทั้งการผลิต การ
บริโภค การตลาด การลงทุน การออม และสวัสดิการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทุนของชุมชน ได้แก่ 1) สินค้า
ทุน คือ เครื่องมือ เครื่องจักร 2) ทุนทางเศรษฐกิจ คือ ที่ดิน แหล่งน้ำ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การคมนาคม และ 3) 
ทุนทางสังคม คือ วิธีการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน สถานศึกษา ศาสนสถานและสถานีอนามัย โดย
เศรษฐกิจชุมชนจะเป็นการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ พึ่งพาตนเอง ไม่ใช่เพื่อกำไร เพื่อปรับปรุงชีวิตให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนมาผสมผสานกับความรู้และมีนวัตกรรมที่เหมาะสมและถ้ามี
ผลผลิตส่วนเกินอาจจะส่งไปจำหน่ายได้ (ขวัญกมล ดอนขวา, 2555, หน้า 2)  

2. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 ประยุกต์ใช้การประเมินผลภาพรวมเศรษฐกิจด้วยดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของสำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 -2564) ได้แก่ 
1) การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 2) ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 3) การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 
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4) การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และ 5) การกระจายผลประโยชน์การพัฒนาที่เป็นธรรม และดัชนีวัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยตามกรอบแนวคิดภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ 
ด้านสุขภาพอนาคมัย ความรู้ ชีวิตการทำงาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ โดยปรับใช้เฉพาะดัชนีชี้วัดที่สามารถวัดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ระดับครัวเรือน 

3. แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีขั้นตอนประกอบด้วย เนื้อหาองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และฐาน

การเรียนรู้ โดยผ่านวิธีการหรือช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และจากการปฏิบัติมีเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน (สมจินตนา จิรายุกุล และคณะ, 2556, หน้า 184) 

4. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ (2558, หน้า 85-86) กล่าวถึง หลักการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนที่สำคัญมี 

6 ประการ ได้แก่ การช่วยตัวเอง การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การใช้ประชาธิปไตยเป็นแนวทางการดำเนินงาน การ
ใช้ประโยชน์จากผู้นำท้องถิ่น การทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลงาน ทั้งนี้ควรเน้น
การจัดการองค์กรชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงชุมชนผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถระบุปัญหาความต้องการที่แท้จริงและกระตุ้นให้ชาวบ้านมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

5. ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม โดยสำรวจจากสภาพการณ์ภายใน 
และสภาพการณ์ภายนอก (Humphrey, 1960) ได้แก่ 1. จุดแข็ง (Strengths) 2. จุดอ่อน (Weaknesses) 3. โอกาส 
(Opportunities) และ 4. อุปสรรค (Threats) เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิเคราะห์ SWOT (Humphrey, 1960) 

1. จุดแข็ง (Strengths) 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

3. โอกาส (Opportunities) 

4. อุปสรรค (Threats) 

แนวทางและการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน 

1. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 2. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน 

3. แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 4. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

5. แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT 

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน 
1. ด้านเศรษฐกิจ  
2. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ด้านบุคคลและสังคม  
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วิธีการดำเนนิการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง  
ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose 
Sampling) เนื่องจากการทำนาของกลุ่มวิสาหกิจฅนรักษ์แม่หนองหลวง ตำบลลานกระบือ เป็นการทำนาปลอดสาร  
โดยวิธีการโยนกล้า (parachute) ซึ่งช่วยลดต้นทุนและให้ผลผลิตสูงกว่าการทำนาด้วยวิธีอื่นๆ อันเป็นภูมิปัญญา  
ของเกษตรกรไทย และยังเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. เครื่องมือวิจัย 
2.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การผลิต และการตลาด ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับแนวทางและการดำเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นคำถามปลายปิด ใช้มาตรวัดแบบลิเกิร์ต โดยการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
ที่แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีการกำหนดคะแนนระหว่าง 1-5 (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

คะแนน   ระดับความคิดเห็น 
5 คะแนน หมายถึง  สำคัญมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง  สำคัญมาก 
3 คะแนน หมายถึง  สำคัญปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง  สำคัญน้อย 
1 คะแนน หมายถึง  สำคัญน้อยที่สุด 

 กำหนดการแปลความหมายตามลำดับคะแนนประเมินความคิดเห็นของแบบสอบถามเพื่อการ
วิจัย ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, หน้า 27) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญน้อยที่สุด 

2.2 การระดมสมองในกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวงเพื ่อหาแนวทางดำเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และ
การตลาด คือ 1) การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 2) การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และ 3) การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 จัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยผ่านการ 

มีส่วนร่วมของกลุ่มฯ โดยใช้แบบสอบถาม  
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3.2 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านการระดมสมองในการวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมค้นหาปัญหาหรือ
ค้นหาเอกลักษณ์/ศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่เพื่อนำออกมาใช้ การกำหนดแนวทางการพัฒนานำไปสู่การกำหนดกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพให้เป็นรูปธรรม เพิ่มมูลค่า และเตรียมความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

3.3 ขั้นการสรุปและประเมินผลรวมถึงการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะดำเนินการออกมาจน
เป็นคู่มือ หรือแผ่นพับ เพื่อใช้เป็นความรูใ้นการขยายผลในวงกว้างในชุมชนจากการดำเนินการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ด้วย 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำข้อมูลมาตีความ 
จัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์  

แม่หนองหลวง  
 1.1 สภาพด้านเศรษฐกิจ 
  จากสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพปัจจุบันของคนในตำบลหนองหลวง ประกอบอาชีพ

หลักคือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.37 ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพของกลุ่ม ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวพันธุ์ กข 43 ข้าวปิ่นเกษตร ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากข้าว ได้แก่ จมูกข้าว ข้าวแตน กลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ คือ ลูกค้าประจำ ลูกค้าตาม
ตลาดท้องถิ่น มีการจำหน่ายเป็นกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 35 บาท  

 1.2 สภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง คือ องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว

บุคคลแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่ การปลูกข้าวแบบวิธีนาโยนหลากหลายสายพันธุ์ การทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย  
การปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดิน 

 1.3  สภาพด้านบุคคลและสังคม 
  สมาชิกกลุ่มมีจำนวน 15 คน มีคุณสมพงษ์ เชยชม เป็นผู้นำกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกในกลุ่ม

มีศักยภาพและความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความเอื้ออาทรต่อกัน และร่วมใจกันทำงานอย่าง
สามัคคี  

 1.4  ความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (SWOT Analysis) เพื ่อศึกษาการสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร  
พบว่า วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง มีจุดแข็ง (Strengths) ประกอบด้วย 3 รายการ คือ 1) ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างดี 2) มีการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 3) มีผู้นำกลุ่มที่
เข้มแข็ง มีจุดอ่อน (Weaknesses) 3 รายการ คือ 1) ผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกลุ่มอื่นๆ 2) ตราสินค้ามีหลายแบบ
เกินไป ขาดความโดดเด่น 3) ขาดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและการตั้งราคาสินค้า โอกาส (Opportunities) 
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ประกอบด้วย 2 รายการ คือ 1) สินค้า OTOP ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล  
2) คู่แข่งในพื้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีภาวะคุกคาม (Threats) ประกอบด้วย 2 รายการ คือ  
มีผู้จำหน่ายข้าวแบบอื่นๆ หลายกลุ่ม 2) มีช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าตามตลาดในท้องถิ่น ตลาดนัด 

  จากการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวงต้องการการพัฒนาตราสินค้า
ให้โดดเด่นบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม และต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้หลากหลายขึ้น รวมทั้งต้องการ
ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ในกระบวนการจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 

2. ผลการศึกษาแนวทางและการดำเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง จากการระดมสมองหาแนวทางการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ สรุปเป็นแนวทางได้ว่าจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและภายนอกชุมชนด้วยการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่
หนุนเสริมด้านวิชาการการประสานเครือข่าย และขับเคลื ่อนกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็ง โดยมีกิจกรรม
ดำเนินการ ดังนี้ 

 2.1  การสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชน โดยการสร้างเสริมและขยายผลภูมิปัญญาด้านการ  
ปลูกข้าวปลอดสาร การเรียนรู้ในชุมชน และภาวการณ์เป็นผู้นำในชุมชนด้วยกันเองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้น
ผู้นำและกลุ่มสมาชิกจะต้องมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วม ความภูมิ ใจในคุณค่าของตนเองและ 
ภูมิปัญญาด้านการผลิตจากฐานทรัพยากรชุมชน การบริหารจัดการเชิงธุรกิจและภาวะผู้นำปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนภายในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 

 2.2  การสร้างความเข้มแข็งจากภายนอกชุมชน ต้องอาศัยการหนุนเสริมให้ชุมชนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกับองค์กรภายนอก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยการใช้การให้ความรู้ ทักษะและการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาด้านการผลิตที่มีอยู่ในชุมชน โดยการออกแบบ  
ตราสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเริ่มจากการสอบถามความ
ต้องการในการสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคจากผู้นำและสมาชิกกลุ่มฯ และนำความต้องการไปสู่การ
ออกแบบตราสินค้า ฉลากสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อสร้างการจดจำที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
จากเกษตรกรพื้นที่ตำบลหนองหลวง ผู้วิจัยจึงใช้ภาพชาวนาใส่หมวกซึ่งเป็นภาพการ์ตูนมาเป็นจุดเด่นของตราสินคา้
ข้าวสุขภาพฅนรักษ์แม่หนองหลวง และใช้รูปรวงข้าวแทนตัวสระไม้หันอากาศสื่อถึงวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ข้าว
ของกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มระบุข้อความ “รักใครให้ข้าว” เพื่อสื่อถึ งความตั้งใจส่งมอบข้าวเพื่อสุขภาพแก่คนที่รัก
เพื่อให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงจากการบริโภคข้าวที่ปลอดสาร และมีคุณสมบัติเฉพาะสายพันธุ์ ใช้สีม่วงแทนการสื่อถึง
ข้าวสายพันธุ์ทับทิมชุมแพ ใช้สีน้ำตาลแทนการสื่อถึงข้าวไรซ์เบอรี่ ใช้สีเขียวแทนการสื่อถึงข้าวสายพันธุ์ปิ่นเกษต ร  
ใช้สีส้มอมเหลืองแทนการสื่อถึงข้าวซ้อมมือปิ่นเกษตร และใช้ตัวอักษร “ฅนหนองหลวง” เพื่อแสดงถึงสถานที่ตั้ง  
ของกลุ่ม เมื่อได้ตราสินค้าแล้วผู้วิจัยคำนึงถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ โดยเน้นการใช้งาน ราคาและต้นทุน
ในการผลิตที่ไม่แพง ไม่ทำให้กำไรของการจำหน่ายลดลง และสะดวกในการใช้งาน ขนส่งและเก็บรักษา นอกจากนี้
กลุ่มต้องการพัฒนารูปแบบของสติ๊กเกอร์ที่มีการใช้ตราสินค้าใหม่ เพื่อระบุรายละเอียดสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
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ปริมาตรสุทธิ ส่วนผสม และวันเดือนปีที่ผลิต ให้เกิดความโดดเด่น ชัดเจน ช่วยสร้างการจดจำและเพิ่มความน่าเชื่อถือ 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง 

 

  

  
 

ภาพที่ 2 รูปแบบตราสินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
 

 2.4  กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต โดยการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและต้นทุน การ
ออกแบบและตัดสติกเกอร์ต้นแบบเพื่อสกรีนบนถุงกระสอบข้าว ขนาด 10 กิโลกรัม เพื่อลดต้นทุนการสั่งทำสติก
เกอร์ รวมไปถึงส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่กลุ ่ม จำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ Page Facebook ชื่อ วิสาหกิจ
ชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ผลิตสามารถใช้สื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี 

 

  
 

ภาพที่ 3 การออกแบบและตัดสติกเกอร์ต้นแบบเพื่อสกรีนบนถุงกระสอบข้าว  
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3.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์ 
แม่หนองหลวง คือ การขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพของกลุ่มผ่านการคัดสรรดาวโอทอป และกลุ่มมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทุกภาคส่วนได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้
และเข้าใจในกิจกรรมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวงเกิดความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนเชิงธุรกิจได้  

 
ตารางท่ี 1 ราคาสินค้าภายหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
ราคาขายก่อน
พัฒนา (บาท) 

ราคาขายหลัง
พัฒนา (บาท) 

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ้น 

1. ข้าวปิ่นเกษตร ขนาด 1000 กรัม 35 50 42.86 
                      ขนาด 500 กรัม - 25  
                      ขนาด 250 กรัม   - 15  
2. ข้าวทับทิมชุมแพ  ขนาด 1000 กรัม 35 60 71.43 
                      ขนาด 500 กรัม - 30  
                      ขนาด 250 กรัม   - 20  
3. ข้าวไรซ์เบอรี่  ขนาด 1000 กรัม 35 60 71.43 
                      ขนาด 500 กรัม - 30  
                      ขนาด 250 กรัม - 20  

ที่มา : สมพงษ์ เชยชม (2561) 
 

  จากตารางที่ 1 แสดงราคาสินค้าภายหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ ข้าวปิ่นเกษตร 
เดิมขายกิโลกรัมละ 35 บาท พัฒนาเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด 1000 กรัม 500 กรัม และ 250 กรัม ภายหลังจาก
พัฒนา ราคาขายสูงขึ้น ร้อยละ 42.86 ปัจจุบันสถานะขึ้นทะเบียนโอทอป ข้าวทับทิมชุมแพ เดิมขายกิโลกรัมละ  
35 บาท พัฒนาเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด 1000 กรัม 500 กรัม และ 250 กรัม ภายหลังจากพัฒนา ราคาขายสูงขึ้น 
ร้อยละ 71.43 และผ่านการคัดสรรดาวโอทอป 4 ดาว ข้าวไรซ์ เบอรี่ เดิมขายกิโลกรัมละ 35 บาท พัฒนาเป็น  
3 ขนาด คือ ขนาด 1000 กรัม 500 กรัม และ 250 กรัม ภายหลังจากพัฒนา ราคาขายสูงขึ้น ร้อยละ 71.43 และ
ผ่านการคัดสรรดาวโอทอป 4 ดาว เช่นกัน 
 

อภิปรายผล 
1. สภาพและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง สรุป 

ได้ว่า ควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มความรู้และขีดความสามารถของคนในชุมชนให้รู้จักบริบทของชุมชน ทรัพยากร
การผลิต และสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพื่อความสมดุลและยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านบุคคลและสังคม ซึ่งการประกอบอาชีพปัจจุบันของคนในตำบลหนองหลวง มีอาชีพหลัก
คือ อาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำไร่ ชุมชนมีผู้มีองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล คือ วิธีปลูกข้าวแบบนาโยน การ
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ทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย การปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดิน มีฐานทุนด้านการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิด
ที่ว่าธุรกิจชุมนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ก่อให้เกิดอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ 
(ศักดิ์กุณา พิมพา และกนกอร บุญมี, 2559) ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเรียนรู้ ตัดสินใจ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระยะยาว (ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์, 2556) จึงทำให้ชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความเข้มแข็ง
ต่อระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยความสามารถของตนเองภายใต้ทรัพยากรท้องถิ่น 

2. แนวทางและการดำเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ฅนรักษ์แม่หนองหลวง ผ่านการมีส่วนร่วมของโดยการระดมสมองหาแนวทางการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนได้ว่า จะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
และภายนอกชุมชนด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่หนุนเสริมด้านวิชาการการประสานเครือข่าย และขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้าง
ความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองและภูมิปัญญาด้านการผลิตจากฐานทรัพยากรชุมชน 
การบริหารจัดการกลุ่มและผลผลิตของกลุ่ม การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน (ฮามีเสาะ เจ๊ะเต็ง และชนิษฎา 
ชูสุข, 2558) การให้คนในชุมชนร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาร่วมกัน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสม (ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, 2554) 

3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์ 
แม่หนองหลวง คือ การขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพของกลุ่มผ่านการคัดสรรดาวโอทอป และกลุ่มมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทุกภาคส่วนได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้
และเข้าใจในกิจกรรมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องกับ
แนวคิดการให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด และปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (ชัชรี นฤทุม, 2551) เพื่อสร้าง
รายได้ ด้วยการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้า สร้างชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1) การมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานรัฐที่สนับสนุน

สามารถสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญเกี่ยวกับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และต้องอาศัยระยะเวลาในการ
เรียนรู ้และเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเพื ่อกลุ่มสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการมุ่งศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เฉพาะวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์ 

แม่หนองหลวง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในการพัฒนาแต่ละประเภทกิจการ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า  
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เป็นต้น 

 2) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจฅนรักษ์แม่หนองหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มผลิต
ข้าวปลอดสาร ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในระดับตำบล หรือระดับจังหวัด 
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