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              1. การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ใน
ระดับมาก (x�= 3.74) โดยมกีารจัดการแบบพึ่งพาตนเองในระดับมาก (x�= 3.98) การจัดการทุน
ชุมชนในระดับมาก (x�= 3.69) และการจัดการเรยีนรูข้องชุมชนในระดับมาก (x�= 3.69)  
             2. การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมาก (x�= 3.89) โดยมีการดําเนินงานตามแนวทางของ
ชุมชนพอประมาณในระดับมาก (x� = 4.01) การดําเนินงานตามแนวทางของชุมชนมีเหตุผลใน
ระดับมาก (x�= 3.86) และการดําเนินงานตามแนวทางของ ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับมาก 
(x� = 3.80)  
             3. การทดสอบสมมุตฐิานความสัมพันธร์ะหวา่งการจัดการวสิาหกจิชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงดังนี้ 

สมมตฐิานที่ 1  การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการ
จัดการเรียนรู้ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนพอประมาณ พบว่าการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.838 (ค่า canonical 
correlation = 0.838) 

สมมติฐานที่ 2 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการ

จัดการเรียนรู้ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีเหตุมีผล พบว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง 0.828 (คา่ canonical correlation = 0.828)  

สมมติฐานที่ 3 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการ
จัดการเรียนรู้ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี พบว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง 0.793 (คา่ canonical correlation = 0.793) 
            4. ตัวแบบชุมชนผู้ผลติผ้าไหมที่มกีารจัดการวสิาหกิจชุมชนในระดับสูงพร้อมกับการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างยั่งยืน พบว่า ผลการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์ของตัวแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การ
จัดการเรียนรู้ของชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณพบว่า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณ ได้รับอิทธิพล ทางตรงจากการจัดการ
วสิาหกจิชุมชน และไดร้ับอทิธพิลทางออ้มจากการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดการแบบ
พึ่งพาตนเอง และการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน  
  

            
 

 



 

 

(3) 
 

ABSTRACT 
Dissertation Title             Relationship between Small and Micro Community      

Enterprise Management and Sufficiency Economy 
Principles on Thai silk Producer Group, in the  
Northeastern of Thailand. 

Student’s Name         Associate Professor Sirmsri  Suttisong 

Degree Sought Doctor of Public Administration 

Field of Study          Public Administration  

Major Innovative Public Administration and Management 

Academic Year         2013 

Advisory Committee 
               

Ben  Pornpoltam, Ph.D.                    Chairperson 
           Associate Professor Polsuk  Jirakraisiri, Ph.D.  Member 
              Amnuay Boonratanamaitree, Ph.D.         Member                         

 

            The purpose of the research is to study the relationships between the 
management of small and micro community enterprises (SMCE) and the philosophy of 
sufficiency economy. This case study research is conducted at the SMCE’s of silk 
weaving groups in the Northeast of Thailand. The foci of the study are the management 
(self-reliance, community capital management, and learning management) and the 
sufficiency economy philosophy (moderation, reasonableness, and self-immunity of the 
communities). Models of communities which are highly effective management of SMCE’s 
and sustainable practices of the sufficiency economy philosophy are also studied.  
          The population of the research are Comprised of 1,203 silk weaving groups 
with 23,677 members in the northeastern region of Thailand. The simple random 
sampling are used to draw 513 subjects out of 638 members who are heads, 
committees, or members of the silk weaving groups. 
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            The findings are as follows: 
             1. The management of the SMCE’s of the silk weaving groups in the Northeast of 
Thailand (x� =3.74), self-reliance (x�= 3.98), community capital management (x�= 3.69), and 
learning management (x�= 3.69) were at the “High” level. 
     2. The sufficiency economy philosophy based operations of the silk weaving 
groups in the Northeast of Thailand were at the “High” level. The operations based on 
the principles of moderation (x�= 4.01), reasonableness (x�= 3.86), and community self-
immunity (x� = 3.80) were also at the “High” level. 
           3. The results of the hypotheses testing on the relationships between the 
management of SMCE’s and the philosophy of sufficiency economy are detailed as 
follows: 
           Hypothesis1  Self-reliance, community capital management, and learning 
management would be related with community moderation. 
             It was found that the management of the SMCE’s of the silk weaving groups 
in the Northeast of Thailand was related with the community moderation principle of the 
philosophy of sufficiency economy at the “High” level (canonical correlation = 0.838). 
           Hypothesis 2 Self-reliance, community capital management, and learning 
management would be related with community reasonableness. 
             It revealed that the relationship between the aspects was at the “High” level 
(canonical correlation = 0.828). 
           Hypothesis 3   Self-reliance, community capital management, and learning 
management of would be related with community self-immunity. 
            It was proven that the relationship between the aspects was at the “High” 
level (canonical correlation = 0.793). 
           4. The results of the study of model communities with highly effective 
management of SMCE’s and sustainable practices of the sufficiency economy philosophy 
are as follows: The analysis of the pathways of the relationship between self-reliance, 
and learning management of the model communities and the community moderation 
principle under the sufficiency economy philosophy showed that community moderation 
was directly affected by the SMCE management, but indirectly affected by self-reliance 
and learning management.                     
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 บทที่ 1 
บทนํา   

 
วิสาหกิจชุมชน เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีแนวคิดว่าปัญหาของประเทศในภาพรวม 

ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการที่ประชาชนรู้จักนําทรัพยากรที่มีอยู่ ทําให้
เกดิรายไดเ้พิ่มขึ้น สามารถขจัดปัญหาความยากจนเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืนและ
รายได้ที่มั่นคง วิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการโดยชุมชน มีฐานคิดบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
คนในชุมชนผลติสิง่ของขึ้นบรโิภคเองโดยใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย 
ที่เหลื่อนํามาจําหน่ายซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ทอ้งถิ่นเป็นพื้นฐานหรอืทุนทางสังคมของชุมชนเพราะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาเป็นสมบัติของคน
ในชุมชนทุกคนและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและประเทศให้
สามารถพึ่งพาตนเองได ้ในการศกึษาบทนําประกอบด้วยส่วนสําคัญคือ ที่มาและความสําคัญ
ของปัญหา คําถามวจิัย วัตถุประสงค ์ขอบเขตการวจิัย นยิามศัพทเ์ฉพาะ และประโยชน์ที่คาด
วา่จะไดร้ับ 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา  
          
         ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่
10 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดย
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรมความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและสามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้
สมัยใหม่ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศโดยมุ่งเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนดว้ยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทําในรูปแบบที่หลากหลายและจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน เกิดการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง นําภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้
สรา้งสรรคค์ุณคา่ของสนิค้าและบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่
ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล ตลอดจนยุทธศาสตร์การปรับ

 



 
2 

โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต
เพื่อสร้างความเข็มแข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่มคุณค่าสินค้าและ
บริการจากองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจช่วย
แกป้ัญหาความยากจนและมกีารกระจายรายไดท้ี่ดขีึ้น 
          วิสาหกิจชุมชน เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีแนวคิดว่าปัญหาของประเทศในภาพรวม  
ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการที่ประชาชนรู้จักนําทรัพยากรที่มีอยู่ ทําให้
เกิดรายได้เพิ่มขึ้น สามารถขจัดปัญหาความยากจนเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและรายได้ที่
มั่นคง ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานหรือทุนทางสังคมของชุมชน 
เพราะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาเป็นสมบัติของคนในชุมชนทุกคน และเพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ดังนั้นจาก
แนวคิดดังกล่าวการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนจึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ซึ่งลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชนมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการคือชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินการ ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ  ทรัพยากร ทุน  แรงงานในชุมชน ริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
นวัตกรรมของชุมชนเป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล  มีการดําเนินการ
แบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ   มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ  มี
การพึ่งพาตนเองและครอบครัว และชุมชนเปา้หมาย      
          วิสาหกิจชุมชน โดยนิยามกว้างๆ หมายถึง การประกอบการขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว
ของชุมชนเพื่อการจัดการ "ทุน" ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง (SMCE -Small 
and Micro Community Enterprise) เป็นการประกอบการระดับชุมชนฐานราก โดยให้ชาวบ้าน
ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกจิแบบพอเพยีงของในหลวง  อย่ามุ่งให้ชาวบ้านผลิตเพื่อขายอย่าง
เดยีว ตอ้งผลติเพื่อใช้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว ชุมชนกอ่น ถา้เหลือแล้วจึงนําไปขาย ลดรายจ่าย 
เป็นการเพิ่มรายไดอ้กีดว้ย ซึ่งอาจกลา่วไดว้า่ วสิาหกจิชุมชน มีฐานคิดอยู่บนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   จากแนวคิดดังกล่าวการจัดการวิสาหกิจชุมชน  จึงเป็นการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปในเอกสารการประชุมประจําปี 2553 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553, หน้า 22-23, 78)  ไว้ว่า ในป ี
2552 สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากร กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 
ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง 22.8 เท่า ถึงแม้ว่าสัดส่วนคนยากจนได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 42.2 หรือ 22.1 ล้านคน ในปีพ.ศ.2531 เหลือร้อยละ 8.5 หรือ 5.4 ล้าน
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คนในปี 2550  และร้อยละ 8.9 ในปี 2551 หรือเท่ากับ 5.8 ล้านคน แต่คนจนส่วนใหญ่ยัง
กระจุกตัวอยูใ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 และรอ้ยละ 27.8 ของคนจนทั้ง
ประเทศ ขณะที่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูง ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้มากกว่า 0.4 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  พบว่าความ
เหลื่อมล้ําด้านรายได้ยังเป็นปัญหาหลักของสังคม กลุ่มรวยที่สุดร้อยละ 10 ของประชากรมี
รายไดค้ดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.4 ของรายได้คนทั้งประเทศ ในขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 
10  ของประชากร มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ 1.7 ของรายได้ทั้งหมด  ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้มีแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนที่มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 1) การบริหาร
จัดการกลุม่และสมาชิก 2) การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า 3) การบริหารจัดการ
ด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต 4) การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินและ 5) 
การปรับปรุงและพัฒนาวสิาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจะ
เห็นได้ว่า มาตรฐานข้อที่ 5 มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนให้มั่นคงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 5 การ
พัฒนาการเรียนรู้ของสมาชิก การพัฒนาด้านเทคนิคและฝีมือการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ การพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน การ
พัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและการพัฒนาด้านการ
พึ่งตนเอง  
         กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ได้เปิดรับจด
ทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548  ซึ่งวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับจดทะเบียนแล้วและมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  และได้แจ้งความก้าวหน้าของการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  ปรากฏว่ามีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การจดทะเบียนแล้วทั่วประเทศจํานวน 66,807 แห่ง  และมีสมาชิกกว่า 1,124,651 ราย  มี
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนแล้วจํานวน 252 แห่ง สมาชิก 4,052 
ราย  โดยมีการประกอบการประเภทการผลิตพืชมากที่สุด เป็นจํานวน 16,724 แห่ง  
รองลงมาคือกิจการประเภทการผลิตปศุสัตว์จํานวน 11,593 แห่ง และแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจํานวน  8,997 แหง่ นอกจากนัน้มปีระเภทผลติภัณฑผ้์าทอ/เสื้อผ้า การผลิตปัจจัยการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องจักสาน เป็นต้น  การประกอบการวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้
จะเป็นกลไกที่สําคัญในการหล่อลื่นให้เศรษฐกิจไทยก้าวเดินไปได้บนขาของตนเอง  ไม่
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จําเป็นต้องพึ่งพิงผู้อื่น  เป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ  เป็นการพึ่งตนเองบนฐานราก
ของความพอเพยีง 
           ในปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ประมาณ 148,754 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหม่อนทั้งหมดประมาณ 161,430 ไร่ ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ใน
ภาคอื่น (นิธิมา  ศิริโภคากิจ, 2548, หน้า 79-83) การทอผ้าไหมเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นเวลานาน  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด  
ขอนแก่น มหาสารคาม  และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนที่ผลติผ้าไหมที่มคีวามสามารถในการผลติสนิคา้หลายอยา่งทัง้ที่เป็นชื่อเสียงทั้ง
ระดับภูมภิาคและระดับประเทศ ซึ่งเป็นทุนทางสังคมและภูมิปัญญาเก่าแก่ของคนในท้องถิ่นที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการทอผ้าไหม เช่น การทอผ้าลายสาเกตุของจังหวัด
ร้อยเอ็ด  ลายสร้อยดอกหมากของจังหวัดมหาสารคาม   ผ้าไหมของอําเภอชนบท  ผ้าไหม
บา้นหวายหลมึ และผ้าไหมแพรวา  กาฬสนิธุ ์ เป็นตน้ วสิาหกจิของกลุ่มผ้าไหมเหล่านี้ เป็นวิถี
ชีวิต เป็นความสามารถทางศิลปะเฉพาะบุคคล ที่มีความสอดคล้องกัน การทอผ้าไหมจึงเป็น
อาชีพที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทอขึ้นเพื่อใช้เองใน
ชีวิตประจําวัน งานเทศกาลต่างๆ และกลายเป็นรายได้ที่สําคัญของคนในชุมชนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  เป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและทุน
ชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่น  จนกระทั่งได้รับการยอมรับจากผู้นิยมบริโภคผ้าไหมทั้งภายในและ
ตา่งประเทศในดา้นความสวยงาม ความวิจิตร ประณีต   การผลิตผ้าไหมจึงได้รับการส่งเสริม
จากหน่วยงานต่างๆ  เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าในตลาดทั่วไป   
แตเ่นื่องจากประชาชนที่เป็นผู้ผลิตยังไม่ได้รับความรู้ในการจัดการและการส่งเสริมผลิตภัณฑ ์
รวมทั้งการรวมกลุ่มในการผลิตมักมีปัญหาด้านผลประโยชน์อยู่เสมอ ที่สําคัญคือขาด
กระบวนการของการจัดการ และการบริหารงานกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและการ
สนับสนุนสง่เสรมิไม่มีความต่อเนื่อง ทําให้ขาดความเข้มแข็งในกลุ่มวิสาหกิจ  และไม่สามารถ
ที่จะแขง่ขันหรอืตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนได ้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง:หลักการพัฒนาประเทศ ว่าการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
8 ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการวางแผนการดําเนินการ จากการเร่งรัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นการยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจ
พอเพยีง ที่ใหค้นเป็นผู้ตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางการพัฒนา  ที่คํานึงถึงการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม การสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ 
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ของสังคม สร้างสรรค์พลังในทางบวก นําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน กระบวนการวาง
แผนพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกลา่วไดด้ําเนนิการต่อเนื่องในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่ 9 
จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 และต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ที่ยังคงยึดแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารประเทศ ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวที่ไดพ้ระราชทานตัง้แตป่ ี2517 ทรงใหค้วามสําคัญกับแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล 
การสรา้งภูมคิุม้กันที่ดใีนตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการ
พัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ
ดํารงชีวติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ใช้พื้นที่ในพระ
ตําหนักที่ประทับ เพื่อการทดลองโครงการต่างๆ อาทิ แปลงนาทดลอง บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยง
โคนม โรงสี และโรงงานแปรรูปนมโค หลักทรงงานของพระองค์ท่านจะเน้นการเข้าใจเข้าถึง 
และร่วมพัฒนา อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม ให้ความสําคัญกับความหลากหลายของระบบ
นเิวศ วัฒนธรรม เศรษฐกจิ ประเพณ ีเพื่อผลประโยชนข์องประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ได้ดําเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ระมัดระวัง ทําตามลําดับขั้นตอน 
มกีารทดลองดว้ยความเพยีรจนมั่นใจจงึนําไปสูก่ารเผยแพรใ่ช้ประโยชนใ์นที่สาธารณะ 

  สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง  (2551, หน้า 27-28)  ได้กล่าว่าความหมายแห่งปรัชญาของ
เศรษฐกจิ กจิพอเพียงตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไดป้ระมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
ในวโรกาสตา่งๆ และได้รับพระบรมราโชวาทให้นําไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542  
เป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไปคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีแนว
ทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง  ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ
การมผีลกระทบใดๆ อันเกดิจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในภายนอก ทัง้นี้ตอ้งอาศัยความรอบ
รู้  รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดําเนินงานทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาต ิ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสต ิ
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ปัญญา และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกวา้งขวาง ทัง้ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ได้เป็นอย่าง
ด ี

   ผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการวิจัย “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
เพื่อที่จะเพื่อศึกษาการจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมในเรื่องการพึ่งพาตนเอง 
การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน ต้องการศึกษาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุมีผลและชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพื่อศึกษาตัวแบบชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมที่มีระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับสูงที่มีการนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะทําให้
วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผลิตผ้าไหมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถใช้
แนวทางในการจดัการวสิาหกจิและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
ดําเนนิงาน ซึ่งจะนําวสิาหกจิชุมชนไปสูก่ารพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตอ่ไป 

 

คําถามวิจัย 
     การจัดการวสิาหกจิชุมชนตามตัวแบบชุมชนผู้ผลติผ้าไหมที่มรีะดับสูงมคีวาม  

สัมพันธ ์กับหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงหรอืไม ่อยา่งไร  

 

วัตถุประสงค์ 
 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
ภาคตะวันออกเฉยีง กําหนดวัตถุประสงคไ์ว ้ 4  ประการดังนี้ 

1. เพื่อศกึษาการจัดการวสิาหกจิชุมชนในเรื่องการพึ่งพาตนเอง การจัดการทุน 
ชุมชน และการจัดการการเรยีนรูข้องชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

2. เพื่อศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องชุมชนพอประมาณ 
ชุมชนมเีหตุผล และชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดขีองชุมชนผู้ผลติผ้าไหม  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 
         4. เพื่อศกึษาตัวแบบชุมชนผู้ผลติผ้าไหมที่มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนที่มใีน  
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ระดับสูงพรอ้มกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้อยา่งยั่งยนื 
 

ตัวแบบที่ 1 วัตถุประสงค์ในการวจัิย 
 

ล๚๋ ฬ๙ุล๚๋ “โ โ
ๆ *‰หๆ ๚ู แ‚๕ห

ล๚๋ ฬ๙ุล๚๋ ฿–แฮ–้ฮแ

ล๚๋ ฬ๙ุล๚๋ ล๚๋
‚๋ ๊ แ ๋ —ัฦ๕หฮ–้ฮแ

ฮ–้ฮแๆ๕ใ ๋ ๘้ ๚ื

ฮ–้ฮแ้ ่ —้ศ–้ัล๙แ฿ ‰ุ 

ล๚๋
ฬ๙ุล๚๋
๏๒๚๓ลฬ
ฮ–้ฮแ

๓ํ ๙ล
ใ ๋ ๙ฮั ๚
‚๐๋ ๑ิ ลฬ
ๆ๕‚ๆ ๊ ห

๏๙ฺู –ใ ๋ ๘๒หศ่฿ ‰ 4

5

๏๙ฺู –ใ ๋ ๘๒หศ่฿ ‰ 1

ู ๙๏“โ โ ฮ–้ฮแไ —ัไ ํ ู ไ ั๚†๓้

๏๙ฺู –ใ ๋ ๘๒หศ่฿ ‰ 3 ๏๙ฺู –ใ ๋ ๘๒หศ่฿ ‰ 2

ฮ–้ฮแ้ ‚๓ู –ไ ํ

 
 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม 

ภาคตะวันออกเฉยีง กําหนดขอบเขตการวจิัยไวด้ังนี้ 

                1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมใน
เขตพื้นทีจ่ังหวัดของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 3 สว่น ดังนี้              
                  1. การจัดการวสิาหกจิชุมชนออกเป็น 3 ดา้น ดังนี้ 
                    1.1 จัดการแบบพึ่งพาตนเอง โดยแบ่งออกเป็น การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ี
การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาตนเอง
ทางจติใจ และการพึ่งพาตนเองทางสังคม 
                    1.2 การจัดการทุนชุมชน โดยแบ่งออกเป็น ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาต ิและทุนทางโภคทรัพย ์ 
                    1.3 การจัดการการเรยีนรูชุ้มชนประกอบด้วย ทักษะสมัยใหม่ องค์ความรู้ใหม ่
เจตคตใิหม ่และการสรา้งเครอืขา่ยชุมชน  
                  2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอืนํามาเป็นแนวทางปฏบิัตปิระกอบดว้ย 3 หลักที่สําคัญดังนี้ 

ขอบเขตการวิจัย 
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                    2.1 ชุมชนพอประมาณ ประกอบด้วย  ชุมชนความพอดีพองาม ความเรียบ
งา่ย และคุณธรรม  
                    2.2 ชุมชนมีเหตุผล ประกอบด้วย ชุมชนเรียนรู้ปัญหา การรู้จักตนเอง การ
รูจ้ักวางแผน และการรูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง      
                    2.3 ชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดปีระกอบดว้ย การจัดการชุมชน ระบบการผลิตชุมชน 
การตลาดชุมชน ระบบการเงิน การใช้พลังงาน และระบบสุขภาพ โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด
ของวิสาหกิจชุมชน แนวคิดด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน เจตคติ เครือข่าย
ทางสังคม  และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
                  3. การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากภายในประเทศและต่างประเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์กับวิสาหกิจชุมชน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง            

                2. ขอบเขตด้านพื้นที ่ผู้วจิัยใช้กลุม่วสิาหกจิชุมชน  จํานวน 19 จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ  ดังนี้ อุบลราชธานี          ศรีสะ
เกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อํานาจเจริญ มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร เลย นครพนม 
อุดรธาน ีหนองบัวลําภู นครราชสมีา ชัยภูม ิขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ และรอ้ยเอ็ด      
                3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัยจํานวน1,203 กลุ่ม จํานวน

สมาชิก 23,677 คน ซึ่งมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้  การเลือกสุ่มตัวอย่างจากสมาชิกซึ่ง
ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ และสมาชิกในระดับจังหวัดโดยวิธีการเลือกจาก
ชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมจํานวนทั้งหมด 1,203 กลุ่มในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผลิตผ้า
ไหม                               
                4. ระยะเวลาที่ศึกษา  

ระยะเวลาในการศกึษา สงิหาคม 2554 – กุมภาพันธ ์2556 
 

นยิามศัพท์เฉพาะ   
          การจัดการวิสาหกิจชุมชนIV   หมายถึงกระบวนการที่ทําให้การดําเนินงานของ

วสิาหกจิชุมชนสําเร็จลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยการใช้คนและทรัพยากร 

          การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 หมายถึง  การจัดการวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการและแนวทางเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบด้วย การพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลย ีIV1.1 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิIV1.2  การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติIV1.3 การ
พึ่งตนเองทางจติใจ IV1.4 และการพึ่งตนเองทางสังคม IV1. 5 
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          การจัดการทุนชุมชนIV2 หมายถึง การจัดการที่นําเอาทุนที่มีอยู่ในชุมชนทั้งในรูปของ

สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยการจัดการทุนทางสังคม IV2.1     

ทุนทางวัฒนธรรมIV2.2  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติIV2.3 และทุนทางโภคทรัพย์IV2.4 

          การจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 หมายถึง  กระบวนการจัดการสิ่งที่เรียนรู้ที่มาจาก

การแลกเปลี่ยนกับคนอื่น และแลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชนและสาธารณะ  เป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาชุมชน ในวิถีทางที่ทําให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน การสร้างความเป็น
ชุมชน เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การสร้างจิตสํานึกสาธารณะ 
ชุมชนที่มีชีวิตสาธารณะที่ดี หรือชุมชนที่มีประชาสังคมเข้มแข็ง คือชุมชนแห่งการเรียนรู้

ประกอบดว้ยทักษะสมัยใหม่ IV3.1 องค์ความรู้ใหม่IV3.2 เจตคติใหม่IV3.3 และการสร้างเครือข่าย
ชุมชนIV3.4 

          หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงDV   เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่และ
ปฏบิัตตินของประชาชนในทุกระดับ   ตั้งแต่ระดับครอบครัว   ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ   ทั้ง
ในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทันตอ่ยุคโลกาภวิัตน ์ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล และมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังในการนําวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน  และ
ตอ้งเสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจของคนในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์  และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา   และความ
รอบคอบ    เพื่อใหพ้รอ้มรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

          ชุมชนพอประมาณDV1 หมายถึง ชุมชนความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  

ประกอบดว้ย  ความพอด ีพองาม DV1.1 ความเรยีบงา่ย DV1.2และคุณธรรมDV1.3 
          ชุมชนมเีหตุผลDV2 หมายถงึ ชุมชนการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียง  ที่ต้องเป็นไป

อยา่งมเีหตุผล โดยพจิารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานัน้ๆ อยา่งรอบคอบ ประกอบด้วยการเรียนรู้ปัญหาDV2.1  รู้จักตนเองDV2.2 รู้จัก
วางแผนDV2.3 และรูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางDV2.4 

          ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีDV3 หมายถึงชุมชนมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
ความเสี่ยงจาการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
ประกอบด้วยการจัดการชุมชนDV3.1 ระบบการผลิตชุมชนDV3.2 การตลาดชุมชนDV3.3 ระบบ
การเงนิชุมชนDV3.4 การใช้พลังงานDV3.5และระบบสุขภาพDV3.6   
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          กลุ่มผลติผ้าไหม หมายถงึวสิาหกจิชุมชนที่ผลติผ้าไหม โดยการทอผ้าใหเ้ป็นลวดลาย
ต่างๆ เพื่อจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทอ ได้แก่  ผ้าผืน เสื้อผ้าสําเร็จรูป กระเป๋า ผ้า
สไบ ผ้าคลุมไหล่   เป็นต้น  กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไหมใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ                
 

 การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการจัดการวสิาหกจิชุมชนของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหม  
ภาคตะวันออกเฉยีง  ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ ดังนี้ 
               1. เพื่อนําองค์ความรู้ด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและ
การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน ไปใช้กับวสิาหกจิชุมชน ผู้ประกอบอาชีพผลิตผ้าไหมเพื่อใช้ในการ
พัฒนาวสิาหกจิชุมชนอยา่งยั่งยนื  
               2. เพื่อนําองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องชุมชน
พอประมาณ ชุมชนมเีหตุผลและชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไปใช้กับวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบอาชีพ
ผลติผ้าไหม เพื่อใช้ในการพัฒนาวสิาหกจิชุมชนอยา่งยั่งยนื                       
               3. เพื่อนําตัวแบบชุมชนผู้ผลติผ้าไหมที่มีการจัดการวิสาหกิจชุมชนในระดับสูงและ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างครบถ้วนไปใช้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมและวสิาหกจิอื่น เพื่อใช้ในการพัฒนาวสิาหกจิชุมชนอยา่งยั่งยนื                                               
               4. ทําใหผู้้สนใจนําไปใช้ประโยชนใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการตอ่ไป 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

                    
             ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการวิสาหกิจชุมชนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่นํามาใช้ในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง มีลักษณะเป็นองค์รวม ซึ่งมีการกําหนด
ประเด็นการนําเสนอ ตั้งแต่พัฒนาการของของวิสาหกิจชุมชน แหล่งที่มา แนวคิดความหมาย
ของวิสาหกิจชุมชน  การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน การจัดการเรียนรู้
ชุมชน  พัฒนาการแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับแหล่งที่มา แนวคิด
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ขอ้คน้พบงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง  กรอบแนวความคิดและสมมติฐานในการวิจัยโดยมีรายระเอียด
ดังตอ่ไปนี้ 
 

พัฒนาการของแนวคดิเกี่ยวกับวิสาหกจิชุมชน  
  
          พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน  มีมาช้านานเริ่มตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 17 ในยุโรปมีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์ ทําให้เกิดการผลิตขนานใหญ่ทํา
ใหเ้กดิปัญหาอื่นๆตามมา เช่น สนิคา้ลน้ตลาด การลดพนักงาน การถูกกดค่าแรง แรงงานเป็น
ถูกเอาเปรียบเริ่มหาวิธีการรวมตัวกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยมีแนวคิดรวมตัวกันเป็น
สหกรณ์เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่มีขึ้น และการรวมตัวกันในลักษณะอื่นๆ เป็นต้นมา จนกระทั่ง
ถงึรูปแบบของวสิาหกจิชุมชน 
           เศรษฐสยาม (2550, หน้า 28-34) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องมีวิสาหกิจชุมชน  การอยู่
รอดของการผลติในชุมชน และการสร้างวิสาหกิจชุมชนไว้ดังนี้  ในโลกของระบบเศรษฐกิจทุน
นิยม “กลไก ” 3  กลไก  ที่คอยขับเคลื่อนให้ระบบทุนนิยมดํารงอยู่ได้และเติบโตต่อไป คือ 
กลไกการผลิต กลไกการค้า (ตลาด) และกลไกการเงินชุมชนและของผู้ผลิตรายเล็กรายน้อย  
ภายใต้การประกอบการแบบทุนนิยมอยู่ภายใต้การครอบงําของตลาด  ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของผู้ผลิตผู้ค้ารายใหญ่  และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตลาดโลกด้วยการผลิตของชุมชนและ
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ผู้ผลิตรายเล็กรายน้อยไม่มีบทบาทใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงกลไกตลาดได้นั้นมีแต่ต้อง
เปลี่ยนแปลงตนเองใหส้อดคลอ้งกับกลไกตลาด  
          1. การอยู่รอดของการผลิตในชุมชน  จะทําอย่างไรให้การผลิตเล็กการผลิตน้อย ของ
ชุมชนเป็นกลไกการเลี้ยงชีพและเป็นกลไกพัฒนาชีวิตและสังคมได้จําเป็นที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์
หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต  วิถีแรก คือการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้โดยตรง วิถีที่สอง  คือวิถี
การผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยน  หรือการซื้อขายที่ต้องผ่านกลไกตลาด  โดยใช้เงินตราเป็น
สื่อกลาง   การลดวิถีที่สองให้น้อยลง พึ่งพาการค้าน้อยลง ปัญหาการขาดแคลนเงินตราก็
นอ้ยลง การลดการพึ่งพาวถิทีี่สอง  จําเป็นตอ้งต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้รู้ประมาณการในการ
บรโิภค  (โภชเน  มัตตัญญุตา)  คอืใหรู้้จักควบคุมความต้องการให้พอดีกับความสามารถและ
กําลังซื้อที่มอียูห่รอืที่สามารถจะสรา้งขึ้นมาได ้
          2. ภายใต้กรอบของระบบทุนนิยมและภายใต้ความเป็นปุถุชน  ที่แต่ละคนยังมีความ
อยากมีอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้  จําเป็นต้องซื้อหามาจากที่อื่น  การพึ่งพาวิถีการผลิต
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยวิธีการหารายได้จากค่าจ้างแรงงาน โดยการอพยพแรงงานละทิ้ง
ครอบครัว วถิกีารผลติวธิทีี่สอง  เป็นจักรกลในการเพิ่มพูนรายได้ที่เป็นตัวเงิน  และเป็นกลไก
ให้ครอบครัวและชุมชนพึ่งตนเองได้  วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้  เหตุเพราะ
วิสาหกิจชุมชนคือการประกอบการโดยชุมชน  ที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  
ทัง้ดา้นการคา้  การเงนิ  และตอ้งการใช้ปัจจัยการผลตินี้ใหเ้กดิดอกออกผล  ทัง้ทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ด้านเศรษฐกิจคือการสร้างรายได้และอาชีพ  ด้านสังคมคือการยึดโยงร้อยรัด
ความเป็นครอบครัวและชุมชนใหร้ว่มคดิรว่มทํา  ร่วมรับผิดชอบแบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกัน  
โดยผ่านกระบวนการของการประกอบการของชุมชน   
          วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเครื่องมือ (means) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจและ
สงัคม เป็นเครื่องมอืในการสรา้งรากฐานทางเศรษฐกจิและสังคมให้เข้มแข็ง  เพื่อที่จะให้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆได้ต่อยอดบนฐานที่เข้มแข็ง  การสร้างวิสาหกิจชุมชน  ถ้าคิดจะ
สรา้งสรรคพ์ัฒนาและสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน ตอ้งมปีรัชญา  นโยบาย  มาตรการและระเบียบ
กฎเกณฑ ์ หรอืแนวปฏบิัตทิี่ชัดเจน              
          แนวคิดธุรกิจชุมชนและหลักคิดเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อสร้างความมั่นและพึ่งพิงตนเอง  
โดยมสีมาชิกรว่มมอืรว่มใจกันผลักดันให้การพัฒนามุ่งสู่ทิศทางใหม่  เป็นการพัฒนาแบบองค์
รวม  เป็นหลักคิดหนึ่งที่จะพัฒนาชุมชนไปสู่ “สังคมชุมชนธิปไตย”  ซึ่งอํานาจการบริหารเป็น
ของชุมชนอยา่งแทจ้รงิ  
          พิทยา ว่องกุล (2550, หน้า 38-40) ได้กล่าวถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  แบบองค์
รวมที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย  โครงสร้างวิสาหกิจชุมชนและหลักคิดในการประกอบธุรกิจ
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ชุมชน  ยุทธวธิหีรอืขัน้ตอนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-ธุรกิจชุมชน  และวิสัยทัศน์ในการสร้าง
กระบวนทัศนใ์หม ่ ดังนี้         
               1. โครงสร้างธุรกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชน  หลักคิดในการประกอบการธุรกิจ
ชุมชนและวสิาหกจิชุมชน ได้แก่ โครงสร้างว่าด้วยทุนแห่งชีวิต  หรือทุนโภคทรัพย์ที่ให้ผลผลิต
ทวีคูณ  จากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน วนเกษตร  หรือเกษตรครบวงจร  ที่เป็น
รากฐานชีวิตมนุษย์ที่พึ่งพิงเลี้ยงครอบครัวได้  เกื้อกูลกันเอง  ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ําลง  
และเป็นปัจจัยการผลิตที่นํามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้เป็นชุมชนแบบองค์รวมที่พึ่งตนเองได ้ 
ชุมชนที่มีหลักคิดพึ่งตนเองสูงและมีภูมิปัญญาหลากหลาย  ย่อมพึ่งตนเองได้ กฎว่าด้วยการ
ลดรายจ่ายเท่ากับการเพิ่มรายได้  และทุนในระดับชุมชน  ซึ่งนําไปสู่การแบ่งปันการผลิตใน
ชุมชน ด้วยการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรให้เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน  เงินในชุมชนไม่
ไหลออก  และเกิดสภาพคล่องในชุมชน  จากการให้สัจจะออมทรัพย์  เพื่อตั้งกลุ่มออมทรัพย ์ 
สหกรณ์ร้านค้า หรือกองทุนสวัสดิการต่างๆ  เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในชุมชน กฎ
การตลาดเพื่อชุมชน  ที่วิสาหกิจชุมชนหรือสมาชิกทําการผลิตสินค้าหลากหลายชนิดสนอง
ความต้องการของชุมชนเป็นหลักที่เหลือจําหน่ายสู่นอกตลาด กฎว่าด้วยความหลากหลาย
ทางธรรมชาติที่ เป็นภูมิปัญญา โดยในแต่ละท้องถิ่นมีผู้นําทางภูมิปัญญาที่สามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นประโยชน์ได้มากมาย  การฟื้นฟูและปรับใช้เข้ากับธุรกิจชุมชน จะ
สร้างประโยชน์ได้มากมาย โครงสร้างแรงงานและปัจจัยการผลิตเป็นของชุมชน ทําให้ต้นทุน
การผลิตต่ํากว่าธุรกิจเอกชน  สามารถกําหนดราคาที่ส่งออกนอกชุมชนไปสู้ตลาดทุนนิยมได ้
และกฎว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ในแนวนอนทางสังคมโดยสร้างระบบชุมชนแบบพึ่งพากันโดยอาศัย
ประเพณวีัฒนธรรมแบบมสีว่นรว่ม เป็นพื้นฐานในการสรา้งกลุม่ที่เขม้แข็ง 
               2. ยุทธวิธีการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ขั้นตอนการสร้างวิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่
บนกระบวนการคดิ และการปฏบิัต ิ 1) จุดเริ่มตน้ของการแปรรูปหรอืผลติสนิค้าชุมชน สมาชิก
ชุมชนต้องมีเป้าหมายเพื่อการบริโภคของตนเองหรือครัวเรือน  เป็นหลักการป้องกันไม่ให้เงิน
ไหลออกนอกชุมชน  ดังนัน้ ตลาดของวิสาหกิจชุมชนที่สําคัญอันดับแรก คือมุ่งผลิตเพื่อตลาด
ที่เป็นตัวเองของผู้ผลิต  2) เมื่อสมาชิกในชุมชนผลิตอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อลดรายจ่ายของ
ตนเองจึงขยายการผลิตสู่เพื่อนบ้าน เพื่อช่วยลดภาระการซื้อของแพงแก่เพื่อนบ้าน  ดังนั้น
ตลาดของวิสาหกิจชุมชน   ขั้นที่สอง  คือตลาดในชุมชน เป้าหมายอยู่ที่เพื่อนๆ ในชุมชน โดย
ผลิตเพื่อแทนที่สินค้าที่นําเข้ามาจากภายนอกชุมชน 3) คํานึงถึงการลงทุนที่ต่ํา อุปกรณ์หา
งา่ย การใช้แรงงานในชุมชน ผลผลติที่เหลือจากการใช้ในชุมชนนําออกสู่ตลาดนอกชุมชน เพื่อ
นําเงนิจากบุคคลภายนอกเขา้สูห่มูบ่า้น 
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               3. วสิัยทัศนก์ารสรา้งกระบวนทัศนใ์หม่ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามกีระบวนทัศน์
ใหมข่องชุมชน  ดังนี้ 

3.1 เน้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างฐานความรู้และองค์ความรู้ที่
เป็นของตนเอง  รวมถึงการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก  โดยผู้นําผู้ทรง
ภูมิปัญญาในชุมชนเป็นแกนกลาง  ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ชุมชนใช้สร้างความเป็นเอกภาพและ
ศักยภาพของตน พัฒนาและรวบรวมความรูเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูชุ้มชน 

3.2 กระบวนการสร้างทุนชุมชน/ทุนสังคมที่สะสมเงินตราจากน้อยสู่ใหญ่เพื่อ
สรา้งกลุม่ออมทรัพย ์ธนาคารชุมชนหรอืธุรกจิชุมชน  ซึ่งอาศัยเงนิตราเป็นสื่อ 

3.3 กระบวนการศึกษาวิจัย กระบวนทัศน์ใหม่ควรเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนา ได้แก่ แสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการ สถาบันการศึกษา  หน่วยงานภายนอก
ชุมชนกับส่งเสริมให้ชุมชน หรือสถาบันในชุมชนทําวิจัยเองเพื่อนําผลที่ได้มาวางแผนพัฒนา
ชุมชนในขัน้ตอ่ไป 

3.4 กระบวนการผสมผสานความหลากหลาย จากปัจจัยที่เป็นคุณค่าต่อการ
พัฒนา เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ชุมชนเปิดรับเอาความรู้และความช่วยเหลือจากภายนอก โดย
การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ
แหลง่เงนิทุนตา่งประเทศ โดยมชุีมชนเป็นผู้ตัดสนิใจวางแผนพัฒนาตนเอง 

3.5 กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน จะนําไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการต่อ
ยอดความรูใ้นการพัฒนาตนเองและเครอืขา่ยอยูต่ลอดเวลา เพื่อนําไปสู่การยกระดับทุนที่เกิด
จากการรว่มทุนกัน ในการสรา้งธุรกจิ-อุตสาหกรรมในชุมชนสถาบันการเงนิของเครือข่ายและ
วางแผนพัฒนายุทธศาสตรข์องตนเองอยา่งทรงพลัง 
           จากความเป็นมาและแนวคิดของวิสาหกิจชุมชนสามารถนํามาสรุปเป็นคํานิยามของ
แนวความคดิจากอดตีถงึปัจจุบันดังตารางที่ 1  
    

ตารางที่ 1  แหล่งที่มา แนวคดิและความหมายของวิสาหกจิชุมชน 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 
ชารล์ ฟูรเิอร์ 

(Chales Fourier, 1808, 
pp. 23-32) 

 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การเอาทุกคนทุกชนช้ันมา
รวมกันสมาชิกมีความเข้าใจกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเห็น
อกเห็นใจกัน IV1 ก่อให้เกิดความสุขและสันติภาพของมนุษย ์ 
หลักการทางเศรษฐกิจคือการผลิตIV2 เพื่อเลี้ยงตนเอง การค้า
ขายแลกเปลี่ยนIV3 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 

โรเบริต์ โอเวน (Robert 
Owen, 1816, p.16) 

 

 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การสร้างระบบการผลิตIV2 ที่
ปราศจากการเอารัดเอาเปรยีบซึ่งกันและกัน ใหค้นงานรวมตัว
กัน IV1 จัดตั้งสหภาพแรงงาน  เพื่อให้เป็นองค์กรต่อสู้และ
ช่วยเหลอืซึ่งกันและกันIV4   

นายแพทย ์วลิเลยีม  คงิ 
(William King, 1828, 

pp.24-32) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การที่คนงานรวมทุนกันขึ้นIV1  
แลว้จัดตัง้เป็นร้านสหกรณ์เพื่อจําหน่ายสินค้าIV3 ให้แก่สมาชิก 
เป็นการช่วยเหลือคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนIV4  ได้
ดําเนินการขายปลีกและสะสมทุนจากผลกําไรเพื่อสร้างเป็น
นิคมสหกรณ์สมาชิกมีความสามัคคี  ร่วมมือซึ่งกันและกันIV4  
การออม การรวมทุนการรวมกําลังกัน IV1    

หลุยส ์บลังก ์(Louis 
Blanc, 1847, pp.24-32) 

 
 
 

อเลคซานเดอร ์ เฮอรเ์ซน
(Alexander herzen,  
1848, p.123) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง โรงงานชุมชนIV5 ที่รัฐบาลออก
ทุนกู้ยืมให้แก่คนงาน กู้ไปทําโรงงาน โรงงานจึงมีลักษณะเป็น
ของคนจน ให้คนงานจัดการหาผู้บริหารกันเองIV1 มีการแบ่ง
กําไรเป็นโบนัส สวัสดกิาร และสํารองฉุกเฉินให้แก่คนงานเพื่อ
ช่วยเหลอืคนงานIV4  อกีสว่นหนึ่งนําไปใช้ลงทุนเพิ่มIV6 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การที่คอมมูนเข้าร่วมสมาคม
ร่วมมือกันโดยสมัครใจ (Voluntary association) ของผู้ที่เท่า
เทยีมกัน ใหม้กีารรักษารว่มมอืกันไว้IV4 

มหาตมะ คานธี
(Mohandas  Karamchand 
Gandhi, 1909, pp. 21-

22) 

วิสาหกิจ ชุมชน หมายถึ ง  การที่ หมู่บ้านสามารถ
พึ่งตนเองได้IV4 และจะต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้IV4 ซึ่งจะ
เป็นพื้นฐานที่ทําใหเ้ป็นอสิระไดป้กครองตนเองหนว่ยเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นทุกหน่วยตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล 
และเหนือขึ้นไปทุกระดับจะต้องพยายามพึ่งตนเอง อยู่ด้วย
ตัวเองใหไ้ด้IV4 

คาสโต โปโซ (Hildebrando 
Casto Pozo, 1924, 

pp.16-17) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีความร่วมมือกัน 
IV4( cooperation) และการ เ ข้ า ร่ วมสมาคม ช่วย เหลื อกั น
(association) IV4 ช่วยกันขุดคูชลประทานและสร้างบ้านและ
รวมตัวกันIV1 เป็นกลุม่ไปรับจา้งเจา้ของที่ดนิ 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 แหล่งที่มา  แนวคดิ/ความหมาย 

โฮเซ ่คาลอส มาเรยี (Jose 
Carlos Mariategui, 1924, 

p.75) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีจิตใจใต้สํานึก
ร่วมของชุมชน IV4 ทําให้เกิดการอุทิศตัวทางการเมืองและ
ศาสนา มวลชนคือชนช้ันกรรมาชีพและชาวนา ซึ่งพลังแห่ง
เจตจํานง พลังแห่งความเชื่อ  พลังแห่งอารมณ์จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 

สมาคมอาชีพหญงิอสิระ
(self-employed women’s 
association: SEWA, 1972, 

p.40) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์ที่ทําหน้าที่
ระดมเงินออมและเงินทุนจากสมาชิก IV1และปล่อยกู้ให้แก่
สมาชิก เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก กลุ่ม
ออมทรัพย์นี้ทําหน้าที่ระดมเงินออมIV4 ปล่อยสินเชื่อ และนํา
กําไรไปจัดสรรสวัสดกิารอื่นๆIV6 

สมาคมชาวนา Mouvan 
Peyizan Papaye: MPP, 

1973 ,p. 53) 

วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ กิจการที่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมออกจําหน่ายIV3  มีการออมทรัพย์IV4 และสินเชื่อ 
และทําหนา้ทีด่า้นการตลาดIV3 ใหช้าวนากลุม่อื่น  

ยูนูส (Yunus, 1976, p.50) วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มกันIV1 แต่ละกลุ่มจะ
ได้รับจัดสรรเงินทุนเล็กๆให้ก้อนหนึ่ง  สมาชิกต้องดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง ช่วยให้เกิดธุรกิจชุมชนIV8  ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกมีIV6

การจัดตัง้กลุม่อาชีพIV1 เช่นกลุม่สิ่งทอ กลุม่เครื่องปั้นดนิเผา  

โมรฮิโิกะ ฮารามัตสึ
(Morihiko Hiramatsu,  
1980, pp. 282-283) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การที่คนในหมู่บ้านเอง คิดเอง 
พึ่งพาตนเองIV4 พัฒนารายได้IV6 ของคนและชุมชน   

คณะกรรมการตอ่สูเ้พื่อ
ยุตคิวามหวิโหย (the 
committee for the fight 
for the end of hunger: 
COLUFIFA, 1984, pp. 

52-53) 

วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ การที่ชุมชนใช้ประเพณีของการ
แบ่งปันอาหารให้แก่กันสมาชิกขององค์กรIV4 จะนําพืชผล
จํานวนหนึ่งไปฝากไว้ที่กองกลางที่จัดการดูแลโดย COLUFIFA  
ผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาขอยืมเมล็ดพืชจากกองกลางได้ โดย
คดิดอกเบี้ยในอัตราต่ํา IV6 

ปารชิาต ิวลัยเสถยีร,       
(2540, หนา้ 11) 

 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรใน
ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรมและหรือช่วยดําเนินงาน
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยประสานความรว่มมอืกับหนว่ยงาน IV4 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 

 ต่างๆ มีการเรียนรู้IV1 และการจัดการร่วมกันIV1 เพื่อดําเนินการ
ในกิจกรรมการผลิต การแปรรูปIV2 การค้าIV3 และบริการที่มุ่ง
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสังคม  
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนIV7 

ประเวศ วะสี  
(2542, หนา้ 149) 

 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การรวมกันจากภายในชุมชนเอง
IV1 โดยมีผู้นําตามธรรมชาติของชุมชนIV4 เงินทุนของชาวบ้านที่
เกิดจากการออมของชาวบ้านเอง IV1 การดําเนินการนั้นอาศัย
ทรัพยากรในท้องถิ่นใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและพลังท้องถิ่นเอง
โดยอาศัยวัฒนธรรมของชุมชนเป็นฐาน IV7 เพื่อการพึ่งตนเอง
ของชุมชนIV4 ทําให้ชุมชนเข้มแข้ง เพื่อสร้างฐานรากของชุมชนให้
เขม้แข็ง และทําใหเ้กดิความรว่มมอืและประโยชนร์ว่มกันIV4 

อภชัิย พันธเสน  
(2544, หนา้ 10) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึงธุรกิจที่เป็นของชุมชนIV5  เพื่อ
ชุมชนและบรกิารโดยชุมชน เปน็การประกอบการผลิต การค้า  
การบริการที่ชุมชนเป็นเจ้าของหรือปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่
เป็นของชุมชนIV7 หรอืชุมชนรว่มกันเป็นเจา้ของIV4 

ใจมานัส พลอยด ี 
(2545, หนา้ 75) 

 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมIV1 และการ
พึ่งตนเองIV4 ของชุมชนอาศัยความได้เปรียบที่ชุมชนมีอยู่เกี่ยวกับ
วัตถุดิบ แรงงานIV7 เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขัน และหลักประชาธิปไตย
ในทุกด้านความ เท่าเทียม นอกจากนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากนอกสถาบันอื่นIV1 และสมาชิกในชุมชนส่งเสริมให้การ
ดําเนินงานดําเนินอยู่ได้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนทําให้ชุมชน
เขม้แข็ง และทําให้เกดิความรว่มมอืและประโยชนร์ว่มกันIV4 

กฤษณา นลิศรี  
(2545, หนา้ 68) 

วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ การประกอบการขนาดย่อมและ
ขนาดจิ๋วIV8 เพื่อการจัดการทุนของชุมชนIV7 อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเองIV4 

กรมการศกึษานอก
โรงเรยีน   

(2546, หนา้ 79) 

วสิาหกจิชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดจิ๋วIV8 เพื่อการจัดการทุนชุมชน IV7 อย่างสร้างสรรค์เพื่อ
การพึ่งตนเองIV4 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 

กรมการพัฒนาชุมชน
(2546, หนา้ 19) 

วิสากิจชุมชน หมายถึง กิจการชุมชนและคนในชุมชนเป็น
เจา้ของกจิกรรมการผลิตสินค้า IV2 และกิจการให้บริการและอื่นๆ
เพื่อสรา้งรายได้IV6 และการพึ่งตนเองIV4 ของครอบครัวชุมชนและ
ระหว่างชุมชนโดยนําทุนชุมชน IV7 ที่มีอยู่ ให้ เกิดการพัฒนา
เศรษฐกจิสังคมการเรยีนรูชุ้มชนIV1 

เสร ีพงึพศิ  
(2546, หนา้ 83) 

 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดจิ๋วเพื่อการจัดการทุนของชุมชนIV7 อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
การพึ่งตนเองIV4 

พจนยี ์ทรัพยส์มาน         
(2546, หนา้ 11) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการเพื่อจัดการทุน
ของชุมชน IV7 อย่างสร้างสรรค์  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ IV1 
และการผลิตผลิตภัณฑ์IV2  รวมทั้งบริการต่างๆเพื่อใช้จ่ายใน
ครอบครัว ชุมชน หรือจําหน่ายในประเทศและส่งออกเพื่อการ
พึ่งพาตนเองIV4 อยา่งยั่งยนื 

สํานักงานสง่เสริม
วสิาหกจิชุมชน  
(2547, หนา้ 43) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าIV2 การให้บริการหรืออื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มี
ความผูกพันมวีถิชีีวติรว่มกันIV7 รวมตัวกันเพื่อประกอบกจิการIV1 

เกษม พพิัฒนเ์สรธีรรม    
(2547, หนา้ 10) 

วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ การรวมกลุม่ของคนในชุมชนIV1 

เพื่อช่วยเหลอืเกื้อกูลกันIV7 ในการทํามาหากนิ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ุขและความเขม้แข็งตอ่ชุมชนIV4 นัน้ๆ 

ดวงเดอืน สมวัฒน
ศักดิ ์(2548, หนา้ 40-

42) 
 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การสร้างรายได้IV6 ให้กับตนเอง 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนาดเล็ก Iในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ปลุกให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นIV7 และเพื่อจัดการIV1 กับเศรษฐกิจฐาน
รากของประเทศให้มั่นคง  แก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบาย
รัฐบาลประสบผลสําเร็จ 

พระราชบัญญัติ
สง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน 

(2548, หนา้ 1) 
 
 

วิสาหกิจชุมชน  หมายความว่า  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับ 
การผลิตสินค้า IV2  การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดย
คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน IV7 และรวมตัวกัน
ประกอบการกิจการIV1 เพื่อสร้างรายได้IV6 และการพึ่งพาตนเอง
ของครอบครัว ชุมชน ระหวา่งชุมชนIV4 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 
ยําอะ๊ อุศมา 

 (2549, หนา้ 9) 
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการแปรรูปผลผลิตของชุมชนIV2

เพื่อประโยชน์ของครอบครัวชุมชน เครือข่ายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทุนของชุมชนIV7 เพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัวชุมชนIV4 

เศรษฐสยาม  
(2550,  หนา้ 28-34) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง เครื่องมือ (means) เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นเครื่องมือในการสร้าง
รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งIV4  เพื่อที่จะให้ระบบ
เศรษฐกจิและสังคมอื่นๆ ไดต้อ่ยอดบนฐานที่เขม้แข็ง แนวคิดที่การ
อยูร่อดของการผลติในชุมชน IV2 

พทิยา วอ่งกุล  
(2550,  หนา้ 38-40) 

 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง (1) โครงสร้างว่าด้วยทุนแห่งชีวิต  
หรอืทุนโภคทรัพย์IV7  (2) กฎวา่ดว้ยการลดรายจ่ายเท่ากับการเพิ่ม
รายได้IV6 และทุนในระดับชุมชนIV7  (3) กฎว่าด้วยกองทุนชุมชนที่
เติบโตจากน้อยสะสมไปสู่ ใหญ่ เพื่อตั้ งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ
หลักประกันที่มั่นคงIV1 (4) กฎการตลาดIV3  เพื่อชุมชนที่สมาชิกทํา
การผลิตสินค้าหลากหลายชนิดสนองความต้องการของชุมชนเป็น
หลัก (5) กฎว่าด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติที่เป็นภูมิ
ปัญญาIV7  (6) โครงสรา้งแรงงานและปัจจัยการผลติเป็นของชุมชน
IV7 (7) กฎว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ในแนวนอนทางสังคมโดยสร้างระบบ
ชุมชนแบบพึ่งพากันแบบมสีว่นรว่มIV4 

ณรงค ์เพชรประเสรฐิ
(2550, หนา้ 82) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การผลิต การแปรรูปIV2 การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนIV3 การทําธุรกิจIV8 ผลิตภัณฑ์สินค้า (commodities) 
ทัง้หมดเป็นกจิการทางเศรษฐกจิตลาดIV3 (market economy) โดย
คํานงึถงึสิ่งที่ เรยีกวา่ social economy  

เสร ีพงึพศิ   
(2550, หนา้ 113) 

วสิาหกจิชุมชน หมายถึง เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านIV1เพื่อ
การผลิตIV2 การบริโภค การจัดการชีวิตของตนเอง การรวมกลุ่ม
เพื่อความอยู่รอด ไม่ใช่การทําคนเดียวหรือครอบครัวเดียวกัน 
เป็นการดําเนินการที่เกิดจากการเรียนรู้ IV1 การทําแผนแม่บท
ชุมชน ทําใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิตา่งๆ 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 

ยงยุทธ ตรนีุชกร 
(2550, หนา้ 202) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง รากแก้วของระบบเศรษฐกิจชุมชน  
ที่มีความมั่นในระดับชีวิตพื้นฐานที่พอเพียง มีกลไกกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองIV1 และรู้จักแสวงหาการเรียนรู้มาพัฒนา
ผลติภัณฑร์ว่มยกระดับผลติภัณฑเ์พื่อการตลาดIV3 มรีายได้IV6  

ณรงค ์เพชรประเสรฐิ 
และพทิยา ว่องกุล 
(2550, หนา้ 32) 

วิสาหกิจ ชุมชน หมายถึ ง  เครื่ องมือที่ ใ ช้ เพื่ อ ให้บรรลุ
เปา้ประสงคด์า้นเศรษฐกจิ เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานรากทาง
เศรษฐกจิและสังคมใหเ้ข้มแข็งIV4  เพื่อที่จะให้ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมส่วนอื่นๆ ได้ต่อยอดบนฐานที่ เข้มแข็งที่คงทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทุนนิยมคุณภาพที่จําเป็นสําหรับชีวิต
มากกวา่สิ่งฟุม่เฟอืย  วสิาหกจิชุมชนจงึเป็นผลผลติของชุมชนIV2 

จํานง แรกพนิิจ 
(2550, หนา้ 152-

155) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กระบวนการผลิต แปรรูปIV2 วางแผน 
และบริหารจัดการIV1 ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย
กันของคนในชุมชนIV4 โดยเฉพาะการผลิตและการแปรรูป  เพื่อ
ทดแทนการซื้อจากภายนอกช่วยให้เงินไม่ไหลออกจากชุมชน เงินที่
ใช้จ่ายออกไปจะไหลเวียนในชุมชน IV6 วงจรเศรษฐกิจชุมชนจะ
เกดิขึ้น  ช่วยใหชุ้มชนพึ่งตนเองได ้และเขม้แข็งIV4 

ประเทอืง นรนิทรางกูล     
(2550, หนา้ 110-114) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การร่วมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตIV1 
การร่วมมือระหว่างสมาชิก IV4 เพื่อดําเนินการผลิตเพื่อการค้า
ร่วมกันIV8  การรวมตัวกันเป็นเงื่อนไขที่ดีในการสะสมทุน ร่วมกัน
หรือการเพิ่มทุน ด้วยการนําทรัพยากรIV7ของรัฐหรือจากที่อื่นๆเข้า
สู่หมู่บ้าน ในรูปของเงินสด และกลุ่มสามารถนําเงินมากระจายให้
สมาชิกใช้สําหรับทําการผลิตได้ ในรูปเงินยืมที่บริหารโดยกลุ่มIV1  
ซึ่งมทีัง้องคก์รในระดับตําบล และองคก์รในระดับหมูบ่า้น 

เสาวลักษณ ์โกศลกติติ
อัมพร (2552, หนา้ 11) 

 
 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนIV3 
เพื่อดําเนินการทางธุรกิจIV8 ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
จะต้องมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปรับฐานคิดและวิธีคิด 
มุ่งเน้นการรวมกลุ่มIV1 เพื่อจัดการอย่างครบวงจรทั้งการผลิต 
แปรรูปIV2 และการตลาดIV3 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 

โกศล มารมย ์และ
เบญจพร ลัทธเิดช 
(2552, หนา้ 33-45) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึงกระบวนการที่เกิดจากกลุ่มคนIV1

เขา้มาทําธุรกิจร่วมกันIV8 โดยนําทรัพยากรIV7 ในการจัดการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์บรรลุตามเป้าหมาย โดยนําขั้นตอนต่างๆ  เช่น 
การวางแผน การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน 
และการควบคุมมาใช้ใหเ้หมาะสม 

เสาวรถย ์กุสุมา ณ 
อยุธยา (2553, หนา้ 1) 

 วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ แนวคดิในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนฐานของการใ ช้องค์ความรู้ IV1 (Knowledge)  การศึกษา 
(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual Property) IV7 ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมIV7 ตลอดจนการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่IV4 

ศักดิ์ชัย เกยีตนิาคินทร ์
(2553, หน้า 19-33) 

วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด
ของมนุษย์โดยมีนวัตกรรมจากเทคโนโลยีIV4และทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมIV7เป็นองคป์ระกอบที่สําคัญเป็นวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์
ด้วยการใช้ทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน (Capital Assets) ในปริมาณที่
น้อย แต่ใช้ทรัพย์สินทาง ความคิด (Intellectual Assets) และการ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาIV7 (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่ งสมความรู้ ของสังคมและ
เทคโนโลยนีวัตกรรมสมัยใหม่IV4 

 
จากการศึกษาแหล่งที่มา แนวคิดและความหมายของวิสาหกิจชุมชน  ตั้งแต่ ค.ศ.

1808 ถึง ค.ศ. 2010 สามารถจําแนกตัวแปรการจัดการวิสาหกิจชุมชนได้ 8 ตัวแปรและ
สามารถสรุปพัฒนาการแนวคิดการจัดการวิสากิจชุมชนได้โดยการสังเคราะห์แหล่งที่มาของ
ตัวแปรการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามระยะเวลา  เพื่อให้ง่ายในการศึกษาและสอดคล้องกับ
การวจิัยดังตารางที่ 2 ตอ่ไปนี้  
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ตารางที่ 2 การสงัเคราะห์พัฒนาการแหล่งที่มาของตัวแปรการจัดการวสิาหกิจชุมชน 
  

Year ช่ือนักวจัิย/สถาบัน 

IV 
IV1 การ
จัดการ
เรียนรู้ 

IV2 การ
จัดการ
ผลิต 

IV3 การ
จัดการ

การตลาด 

IV4 การ
จัดการ

แบบพึ่งพา
ตนเอง 

IV5 การ
จัดการ
โรงงาน
ชุมชน 

IV6 การ
จัดการ
การเงิน 

IV7 การ
จัดการทุน

ชุมชน 

IV8 การ
จัดการทาง

ธุรกจิ 

1808 Chales Fourier 23-23 22-23 23-32 
     

1816    Robert Owen 16 16 
 

16 
    

1828  William King 24-32 
 

24-32 24-32 
    

1847 Louis Blanc 24-32 
  

24-32 24-32 24-32 
  

1848 Alexander herzen 
   

123 
    

1909  Mohandas 
Karamchand Gandhi    

21-22 
    

1924  Hildebrando Casto  Pozo 16-17 
  

16-17 
    

1924 Jose Carlos Mariategui 
   

75 
    

1972 สมาคมอาชีพหญิง 
อสิระ(self-employed 
women’s association: 
SEWA) 

40   40  40   

1973 สมาคมชาวนา 
Mouvan Peyizan 
Papaye :MPP 

 53 53 53     

1976 ยูนูส (Yunus) 50     50  50 

1980 โมริฮโิกะ ฮารามัตสึ
(Morihiko Hiramatsu) 

   282-283  282-283   

1984 
the committee for the 
fight for the end of 
hunger :COLUFIFA 

   52-53  52-53   

2540 ปาริชาต ิวลัยเสถยีร 11 11  11   11  

2542 ประเวศ วะส ี 149   149   149  

2544 อภชิัย พันธเสน    10   10  

2545 ใจมานัส พลอยดี 75   
75 
 

 
 

 
75 
 

 
 

2545 กฤษณา นลิศรี    68   68 68 

2546 กรมการพัฒนาชุมชน 19 19  19     

2546 
กรมการศกึษานอก
โรงเรียน 

   79   79 79 

2546 เสรี พงึพศิ    83   83 83 

2546 พจนยี์ ทรัพย์สมาน 11 11  11   11  

2547 
สํานักงานส่งเสริม
วสิาหกจิชุมชน 

43 43       

2547 เกษม พพิัฒน์เสรีธรรม 10   10   10  

2548 ดวงเดือน สมวัฒนศักด์ิ 40-42     40-42 40-42  

2548 
พระราชบัญญัต ิสง่เสริม
วสิาหกจิชุมชน 

1 1  1  1 1  

2549 ยําอ๊ะ  อุศมา  9  9   9  

2550 เศรษฐสยาม  28-34  28-34     
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

Year ช่ือนักวจัิย/สถาบัน 

IV 
IV1 การ
จัดการ
เรียนรู้ 

IV2 การ
จัดการ
ผลิต 

IV3 การ
จัดการ

การตลาด 

IV4 การ
จัดการ

แบบพึ่งพา
ตนเอง 

IV5 การ
จัดการ
โรงงาน
ชุมชน 

IV6 การ
จัดการ
การเงิน 

IV7 การ
จัดการทุน

ชุมชน 

IV8 การ
จัดการทาง

ธุรกจิ 

2550 พทิยา ว่องกลุ 38-40  38-40 38-40  38-40 38-40  

2550 ณรงค์ เพชรประเสริฐ 82  82     82 

2550 เสรี พงึพศิ 113 113       

2550 ยงยุทธ ตรีนุชกร 202  202   202   

2550 ณรงค์ เพชรประเสริฐ 
และพทิยา ว่องกลุ 

 32  32     

2550 จํานง แรกพนิจิ 152-155 152-155  152-155  152-155   

2550 ประเทือง นรินทรางกูล 110-114   110-114   110-114 110-114 

2552 เสาวลักษณ์ โกศลกติติ
อัมพร 

11 11 11     11 

2552 โกศล มารมย์ และเบญจ
พร ลัทธิเดช  

33-45      33-45 33-45 

2553 เสาวรถย์ กุสุมา ณ 
อยุธยา 

1   1   1  

2553 ศักด์ิชัย เกยีตนิาคนิทร์     19-33   19-33  

รวม 25 14 7 30 1 10 17 8 
 

จากตารางที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ยุค ค.ศ.1808 
- 2010 มพีัฒนาการมา 3 ช่วง สามารถจําแนกตัวแปรได ้8 ตัวแปร ดังนี้  

 

ตารางที่ 3 ตัวแปรท้ังหมดของการจัดการวสิาหกจิชุมชน 
IV 

IV ตัวแปรการจัดการวสิาหกจิชุมชน 
จํานวนครั้งท่ีมผีู้เลอืกใช้ตั้งแต ่

ปคี.ศ.1772-2010 
IV1 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 25 

IV2 การจัดการการผลติของชุมชน 14 

IV3 การจัดการการตลาด 7 

IV4 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 30 

IV5 การจัดการโรงงานชุมชน 1 

IV6 การจัดการการเงนิ 10 

IV7 การจัดการทุนชุมชน 17 

IV8 การจัดการทางธุรกจิ 8 
 

จากตารางการสังเคราะห์แหล่งที่มาและความหมายของตัวแปรการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน  สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงพัฒนาของแนวความคดิไดด้ังนี้ 
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กราฟที่ 1  พัฒนาของแนวความคดิวสิาหกจิชุมชน 

Year IV  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1808 • • • 
     

1816 • •  •     
1828 •  • •     
1847 •   • • •   
1848 

   •     
1909 

   • 
    

1924 • 
  • 

    
1924 

   • 
    

1972 • 
 

 

• 
 

• 
  

1973 
 

• • • 
 

 

  
1976 •     

• 
 

• 
1980    

• 
 

•   
1984 

   •  • 
  

2540 • • 
 

•   
• 

 
2542 •   • 

  
• 

 
2544 

 

  
• 

 

 

• 
 

2545 • 
  ••   •• • 

2546 •• ••  ••••   ••• •• 
2547 •• •  •   • 

 
2548 •• •  •  •• ••  
2549  •  •   •  
2550 ••••• 

•• •••• ••• •••••  ••• •• •• 

2552 •• • •    • •• 
2553 •   ••   ••  
IV IV1 การ

จัดการเรียนรู้ 

IV2 การ
จัดการการ

ผลิต 

IV3 การ
จัดการ

การตลาด 

IV4 การ
จัดการแบบ

พึ่งพา 

IV5 การ
จัดการโรงงาน 

IV6 การ
จัดการ   
    การเงิน 

IV7 การ
จัดการทุน

ชุมชน 

IV8 การ
จัดการ

ทางธุรกจิ 

รวม 25 14 7 30 1 10 17 8 
 

          จะเห็นได้วิสาหกิจชุมชนได้มีพัฒนาการของการจัดการวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ช่วง ค.ศ.
1808-2010 มพีัฒนาการ โดยแบง่ออกเป็นช่วงตา่งๆ ได ้3  ช่วง ดังนี้ 
 

 
 

          ช่วงที่ 1 ช่วงปฏิบัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปตั้งแต่ ค.ศ.1772-1971 ชาร์ล ฟูริเอร ์
(Chales  Fourier, 1808, p.1)  ในปีค.ศ. 1808  ได้เสนอแนวคิด  ในอันที่จะทําให้มนุษย์ชาติ

    ช่วงที่ 1 ช่วงปฏวิตัอิุตสาหกรรมในทวปียุโรป 
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หลุดพ้นจากความทุกข์ยากและการเหยียดหยามทางชนช้ัน เขาเห็นว่าการที่จะทําให้มนุษย์
ได้รับความสุข จะต้องทําให้มนุษย์มีโอกาสปลดปล่อยความรู้สึกและได้สนองตอบต่อ
ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง เขาเสนอรูปแบบชุมชนแห่งความสุขและความ
สมานฉันท์ของมนุษย์ เรียกว่า ฟาลังสแตร์ เขาเห็นว่าการเอาทุกคนทุกชนช้ันมารวมกันในฟา
ลังสแตร์ จะเป็นเงื่อนไขให้คนแต่ละประเภทมีความเข้าใจกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเห็นอก
เห็นใจกัน กอ่ใหเ้กดิความสุขและสันติภาพของมนุษย์  หลักการทางเศรษฐกิจของฟาลังสแตร ์
การผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง การค้าขายแลกเปลี่ยนเน้นการค้าระหว่างฟาลังสแตร์ด้วยกัน มี
ลักษณะเป็น self-sufficient community (ณรงค ์เพ็ชรประเสรฐิ, หนา้ 23-32) 
          โรเบิร์ต โอเวน (Robert  Owen,1816, p.5) ในปี ค.ศ.1816 ผู้จัดการโรงงานทอผ้าที่ 
New Lanark ไม่อยากเห็นแรงงานเด็ก กรรมกร และแรงงานหญิงถูกเอาเปรียบ และ
ผู้ดอ้ยโอกาสในสังคมถูกเอาเปรยีบ ไมอ่ยากเห็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมถูกกดขี่ เขาจึงพยายาม
หาช่องทางที่จะสร้างระบบการผลิตที่ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เขาให้
คนงานรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อให้เป็นองค์กรต่อสู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สหกรณ์ชุมชนโรงงานของโอเวนมีหลักปรัชญาในการดําเนินงาน 2 ประการคือ สภาพการ
ทํางานของลูกจา้งจะตอ้งดเีพื่อคุณภาพที่ดขีองลูกจา้ง และจะตอ้งไมขู่ดรดีแรงงาน 
        วิลเลียม คิง (William   King, 1828, pp.1-2) แห่งเมืองไบรตัน  ประเทศอังกฤษ ได้นํา
หลักการสหกรณ์ของโรเบริต์  โอเวน  ไปแนะนําคนงานรวมทุนกันขึ้น  แล้วจัดตั้งเป็นร้าน
สหกรณ์เพื่อจําหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิก ในปี ค.ศ. 1827  เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ได้รับความ
เดือดร้อน โดยวิลเลี่ยม  คิง ได้ร่วมมือกับชาวเมือไบรตัน  จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น 2 สมาคม คือ     
“The Brighton  Cooperative  Benevolent  Association”   เพื่อช่วยเหลือคนงานให้เข้าไปอยู่ใน
นิคมและให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และ  “The Cooperative Trading Association” ได้ดําเนินการ
ขายปลีกและสะสมทุนจากผลกําไรเพื่อสร้างเป็นนิคมสหกรณ์ คิงเห็นด้วยกับแนวคิดของโอ
เวนส์ ที่กล่าวว่า  ความทุกข์ยากที่เพิ่มทวีขึ้นของประชาชน  และความยากจน  โรคภัยไข้เจ็บ  
และอาชญากรรม  ส่วนใหญ่เกิดจากระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่  ซึ่งเขาเชื่อว่าคนงาน
มคีวามสามารถที่จะแกไ้ขสถานการณข์องเขาไดเ้อง คิงส์ เชื่อว่า การแก้ปัญหาความทุกข์ยาก
ของคนงานโดยวธิกีารสหกรณ ์ สมาชิกมคีวามสามัคค ี รว่มมอืซึ่งกันและกัน   การออม  การ
รวมทุนการรวมกําลังกัน  จะทําให้ทุนของสหกรณ์สะสมเพิ่มพูนขึ้นหลังจากนั้นสหกรณ์จะ
นําไปใช้ในการลงทุน  
         หลุยส์ บลังก์ (Louis   Blanc, 1847, p.7) เขาเห็นว่าการแข่งขันในระบบทุนนิยมเป็น
มูลเหตุสําคัญที่ทําใหก้รรมกรทุกขย์าก   เพราะการแขง่ขันนําไปสู่การลดต้นทุน การลดต้นทุน
นําไปสู่การกดขี่แรงงาน   ทําให้เกิดความทุกข์ยาก   และปัญหาสังคมอื่นๆ  บลังก์จึงเสนอได้
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ใหจ้ัดตัง้โรงงานชุมชน โดยเสนอใหร้ัฐบาลออกทุนกูย้มืให้แก่คนงาน กู้ไปทําโรงงาน โรงงานจึง
มีลักษณะเป็นของคนจน แต่ในการบริหารและการจัดการยุคเริ่มต้น รัฐบาลอาจจัดหาคนที่มี
ความสามารถในการบริหารแต่เมื่อเข้าที่เข้าทางดีแล้ว ต้องให้คนงานจัดการหาผู้บริหาร
กันเองธุรกิจชุมชนของบลังก์เสนอให้มีการแบ่งกําไรเป็นโบนัส สวัสดิการ และสํารองฉุกเฉิน
ให้แก่คนงานเพื่อช่วยเหลือคนงาน  อีกส่วนหนึ่งนําไปใช้ลงทุนเพิ่ม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 
2550,หนา้ 24-32) 
           อเลคซานเดอร์ เฮอร์เซน (Alexander  herzen, 1848, pp.10-11) ได้แนวคิดของ                  
แฮกเทอเซน (Augus von Haxthusen) ผู้ค้นพบว่าชุมชนรัสเซียมีลักษณะพิเศษคือเป็นเจ้าของ
ร่วมของที่ดินแห่งหมู่บ้าน เฮอร์เซน ชื่นชมคอมมูนเพราะเห็นว่าคอมมูนมีลักษณะเป็นการเข้า
ร่วมสมาคมร่วมมือกันโดยสมัครใจ (Voluntary association) ของผู้ที่เท่าเทียมกัน เขาเสนอให้
รักษาสถาบันแหง่การรว่มมอืกันไว ้
        มหาตมะคานธี (Mohandas Karamchand  Gandhi, 1909, p.36) ได้เสนอแนวคิด   สวราช 
(Swaraj) และสวเทศี (Swadeshi) สนับสนุนการให้ความสําคัญหลักแก่การพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน 
ในแนวคิดสวราชคานธี ย้ําว่า หมู่บ้านเป็นสาธารณะของตัวเอง  สามารถพึ่งตนเองได้ และ
จะต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เป็นอิสระได้ปกครองตนเอง สวราชเป็น
เป็นการปกครองด้วยตนเอง หน่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นทุกหน่วยตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
หมู่บ้าน ตําบล และเหนือขึ้นไปทุกระดับจะต้องพยายามพึ่งตนเอง อยู่ด้วยตัวเองให้ได้  ส่วนสว
เทศี คือจิตวิญญาณของการคิดรับใช้ การใช้ประโยชน์และบริการจากหน่วยที่ใกล้ชิดเรามาก
ที่สุดเริ่มจากส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดก่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชนหมู่บ้าน ให้ความสําคัญกับ
ชุมชนของเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจแห่งชาติให้ความสําคัญกับการกระจายก่อนการรวม
ศูนยห์นว่ยเล็กมากอ่นหนว่ยใหญ ่ตลาดภายในมากอ่นตลาดตา่งประเทศ 
          ค.ศ. 1890-1945 คาสโต โปโซ (Hildebrando Casto Pozo, 1924, p.1) ค้นพบว่า แม้ระบบ
เสรนียิมแบบทางการจะรับใช้ผลประโยชน์ของระบบฟิวดัล ชุมชนของชาวอินเดียนก็ยังดํารงชีวิต
อยู่ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาแม้จะถูกยึดที่ดิน ชุมชนยังรักษาความร่วมมือกัน (cooperation) และ
การเข้าร่วมสมาคมช่วยเหลือกัน (association) ช่วยกันขุดคูชลประทานและสร้างบ้านและรวมตัว
กันเป็นกลุ่มไปรับจ้างเจ้าของที่ดิน นอกจากนั้นชุมชนยังเป็นระบบแห่งการผลิตทําให้ชาว
อินเดียนมีไฟแห่งแรงจูงใจทางศีลธรรม (moral incentive) กระตุ้นให้ชาวอินเดียนทํางานอย่างดี
ที่สุด ทํางานอยา่งกระฉับกระเฉง และมคีวามสนุกในการทํางาน 
          ค.ศ. 1894-1930 โฮเซ่ คาลอส มาเรีย (Jose Carlos Mariategui, 1924, p.1) ผู้ก่อตั้ง
พรรคสังคมนยิมแหง่เปรู แนวคดิของมาเรียเน้น 3 ประการคือ พลังเจตจํานงของมวลชนและของ
พรรค ให้ความสําคัญแก่ชาวนา   และองค์กรชุมชนของชาวนา   ซึ่งเป็นชาวอินเดียนพื้นเมือง
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และเป็นแนวความคดิชาตนิยิมและอนิเดียนนิยม  ในช่วงปี ค.ศ.1924-1925  เขาได้เสนอว่านิทาน
ปรัมปรา (myth) ความเชื่อ (faith) และความหวัง (hope) สามประการนี้หล่อเลี้ยงจิตสํานึกปฎิวัติ
ของมวลชนมาฝังลึกอยู่ในจิตใจใต้สํานึกร่วมของชุมชน(collective subconscious) ทําให้เกิดการ
อุทิศตัวทางการเมืองและศาสนา มวลชนคือชนช้ันกรรมาชีพและชาวนา ซึ่งพลังแห่งเจตจํานง 
พลังแห่งความเชื่อ  พลังแห่งอารมณ์จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ชุมชน
อินเดียนได้รักษาหลักการที่ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจและสังคมไว้  คือการรับจ้างแบบรวมหมู่และ
การทํางานในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและนา่พงึพอใจด้วยการแข่งขันฉันมิตร และให้ความสําคัญ
ทางดา้นจติใจของชุมชน (ฉัตรทพิย ์นาถสภุา, 2550, หนา้ 21-23, 75 ,123) 
 

         ช่วงที่  2 พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชนในประเทศยากจนของเอเชียและ
แอฟรกิา 

 

ช่วงที่  2 พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชนในประเทศยากจนของเอเชียและ
แอฟรกิา (ค.ศ.1972-2000) เริ่มจากในอนิเดยี เมื่อป ีค.ศ.1972 คนงานหญงิในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างขนาดเล็กในภาคไม่เป็นทางการ (Informal) รวมกับแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ได้รวมกัน
จัดตัง้เป็นสหภาพแรงงานหรือสมาคมแรงงานชื่อว่า สมาคมอาชีพหญิงอิสระ (self-employed 
women’s association: SEWA) รวมตัวกันเพื่อไมใ่หถู้กขม่ขู่จากตํารวจ ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพยข์องตนขึ้นมาทําหนา้ที่ระดมเงนิออมและเงนิทุนจากสมาชิกรายเล็กรายน้อยและปล่อยกู้
ใหแ้กส่มาชิก เป็นกลุม่ออมทรัพยเ์ชิงธุรกจิที่เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก กลุ่ม
ออมทรัพย์นี้ทําหน้าที่ระดมเงินออม ปล่อยสินเชื่อ และนํากําไรไปจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ ซึ่ง
เป็นองคก์รของผู้ยากไรท้ี่มพีลัง 
          ในไฮติ เมื่อปี ค.ศ.1973 ได้มีการจัดตั้งองค์กรชาวนาชื่อว่า Mouvan Peyizan Papaye 
:MPP ขบวนการชาวนาแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้ร่วมกันคิดร่วมกันทํา 
แสวงหาแนวทางของตนเองในการผลิตและการตลาด ได้มีการจัดตั้งกิจการของตนขึ้นมาใน
อันที่จะผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมออกจําหน่ายจนประสบผลสําเร็จ ปลายปี ค.ศ. 1980 ได้
ขยายกิจกรรมการผลิตออกไปหลายสาขา คือเลี้ยงสัตว์ น้ําผ้ึง ยุ้งฉาง กลุ่มออมทรัพย์และ
สนิเชื่อ และทําหนา้ที่ดา้นการตลาดใหช้าวนากลุม่อื่น  
          ในเซเนกัล ได้เกิดธุรกิจชุมชนพึ่งตนเองอย่างสมบูรณ์คือกรณีของคณะกรรมการต่อสู้
เพื่อยุติความหิวโหย (the committee for the fight for the end of hunger: COLUFIFA) ตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2527 เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเอง (self-help organization) ที่อาศัยคุณค่าของวัฒนธรรมเดิม
ของชุมชนเป็นเครื่องยึดโยงและบริหารองค์กร โดยที่ชุมชนใช้ประเพณีของการแบ่งปันอาหาร
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ให้แก่กันเป็นแกนกลางของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่สมาชิกขององค์กรจะนําพืชผลจํานวน
หนึ่งไปฝากไว้ที่กองกลางที่จัดการดูแลโดย COLUFIFA ผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาขอยืมเมล็ดพืช
จากกองกลางได้ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ํา ผลที่ได้จากการกู้ยืมนําไปขายในตลาด และนําเงิน
ที่ไดม้าจัดตัง้เป็นกองทุน เพื่อใหส้มาชิกกูย้มื (ณรงค ์เพ็ชรประเสรฐิ, 2550, หนา้ 50-54) 
         ธุรกจิชุมชนในประเทศดอ้ยพัฒนา เริ่มจาก ยูนูส (Yunus) ผู้สนใจปัญหาของคนยากจน
ไรท้ี่ทํากนิในชนบทของบลังคลาเทศ  ไมม่โีอกาสกูเ้งนิจากสถาบันการเงิน  จึงผลักดันให้จัดตั้ง
ธนาคารกรามีนขึ้นในปี ค.ศ.1976  กติกาของธนาคารกรามีนคือผู้ที่ต้องการกู้เงินจะต้อง
รวมกลุ่มกันแต่ละกลุ่มจะได้รับจัดสรรเงินทุนเล็กๆให้ก้อนหนึ่ง และผู้กู้จะต้องดื่มน้ําต้ม ต้อง
ทําให้ครอบครัวมีขนาดเล็ก ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กรามีนมีส่วนช่วยให้เกิดธุรกิจชุมชน  
เนื่องจากกลุ่มที่กู้ยืมเงินได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่นกลุ่มสิ่งทอ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา  กรา
มนีมคีวามสําเร็จสูงมากในการสรา้งกลุม่อาชีพแมบ่า้นและปลอ่ยสนิเชื่อ    
          การพัฒนาชุมชนของจังหวัดโออิตะ เริ่มจากหมู่บ้านโอยามา (Oyama) เป็นหมู่บ้านที่
อยู่ห่างไกลจากเขตเมือง มีพื้นที่เกษตรจํากัด ในปีค.ศ.1961 ชาวบ้านในหมู่บ้านรวม 1,000 
ครัวเรือน ได้เริ่มโครงการ “บ๊วยใหม่และเกาลัด” (New Pum and Chestnut: NPC) ซึ่งให้
ผลตอบแทนสูงกว่าข้าว โครงการนี้มีพัฒนาการ 3 ระยะ คือระยะที่ 1 (ค.ศ.1961-1964) 
ส่งเสริมการปลูกอ้อยและเกาลัดแทนการปลูกข้าว ระยะที่ 2 (ค.ศ.1965-1968) การพัฒนา
คนโดยที่ผู้นําหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้คนหนุ่มสาวมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ขยันทํางาน  ระยะที่ 3 (ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา) ปรับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้
น่าอยู่ สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ศูนย์ข้อมูลชุมชน ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น 
หมูบ่า้นโอยามาประสบความสําเร็จในการพัฒนาหมูบ่า้น โดยเริ่มจากคนในหมูบ่า้นเอง คิดเอง 
พึ่งพาตนเอง พัฒนารายได้ คนและชุมชน ความสําเร็จของโอยามาทําให้รัฐบาลยินยอมให้แต่
ละท้องถิ่นดําเนินนโยบายที่แตกต่างได้ตามความต้องการของชุมชน ความสําเร็จของโอยามา
ทําให้นาย โมริฮิโกะ ฮารามัตสึ (Morihiko Hiramatsu) ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
โออิตะ ในปี ค.ศ. 1979 ได้กําหนดเป็นนโยบายให้นําต้นแบบของโอยามาไปปรับใช้ทั่วทุก
หมู่บ้านในจังหวัดโออิตะ  ในปี ค.ศ.1980 ภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 
Village One Product) และเกิดหมู่บ้านที่เป็นจุดเด่นของตนเอง ความสําเร็จของโออิตะโด่งดัง
ไปทั่วโลก จนมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงานในปีหนึ่งๆหลายสิบล้านคน 
กลายเป็นแหง่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และเป็นต้นแบบแพร่ขยายกว่า 3,000 
ทอ้งถิ่นทั่วประเทศ ในตา่งประเทศก็ไดน้ําไปเป็นแบบ เช่น ประเทศจนีนําไปทําหนึ่งโรงงานหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (One Factory One Product) มาเลเซีย (Satu Kampung Satu Product) เกาหลีใต้
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(One Village One Product) ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ กัมพูชา ลาว และมองโกเลีย 
(ธนากร สังเขป, 2555, หนา้ 282-283)  
 

         ช่วงที่ 3 วสิาหกจิชุมชนตั้งแต่ป ีค.ศ. 2001 ถงึปัจจุบัน 
 

          ช่วงที่ 3 วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ถึงปัจจุบัน สําหรับประเทศไทยได้มี
การจัดตัง้คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 7 
กันยายน พ.ศ. 2544 โดย ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้
นายปองพล อดิเรกสาร เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนแมบ่ทการดําเนนิงานหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ์ กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตําบลรวมทั้งสนับสนุนให้ให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผนแมบ่ทอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
              ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า “โดยที่เป็น
การสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548” มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือ
การอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบการกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อ
สรา้งรายไดแ้ละการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน ระหวา่งชุมชน   

            วิสาหกิจชุมชน เป็นแนวคิดของรัฐบาลที่มีความมุ่งหวังให้เศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศมีความมั่นคงสามารถพึ่งตนเองได้  แบ่งการศึกษาออกเป็นส่วนย่อยๆ ประกอบด้วย 
แนวคดิวสิาหกจิชุมชนของรัฐบาล  องคค์วามรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน  องค์ประกอบและแนว
ทางการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน (ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์, 2548, หน้า 40-42) สรุปไว้
ดังตอ่ไปนี้ 

            1. แนวความคิดวิสาหกิจชุมชนของรัฐบาล แนวความคิดวิสาหกิจชุมชนของ

รัฐบาล ประกอบดว้ย 
      1.1 ตอ้งการใหค้นในสังคมเปลี่ยนมุมมองใหม่  ให้หันมามุ่งที่การลงทุน มิใช่มุ่งแต่

จะหาเงินชําระหนี้โดยมองสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสามารถเพิ่มมูลค่าสร้าง
รายไดใ้หก้ับตนเองได ้



 
30 

                1.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนาดเล็กในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการปลุก
ใหภู้มปิัญญาทอ้งถิ่นฟื้นกลับมาเป็นพลังดําเนนิการ 
                1.3 เพื่อจัดการกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงที่จะเชื่อมโยงและ
สง่เสรมิใหโ้ครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลประสบผลสําเร็จ 

  2. องค์ความรู้เกี่ยวกับวสิาหกจิชุมชน มอีงคป์ระกอบตา่งๆ ดังนี้ 
                2.1 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น เพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อน 
                2.2 เป็นการนําสินทรัพย์  ทุนทางสังคมของชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คุม้คา่ และประหยัด 
                2.3 เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใช้แผน
ชุมชนกําหนดทศิทางการดําเนนิงาน 
                2.4 เป็นการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ขององค์กรและของเครือข่าย ในการสร้าง
มูลคา่เพิ่มของผลติภัณฑบ์รกิารและกจิกรรมอื่นๆ  เพื่อช่วยเหลอืบรกิารและสรา้งรายได้ให้กับ
คนในชุมชน 
                2.5 เป็นกิจกรรมที่ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ส่งเสริมภาคีและพันธมิตรในการทํางานร่วมกันแบบองค์รวม เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
งานพัฒนาชุมชนที่เป็นเอกลักษณข์องกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นกิจกรรมที่สร้างสวัสดิการแก่
คนในชุมชนอยา่งทั่วถงึ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากที่ยั่งยนื  

            3. องค์ประกอบและแนวทางการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน   
               3.1 องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคมของชุมชน การสร้างมูลค่า 
เพิ่มของกจิกรรมการผลติสนิคา้บรกิารและกจิการอื่นๆ  
               3.2 แนวทางการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มี
แนวทางดังนี้คือ ระดับครัวเรือน คือการทํากินทําใช้ในครอบครัว เพื่อการพึ่งพาตนเอง ลด
รายจา่ย  
           จากแนวคิดการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนได้มี
พัฒนาการจากการรวมกลุ่มเพื่อความอยู่รอดของผู้ที่ประสบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในยุโรปเอเชียและแอฟริกา มาจนถึงปัจจุบันจะพบว่าในช่วงที่1วิสาหกิจชุมชนใช้การจัดการ
แบบพึ่งพาตนเอง  การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน เป็นส่วนใหญ่ส่วน
การจัดการการตลาด การจัดการโรงงานชุมชน และการจัดการการเงิน การจัดการทางธุรกิจ
ค่อนข้างน้อย ในปัจจุบัน วิสาหกิจได้กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ
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ยากจนและสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนได้มีการบริหารจัดการแบบ
พึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยนํามาเป็นตัวแปร
ต้นในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื ในครัง้นี้ จงึแบง่ตัวแปรต้นโดยกําหนดตามจํานวนที่มีผู้เลือกใช้มากที่สุด 
3 ตัวแปร คือ 1) การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 2) การจัดการทุนชุมชน และ 3) การจัดการ
เรยีนรู้ของชุมชน โดยกําหนดให้การจัดการแบบพึ่งพาตนเองคือ IV1 การจัดการทุนชุมชน คือ 
IV2 และการจัดการเรยีนรูข้องชุมชนคอื IV3 ดังนี้                          
  

          IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1  
          ตามหลักทางสังคมวิทยา มีหลัก 5 ประการ (ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ, 2547, หน้า 26-
27; กนกศักดิ์ แก้วเทพ, 2550, หน้า 24) สรุปไว้ดังนี้คือการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี การ
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากร การพึ่งพาตนเองทางจิตใจและ
การพึ่งตนเองทางสังคม 

           1.1 การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีIV1.1 หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยี

ทางวัตถุ เช่น เครื่องไมเ้ครื่องมอื และเทคโนโลยีทางสังคมIV1.1.1 เช่น การจัดวางโครงการ การ
จัดการ เป็นต้น การรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้หรือ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมIV1.1.2  ต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้

เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมIV1.1.3 และควรพัฒนาเทคโนโลยีจาก
ภูมปิัญญาของเราเอง   
            นอกจากนี้ สมพันธ ์เตชะอธกิ ไดก้ลา่วว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน โดย

เน้นการผลิต  การแปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการ เกษตร IV1.1.4  ลดการใช้

สารเคมี การนําเข้าเครื่องจักร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์IV1.1.5 และส่งเสริมเทคโนโลยีพื้นบ้านIV1.1.6 

(สมพันธ ์เตชะอธกิ, 2553, หนา้ 1-3) 

            1.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจIV1.2 หมายถึงความสามารถในการทํามาหากิน
เลี้ยงชีพที่มคีวามมั่นคงสมบูรณ ์พูนสุขพอสมควร หรืออย่างมีสมดุล แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่

การเพิ่มรายได้ และไม่มีการลดรายจ่ายIV1.2.1 ในเวลาเช่นนี้ต้องปรับทิศทางใหม่คือจะต้องมุ่ง
ลดรายจา่ยเป็นสําคัญกอ่น และยดึหลักพออยูพ่อกนิ พอใช้  
           นอกจากนี้สมพันธ์ เตชะอธิก (2553, หน้า 1-3) ได้กล่าวว่า การพึ่งตนเองได้ทาง

เศรษฐกิจ IV1.2  อันหมายถึงความพยายามในการตรวจสอบทรัพยากรทางความคิด 

ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์และเงินทุนIV1.2.2 โดยริเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ไม่เป็นหนี้หรือเป็นหนี้

น้อยๆ ตามความจําเป็น ลดความต้องการวัตถุลงIV1.2.3 และพิจารณาว่าสิ่งใดบ้างที่ยังขาด
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แคลนอยู่ เพื่อจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต มีการศึกษาเรียนรู้ แบ่งปันความรู ้

เทคนิคและทรัพยากรของเกษตรกรต่อเกษตรกรด้วยกันเองและภายนอกIV1.2.4  ใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม มีความขยันหมั่นเพียร IV1.2.5 โดยดํารงชีวิตอย่างมีอิสระและศักดิ์ศรีในการ

ดํารงชีวติอยา่งสมดุล ทัง้ภายในครอบครัวและการรวมกลุม่เป็นเครอืขา่ยเกื้อกูลกัน 

            1.3 การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ IV1.3 หมายถึง ความสามารถในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดIV1.3.1 และความสามารถในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้ดํารงอยู่ไม่เสื่อมเสียไปจนหมดสิ้นIV1.3.2 หรือไม่เสียสมดุลธรรมชาติ ให้ใช้และ

จัดการอยา่งฉลาดIV1.2.3 และหาทางเพิ่มมูลคา่  โดยยดึอยูบ่นหลักการของความยั่งยนื IV1.3.4     
           นอกจากนี้ สมพันธ ์เตชะอธกิ (2553, หน้า 1-3) ได้กล่าวว่าถึงการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูอนุรักษ์ IV1.3.5

และพัฒนาโดยหลักคดิคนอยูร่ว่มกับธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มได้IV1.3.6                      

           1.4. การพึ่งตนเองทางจิตใจIV1.4 หมายถึง การมีสภาพจิตใจที่กล้าแข็งIV1.4.1 เพื่อที่

สามารถตอ่สูก้ับปัญหาอุปสรรคตา่งๆ ทัง้การหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวติใหเ้จริญก้าวหน้าการ

ยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลางIV1.4.2 หรือมัชฌิมาปฏิปทา ทําตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง
IV1.4.3 มีจิตสํานึกที่ดี IV1.4.4 สร้างสรรค์ ให้ตนเองและชาติ โดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร 

ประนปีระนอมIV1.4.5 เห็นประโยชนส์ว่นรวมเป็นที่ตัง้IV1.4.6 

           1.5. การพึ่งตนเองได้ทางสังคมIV1.5 หมายถึงการที่คนกลุ่มหนึ่งมีความเป็นปึกแผ่น

เหนียวแน่นIV1.5.1 มีผู้นําที่มีประสิทธิภาพIV1.5.2 สามารถนํากลุ่มคนเหล่านี้ให้ดําเนินการใดๆ 
เพื่อบรรลุเปา้หมายดว้ยตนเอง ทําให้ชุมชนช่วยตนเองได้ แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
IV1.5.3 เชื่อมโยงกันเป็นเครอืขา่ยชุมชนเขม้แข็ง IV1.5.4    
 

        IV2 การจัดการทุนของชุมชนIV2 

         วราวุฒ ิโรมรัตนพันธ์ (2548, หน้า 16-26) กล่าวว่า ทุนทางสังคม (Social Capital) ได้
แพรห่ลายมากขึ้นหลังจากมกีารถกเถียงเกี่ยวกับประชาสังคม (Civil Society) จากแนวคิดของ
นักรัฐศาสตรช์ื่อ Putnam และนักวชิาการคนอื่นที่ต้องการอธิบายถึงการนําวิถีชีวิตที่เหมาะสม
ของสังคมกลับคืนมา ธนาคารโลก (World Bank) ได้นําคําว่าทุนทางสังคมไปใช้อย่าง
กว้างขวางในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดการที่เป็นแนวทางการพัฒนา
องค์กร ทุนทางสังคมปรากฏขึ้นครั้งแรกในการอภิปรายของ Hanifan ในหนังสือ rural school 
community centres  ซึ่งอธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน  อาทิ สิ่งที่เกี่ยวกับ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (good will) การสร้างมิตรภาพ (fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ 
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(sympathy) และการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลหรือครอบครัวที่ทําให้เกิดหน่วย
ทางสังคมขึ้นมา  
           ทุนทางสังคมในประเทศไทยในระยะๆ แรกๆ ยังไม่ชัดเจน  นักวิชาการไทยท่านแรกที่
ใหค้วามสําคัญเป็นอยา่งมาก ในความสัมพันธข์องประชาชนในชุมชน/สังคมคือ ปรีดี พนมยงค ์
โดยท่านอธิบายในกฎหมายปกครองเกี่ยวกับลัทธิสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นชุมชนขนาดย่อม ซึ่ง
รากฐานอยู่บนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกชุมชน โดยไม่ต้องมีรูปแบบการ
ปกครองมากและใช้หลักความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมัครใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เรียกว่า 
“สามัคคีธรรม” ในปีพ.ศ. 2520 อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนเกี่ยวกับประเพณีของชาวนา
ในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในหนังสือชื่อ “ความเป็นอนิจจังของสังคม” โดยกล่าวไว้
ตอนหนึ่งวา่ ความเป็นอยูช่นิดที่มีความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสังคมน้อยๆ นั้น 
ยังเป็นประเพณีตกทอดมาถึงชาวชนบทในปัจจุบัน ที่มีการร่วมมือในการทํานา เช่น การลง
แขก ไถนา ดํานา เกี่ยวขา้วฯลฯ 
           นักคิดแนววัฒนธรรมชุมชนอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง 
ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ผนวกแนวคิดและหลักการทางพระพุทธ 
ศาสนามาเพิ่มเติมในแนวคิดการพัฒนา โดยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพุทธเกษตร สังคมสมานุ
ภาพ และยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยเน้นสาระเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่
สมบูรณ์จะต้องพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกระบวนการบริหาร
จัดการที่มาจากฝ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มย่อย และ
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกเองในลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
แนวคิดทุนทางสังคมถูกนํามากล่าวถึงอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อสังคม (Social Investment Fund: SIF) โครงการของกองทุนดังกล่าวพยายามจะทําให้
สังคมไทยไดห้ันกลับไปมองคุณค่าที่เคยมีอยู่ที่เป็นทุนเดิมแต่อาจถูกมองข้ามไป รวมทั้งสิ่งที่มี
อยู่ในตัวบุคคล เช่น ความมีน้ําใจ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นต้น นอกจากนี้
กองทุนยังไดพ้จิารณาสิ่งที่ไดร้ับถา่ยทอดมาจากบรรพชน เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี ความเชื่อ
และวัฒนธรรมที่อยู่ในชุมชน รวมทั้งสิ่งที่เป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เช่น ผู้นํา กลุ่ม 
องคก์รประชาชน และเครอืขา่ย เป็นตน้ 

           2.1.ทุนทางสังคม IV2.1 วราวุฒิ โรมรัตนพันธ์, (2548, หน้า 90-91) เสรี พึงพิศ 
(2552, หน้า24-25) ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐและพิทยา ว่องกุล (2550, หน้า 79) กล่าวว่า ทุน

ทางสังคมIV2.1 หมายถึงกฏเกณฑ์สังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้เป็นชุมชนIV2.1.1 และมีความเป็นพี่เป็น

น้องIV2.1.2 ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันความเอื้ออาทรกันIV2.1.3 หรือความมีน้ําใจต่อกัน  การ
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ไว้วางใจซึ่งกันและกันIV2.1.4 การพึ่งพาอาศัยกันIV2.1.5 ทําให้เกิดเครือข่ายทางสังคมขึ้น ช่วยทํา
ให้งานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว    ช่วยลดต้นทุน ช่วยให้เกิดจารีตประเพณี ที่ช่วยหนุนเสริมให้
ชุมชนมพีลังและเขม้แข็ง            
           2.2.ทุนทางวัฒนธรรมIV2.2 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล (2550, หน้า 
79) จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554, หน้า4) และเสรี  พงษ์พิศ  
(2552, หนา้ 24-25)   กลา่ววา่ ทุนวัฒนธรรมคอืความรู ้ภูมปิัญญา IV2.2.1 ทุนทางปัญญา คือ

การเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติของชาวบ้านIV2.2.2 โดยนําเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน และ

ความรู้จากภายนอกชุมชนมาสังเคราะห์เป็นปัญญา IV2.2.3 และการจัดการ เพื่อให้การอยู่

ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติIV2.2.4 และระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก เป็นไป
อยา่งรักษาความสมดุลไวไ้ด ้เพื่อความเป็นปกตแิละยั่งยนื          
               วัฒนธรรมเป็นวิถีการดําเนินชีวิตและการดํารงชีวิต ซึ่งหมายถึงความเชื่อ ศาสนา  
วัฒนธรรมการกินอาหารพื้นเมือง การรักษาสุขภาพ การแต่งตัว ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ศลิปะ การแสดง และโบราณสถานตา่งๆ IV2.2.5 เป็นตน้  
               ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม คือชุดความรู้และประสบการณ์ที่ชุมชนสร้างขึ้นและ
สะสมมาเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
ซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปของความเอื้ออาทรต่อกัน ความเชื่อถือและไว้วางใจกัน ความสุจริต 
ความเสยีสละ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ มีส่วนสําคัญในการร้อยรัดสังคมชุมชน
เข้าด้วยกันทั้งในระดับจิตวิญญาณของผู้คน ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน การรวมตัวกันเป็น
เครอืขา่ยระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
               ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2547, หน้า 40) กล่าวว่า ทุนวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับคุณค่า
ความรู้ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ใน
ท้องถิ่นรวมทั้งค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันสังคม ทุนวัฒนธรรมมีมากมายเช่น ภาษา งาน
ศิลปกรรม ความรู้ที่สั่งสมมาในอดีต (การถนอมอาหาร สมุนไพร เทคโนโลยีพื้นบ้าน) กติกา

ของสังคมที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขIV2.2.6  เอื้ออาทร คําบอกเล่า ดนตรี ประเพณ ี
และความเชื่อ ฯลฯ                    
           2.3. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติIV2.3  ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล 

(2550, หน้า79) กล่าวว่าทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมIV2.3 คือสิ่งที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติซึ่งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น ดินน้ํา แร่ธาตุ
IV2.3.1 สัตว์ป่า พันธุ์พืช เป็นต้น  เป็นพื้นฐานในการผลิตและการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชน



 
35 

 

IV2.3.2 เป็นทุนของสว่นรวมของชุมชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามความจําเป็นในการ
ดํารงชีวติIV2.3.3 

               เสรี พึงพิศ (2552, หน้า 24-25) ทุนธรรมชาติ  คือ ทุนทรัพยากร  ได้แก่ ความ

หลาก หลายทางชีวภาพIV2.3.4  ดนิ  น้ํา  ปา่  พชืพันธุอ์ันมคีุณคา่IV2.3.5 

           2.4. ทุนทางโภคทรัพย ์IV2.4 ณรงค ์เพ็ชรประเสรฐิ  และพิทยา ว่องกุล (2550, หน้า

79) กล่าวว่าทุนโภคทรัพย์ IV2.4 คือผลผลิตที่ชาวบ้านสร้างขึ้นจากการผสมผสานฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติ ความรู้ และแรงงานที่มีอยู่ในชุมชนIV2.4.1 เช่นที่ดิน เรือกสวน ไร่นาIV2.4.2 
วัว ควาย บ้านเรือน เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆIV2.4.3 เป็นต้น ชาวบ้านเรียกทุนประเภทนี้ว่า ทรัพย์
สมบัติ ในอดีตการสะสมทุนโภคทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติจะกระทํากันในระดับปัจเจกชน 
ครอบครัวหรอืเครอืญาต ิแตใ่นระยะหลังๆ เริ่มสงวนพื้นที่บางส่วนไว้เป็นสมบัติร่วมของชุมชน
IV2.4.4 อาท ิการจัดตัง้กองทุนตา่งๆ ทัง้กองทุนพชื กองทุนสัตว ์ธนาคารขา้ว ธนาคารโคกระบือ
IV2.4.5 ฯลฯ  
               เสรี พึงพิศ (2552, หน้า 24-25) ทุนโภคทรัพย์ ได้แก่ ทุนสะสมพัฒนาและปรับปรุง
ขึ้นมา เช่น วัว ควาย ไรน่า ขา้วของเงนิทอง 
 

          IV3 การจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 
 

          สนธยา พลศร ี(2550, หนา้ 125-139) ไดก้ลา่วถงึปรัชญาและแนวความคิดในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มนุษย์จึงมี
การเรยีนรูเ้ป็นเครื่องมอืที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งมลีักษณะ ดังนี้ 
                1. มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ การ
เรยีนรูน้อกจากจะสรา้งสรรคภู์มปิัญญาใหม้นุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
แลว้ยังกอ่ใหเ้กดิความภาคภูมใิจและความปตีแิกผู้่เรยีนอกีดว้ย 
                2. มุ่งแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยการกระจายการเรียนรู้นอก
สถานศกึษาไปสูชุ่มชน ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ทําใหเ้กดิการสะสมองค์ความรู้ของ
ทอ้งถิ่น 
                3. บุคคลและชุมชนมีความหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การนํารูปแบบชุมชนที่ประสบความสําเร็จในชุมชน
หนึ่งไปใช้ในอกีชุมชนหนึ่ง มกีารพัฒนารูปแบบการเรยีนรูแ้ตล่ะชุมชนอยา่งตอ่เนื่อง 
                4.เป้าหมายการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อสร้างภูมิปัญญาให้คนใน
ชุมชนทุกเพศ ทุกวัยทุกอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างบูรณาการ เพื่อ
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สรา้งพลังใหค้นในชุมชน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิต ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
โดยผ่านกระบวนการกลุม่และเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
                5.การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการมีสาระและขอบเขตกว้างขวาง โดยเฉพาะการเลี้ยงชีพของคนในชุมชน ซึ่ง
จําเป็นตอ้งอาศัยความรว่มมอืร่วมใจหรือการผนึกกําลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นการเรยีนรูร้ว่มกันของทุกฝ่าย 
                6.การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนนําไปสู่วัตถุประสงค์หลายๆ ประการพร้อม
กัน  เช่น เพื่อสืบค้นผู้นําจิตวิญญาณ สร้างความเข้าใจร่วมกันสร้างคุณค่าและจิตสํานึกใหม ่
สรา้งวสิัยทัศนร์ว่ม ชุมชนมโีอกาสไดเ้รยีนรูจ้ัดการรว่มกัน สิ่งแวดลอ้มไดร้ับการอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

            ความหมายของการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์คือการเรียนรู้เพื่อตนเอง เพื่อเอาสิ่งนอกตัวที่
สัมพันธ์กับตัวเองและเรียนรู้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนอกตัว  และสามารถจัดความสัมพันธ์
เกื้อกูลกันได ้
            การเรยีนรูใ้นชุมชน หมายถึง กระบวนการที่ทําให้ชุมชนมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและ
กระบวนการเรียนรู้นอกชุมชนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน มีรากฐานอยู่ที่ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งไม่ได้แยกแยะระหว่างผู้เรียนกับวิถีชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณส์ว่นบุคคลและประสบการณข์องชุมชน  

           3.1 ทักษะสมัยใหม่ IV3.1  พยอม วงศ์สารศรี (2551, หน้า 57) พัชสิรี ชมพูคํา (2552, 
หน้า 9) และเรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์ (2549, หน้า54-55) ได้กล่าวถึง ทักษะ ซึ่งเป็นความสามารถใน
การทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง หรือเป็นความชํานาญในการทํา
กจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ทักษะที่ควรปลูกฝังและพัฒนาแกฝ่่ายจัดการคอื 
             3.1.1 ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) เป็นการมุ่งให้ฝ่ายจัดการมีความรู้ ความ
เข้าใจและความสามารถในการทํางานที่ใช้ฝีมือ เป็นความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ การ
จัดการระดับตน้ตอ้งมคีวามสามารถในด้านนี้มาก เพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาและสาธิตวิธีการ
ต่างๆให้คนงานในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบได้เรียนรู้  ทั้งนี้เพราะคนงานที่อยู่ในระดับนี้จะทํางาน
เกี่ยวกับการใช้ฝีมือ สําหรับการจัดการระดับกลาง (middle management) และการจัดการ

ระดับสูง (top management) ตอ้งการทักษะดา้นเทคนคินอ้ยลงตามลําดับ IV3.1.1 
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             3.1.2 ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill) งานด้านการจัดการทํากับมนุษย์โดยตรง 
ดังนั้นการที่จะทําให้บุคคลที่ร่วมงานอยู่ร่วมมือในการทํางานจําเป็นต้องเข้าใจเรื่องมนุษย์เป็น

อย่างดี IV3.1.2 เข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ มี
ความสามารถในการใช้วิธีการต่างๆ จูงใจให้สมาชิกในองค์การอยากทํางาน มีวิธีการที่
สามารถโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ร่วมงานให้มีทิศทางที่พึงประสงค์ ฉะนั้น
ทักษะด้านมนุษย์จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ฝ่ายจัดการทุกระดับ จําเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาขึ้น 

เพื่อใหเ้กดิความรว่มแรงรว่มใจอยา่งดจีากสมาชิกในองคก์ารที่ตนรับผิดชอบIV3.1.3 
             3.1.3 ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) ทักษะนี้เกี่ยวกับการมององค์การใน
ภาพรวม เป็นการพิจารณาหน้าที่ต่างๆ ในองค์การและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่มีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ เพราะข่ายงานขององค์การมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ซึ่งกันและกัน ทักษะดา้นความคิด จําเป็นต้องอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ IV3.1.4 ฉะนั้นการจัดการระดับสูง จําเป็นต้องพัฒนาทักษะนี้ในระดับสูง และ
ลดหลั่นนอ้ยลงตามลําดับ 
             นอกจากนี้ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ ได้กล่าวถึงทักษะด้านการจัดการของ Robert L. 
Katz ว่าประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill) 
ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) และทักษะด้านการออกแบบ (Design Skill) นอกจากนี้
ยังมีทักษะของการจัดการของ Rickey W. Griffin ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านการวินิจฉัย ทักษะด้านการ
สื่อสาร ทักษะดา้นการตัดสนิใจ และทักษะดา้นการบรหิารเวลา 

           3.2 องค์ความรู้ใหม่ IV3.2 พัชสิรี ชมพูคํา (2552, หน้า 5-6) กล่าวว่า การจัดการ

(Management) หมายถึง การดําเนินการตัดสินใจ การจัดองค์การ การนํา และการควบคุม
ทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ ได้แก่ ทรัพยากรการเงิน ทรัพย์สินถาวร ข้อมูลและทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การ
จัดการจึงประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 4 อย่างคือ การวางแผน (Planning) การจัด
องคก์าร(Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Control) 

             3.2.1 หลักการจัดการธุรกิจDV3.2.1 โกศล มารมย์ และเบญจพร ลัทธิเดช (2552, 
หนา้ 33-45)  ไดก้ลา่วถงึการจัดการธุรกจิ สรุปไดด้ังนี้ 
                 1) ความหมายของการจัดการธุรกิจ หมายถึงกระบวนการที่เกิดจากกลุ่มคนเข้า
มาทําธุรกิจร่วมกัน โดยนําทรัพยากรในการจัดการมาใช้ให้เกิดประโยชน์บรรลุตามเป้าหมาย 
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โดยนําขั้นตอนต่างๆ เช่น การวางแผน การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน 
และการควบคุมมาใช้ใหเ้หมาะสม 
                 2) ความสําคัญของการจัดการธุรกิจ การจัดการเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญ
อย่างยิ่งยวดต่อการดําเนินธุรกิจ เพราะการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค จําเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าต้องมีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งผู้บริหารต้อง
ปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา                      
                 3) กระบวนการจัดการทางธุรกิจ กระบวนการจัดการทางธุรกิจ เป็นกิจกรรม
สําคัญที่ทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 6 (P-O-S-D-C-C) ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organization) ขั้นตอนที่ 3 
การบริหารงานบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคล  ขั้นตอนที่ 4 การสั่งการ (Direction)                       
ขัน้ตอน ที่ 5 การประสานงาน (Coordinating) ขัน้ตอนที่ 6 การควบคุมงาน (Controlling)  

             3.2.2 การจัดการการผลิตDV3.2.2 สุมน มาลาสิทธิ์ (2552, หน้า 12-13) ได้กล่าวถึง
แนวทางในการจัดการการผลติ ดังนี้ 
                 1) การส่งเสริมการผลิตและการวางแผนการผลิต การส่งเสริมการผลิต หรือ
การสนับสนุนให้สมาชิกทําการผลิตหรือขยายการผลิตในสิ่งที่ตลาดต้องการ ในทํานอง
เดยีวกันก็พยายามเลกิการผลติ หรอืลดปรมิาณการผลติที่ตลาดไมต่อ้งการ  
           ในการจัดการการผลิต ขั้นตอนแรกของการจัดการ คือการวางแผนการผลิต  
หมายถึง การใช้แรงงาน วัตถุดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ได้แก่  การวางแผนโรงงาน  การวางแผนการผลิต  จะทําให้วัตถุดิบผ่านเข้าสู่กระบวนการ
ผลติโดยเร็ว ซึ่งเป็นคา่ใช้จา่ยที่ต้องถูกควบคุมให้ต่ําสุด เป็นการใช้เครื่องจักร  และแรงงานให้
มคีวามสัมพันธ์กันมากที่สุด  ดังนั้น  การวางแผนการผลิต  เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะ
ผลิตสินค้าชนิดไหน  โดยคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญ  คือ ขนาด คุณภาพ ปริมาณการผลิต  
ที่ตัง้แหลง่ผลติ  เป็นตน้ 
                 2) การดําเนินการผลิตหรือการแปรรูป การดําเนินการผลิต เป็นกิจกรรมที่ต้อง
อาศัยความชํานาญและประสบการณข์องผู้ปฎบิัตโิดยตรง  ผู้ประกอบการจะตอ้งดําเนนิการ  
                 ไฮเซอร์ และเรนเนอร์ (2551, หน้า 3-7) ได้ให้คํานิยามของการจัดการการ
ปฏิบัติว่า การผลิต (Production) หมายถึง การสร้างสินค้าและบริการ ส่วนการจัดการการ
ปฏิบัติการ (Operation management) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าในรูป
สนิคา้และบรกิารโดยอาศัยกระบวนการแปรรูป หรอืการแปรสภาพปัจจัยนําเข้าให้ออกมาเป็น
ปัจจัยนําออก  กิจกรรมการสร้างสินค้าและบริการนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆ องค์กร โดยเฉพาะใน
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อุตสาหกรรมการผลิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกระบวนการบริหารขั้น
พื้นฐานซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การบังคับบัญชา
และการควบคุม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะต้องประยุกต์กระบวนการบริหารเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจด้านการจัดการปฏิบัติการ ดังนี้คือ การออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์ (Service and 
product design) การจัดการคุณภาพ (Quality) การออกแบบกําลังการผลิตและขบวนการผลิต 
(Process and capacity design) การเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ (Layout design) การวาง
ผังสถานประกอบการ (Layout design) ทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน (Human 
resources and job design) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply - chain management)สินค้าคงคลัง
และการวางแผนความต้องการวัสดุและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  (Inventory, Material 
requirements planning and JIT (Just-in-time) การกําหนดตารางเวลาการทํางานระยะสั้นและ
ระยะกลาง (Intermediate and short- term scheduling) และการบํารุงรักษา (Maintenance)                 

              3.2.3 การจัดการการตลาดIV3.2.3 อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2551, หน้า 19-20) และ 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ (2549, หน้า 30-31)  ได้กล่าวถึงการจัดการการตลาดและส่วนผสม
การตลาด  ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการและความ
จําเป็นของมนุษย์ได้ ผลิตภัณฑ์อาจมีคุณสมบัติที่แตะต้องได้หรือแตะต้องไม่ได้ก็ได ้
สว่นประกอบของผลติภัณฑป์ระกอบดว้ยตัวผลติภัณฑ ์การบรรจุหบีหอ่ 
                   2) ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ใช้กําหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
ในรูปของเงนิตราเป็นสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบายการกําหนดราคา  นโยบายและกลยุทธ์ ต่างๆ 
ในการกําหนดราคา 
                   3) การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทางการติดต่อ 
(distribution  channel) เป็นการตดิตอ่กับสมาชิกผู้ใช้บรกิารในส่วนนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ใหบ้รกิาร 
                   4) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้จําหน่าย
และตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสาร หรือการชักจูงให้
เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อซึ่งหมายถึงการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (publicity 
and public relation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการส่งเสริมการตลาด (promotion 
mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (communication mix)  มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน  
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                   สรุป ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price)  การสื่อสารการสง่เสรมิการขาย (Promotion) และการกระจายผลติภัณฑ ์(Place)     

             3.2.4 การจัดการการเงินIV3.2.4 Brigham (2009, pp. 12-16) ได้กล่าวว่า การ
จัดการการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในทุกธุรกิจ รวมทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
ต่างๆ  อุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆ ทุกประเภท การจัดการการเงินยังมีความสําคัญแม้จะอยู่ใน
ภาคราชการ หนา้ที่การจัดการการเงิน จะครอบคลุมการตัดสินใจว่าควรขยายโรงงานหรือไม่ จะ
ระดมทุนจากหลักทรัพย์ประเภทใด นอกจากนี้ผู้บริหารการเงินจะยังมีความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจว่าจะกําหนดนโยบายสินเชื่ออย่างไร จะมีสินค้าคงคลังไว้มากน้อยเพียงใด และจะดํารง
เงินสดไว้มากน้อยเพียงใด ควรจะรวมกิจการกับบริษัทอื่นหรือไม่ และควรจะจ่ายเงินปันผลมาก
น้อยเพียงใด คือการจัดหาเงินทุน และการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทําให้มูลค่าของ
กจิการสูงที่สุด ซึ่งประกอบดว้ย 
                  1) การพยากรณแ์ละการวางแผน (forecasting and planning) 
                      2) การตัดสินในลงทุนและการจัดหาเงินทุน (major investment and 
financing decisions) 
                  3) การประสานงานและการควบคุม (coordination and control)                           
                  4) การตดิตอ่กับตลาดการเงนิ (dealing with the financial market)                                
                  5) การจัดการความเสี่ยง (risk management) ธุรกิจทุกประเภทต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยง อาจเป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ไฟไหม้ หรือความเสี่ยงเกิดจาก
ความไม่แน่นอนของราคาสินค้าและหลักทรัพย์ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และอัตรา
แลกเปลี่ยน  สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการป้องกันความเสี่ยง (hedging) จากตลาดตรา
สารอนุพันธ์  เจ้าหน้าที่การเงินจึงมีภาระรับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท  
รวมทัง้การกําหนดความเสี่ยงที่ควรจะปอ้งกันและหาวธิกีารปอ้งกนัที่มปีระสทิธภิาพ               

         3.3 เจตคต ิ(Attitude) IV3.3 จุฑารัตน ์เอื้ออํานวย (2553, หนา้ 169-170) ได้กล่าวถึง
เจตคติว่าหมายถึงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการ
ตอบสนองจะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 
ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ ความรู้สึกในทางลบ 
เป็นการแสดงออกในลกัษณะไมพ่งึพอใจ ไมเ่ห็นดว้ย และความรูส้กึเป็นกลางคอืไมรู่ส้กึใดๆ    
            องคป์ระกอบของเจตคต ิประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคอื 
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           3.1.1 องค์ประกอบด้านความรู้ (cognitive component) ประกอบด้วยองค์ความรู้ทั้ง
มวลที่บุคคลมีอยู่ หรือประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเจตคติ (attitude 
object) และไดร้ับรูข้อ้เท็จจรงิ ไดร้ับความรู ้รวมถงึความเชื่อตา่งๆ เกี่ยวกับเรื่องนัน้เพิ่มเตมิขึ้น 
            3.1.2 องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective or evaluative component) ประกอบด้วย 
ความรู้สึก อารมณ์ของบุคคลนั้นต่อเป้าหมายของทัศนคติ ซึ่งเป็นการประเมินค่าความรู้สึก
เชิงบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ หรือความรู้สึกเชิงลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ 
ซึ่งจะสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบดา้นความรูเ้กี่ยวกับสิ่งนัน้ 
            3.1.3 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) ประกอบด้วยความพร้อม
ของบุคคลที่จะตอบสนองหรือแนวโน้มที่จะแสดงออกต่อเป้าหมายของทัศนคติ เมื่อมีการ
ประมวลความรู้ และประเมินค่าความรู้สึกต่อสิ่งนั้นแล้ว โดยพฤติกรรมจะแสดงออกได้ 2 
ลักษณะ คอืพฤตกิรรมทางบวก ได้แก่ การยอมรับสนับสนุน เข้าใกล้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พฤตกิรรมทางลบ ไดแ้ก ่การทําลาย ขัดขนื ตอ่สู ้และถอยหน ี
            ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2551, หนา้ 246-247) ไดแ้บง่เจตคตอิอกเป็น 5 ชนดิ คอื 
                 1) เจตคติด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Attitude) ประสบการณ์ที่คน
หรอืสิ่งของไดส้รา้งความพงึพอใจหรอืความสุข จะทําให้มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นคนนั้น ตลอดจน

คนอื่นๆ ที่คลา้ยคลงึกันIV3.3.1 
                 2) เจตคตทิางปัญญา (Intellectual Attitude) เป็นเจตคติที่ประกอบด้วยความคิด
และความรูเ้ป็นแกน บุคคลอาจมเีจตคตติอ่บางสิ่งบางอยา่งโดยอาศัยการศึกษาความรู้จนเกิด

ความเขา้ใจ และมคีวามสัมพันธก์ับจติใจคอือารมณแ์ละความรูส้กึรว่มIV3.3.2 

                 3) เจตคติทางการกระทํา (Action-oriented Attitude) เป็นเจตคติที่พร้อมจะ
นําไปปฏบิัตเิพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล เจตคตทิี่ดีต่อการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 

เพื่อใหค้นอื่นเกดิความนยิมชมชอบ เจตคตทิี่ดตีอ่งานในสํานักงาน เป็นตน้IV3.3.3 

                 4) เจตคติทางด้านความสมดุล (Balance Attitude) ประกอบด้วยความสัมพันธ์
ทางด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ เจตคติทางปัญญา และเจตคติทางการกระทํา เป็นเจตคติที่
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมที่นําไปสู่

จุดหมายของตน และเสรมิแรงกระทําเพื่อสนองความตอ้งการของตนตอ่ไปIV3.3.4 
                 5) เจตคติในการป้องกันตัว (Ego-defensive Attitude) เป็นเจตคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองให้พ้นจากความขัดแย้งภายในใจ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ด้านความรู้สึก
และอารมณ ์ดา้นปัญญา และดา้นการกระทํา          
              



 
42 

           3.4 เครอืข่ายทางสังคมIV3.4  
             3.4.1 ความหมายของเครือข่าย เครือข่าย เป็นคําที่มีผู้ให้คํานิยามไว้หลากหลาย 
แตกต่างกันไปตามความคิดเห็น มุมมอง และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งกาญจนา  
แกว้เทพ และคณะ (2549, หนา้ 79-82) ไดใ้หค้ํานยิามไวด้ังนี้ 
                 1) เครือข่ายในความหมายการรวมตัวของกลุ่มคน องค์กร หมายถึง กลุ่มคน
หรือองค์กร ที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีระบบ
หรือเส้นทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงถึงกันและกันได้อย่างชัดเจน และระบบหรือเส้นทางการ
สื่อสาร ที่เกดิขึ้นนี้เอง ที่เปน็เสน้แบง่ระหวา่งคําวา่ กลุม่และเครอืขา่ย ที่มคีวามหมายใกล้เคียง
กันมากจนกอ่ใหเ้กิดความสับสนในหลายๆ กรณี เมื่อใดที่กลุ่มแต่ละกลุ่มคงอยู่แบบเป็นอิสระ 
โดยปราศจากการเชื่อมโยงเขา้หากัน การรวมกันก็มสีถานภาพเป็นกลุม่ แตเ่มื่อใดที่แต่ละกลุ่ม
มีการเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยมีเป้าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เมื่อนั้นความเป็น

เครอืขา่ยก็จะเกดิขึ้นทันที IV3.4.1 
                 2) เครือข่ายในความหมายของการมีพันธะสัญญาร่วมกัน เป็นความหมายที่ให้
ความสําคัญกับประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์ เป้าหมายของเครือข่ายเป็นหลัก กล่าวคือการ
รวมตัวกันของกลุม่คนหรอืองคก์รในลักษณะเครือข่าย ไม่ใช่แค่การรวมตัวแค่การพูดคุย หรือ
หารอืกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว้ก็แยกยา้ยกันไป หากแตเ่ป็นการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์
หลักอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และมีการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักร่วมกันเสมอ 
แม้ว่าเป้าหมายย่อยของบุคคล  กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจะมีความแตกต่างกันไป

บา้งIV3.4.2 
                 3) เครอืขา่ยในความหมายของความสัมพันธ์ทางสังคม เครือข่ายทางสังคม เป็น
เครือข่ายที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ หมายถึง ลักษณะของสายสัมพันธ์ที่ยึดโยงคนในสังคมไว้
ด้วยกันเป็นเครือข่าย อันจะทําให้กลุ่มมีความผูกพัน สามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

เช่น ความเป็นเครอืญาต ิการมวีัฒนธรรมรว่มของชุมชนIV3.4.3 
                 4) เครอืขา่ยในความหมายของการประสานความรว่มมอื กลุ่มนี้จะมองเครือข่าย
ในลักษณะที่เป็นรูปแบบการประสานงานของบุคคล กลุม่หรอืองคก์ร ที่เป็นระบบ มีโครงสร้าง

คอ่นขา้งชัดเจน ในภูมภิาค ประเทศ และระหวา่งประเทศIV3.4.4 

                 5) เครือข่ายในความหมายของการพัฒนา หมายถึง การรวมพลังของบุคคล 
กลุม่บุคคล องคก์ร ในระดับชุมชน อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการต่อรองใดๆ ที่ส่งผล
ในเชิงบวกต่อการพัฒนาและนัยยะสําคัญที่แฝงอยู่ในความหมายของเครือข่ายตามกระบวน



 
43 

ทัศน์นี้ ก็คือกระบวนการทํางานแบบเครือข่ายจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนา

อยา่งตอ่เนื่องIV3.4.5 

             3.4.2 ประเภทของเครอืข่ายและลักษณะร่วมของเครือข่าย เสรี พึงพิศ (2548, 
หน้า 198-201) กล่าวว่า เครือข่ายมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสมาชิก พื้นที่ กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงคแ์ละโครงสรา้งการดําเนนิงานในลักษณะองคก์รของเครอืขา่ยเอง  ดังนี้ 
                 1) เครือข่ายในแนวราบ  โดยการประสานบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกัน  อาชีพ
เดียวกัน ให้มาเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายกัน เช่น เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายนักพัฒนา 
เครือข่ายนักวิจัย เป็นต้น อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจเป็นสถาบันก็ได้ เช่น เครือข่าย
สถาบันวจิัย  เครอืขา่ยศูนยข์อ้มูล เป็นตน้ บางเครอืขา่ยอาจเปดิสําหรับบุคคลทั่วไป ใครก็ได้ที่
สนใจในเรื่องหรอืประเด็นเดยีวกันนัน้ 
                 2) เครือข่ายที่มีลักษณะแนวตั้ง เช่น การนําผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่าง 
กันมาเป็นเครือข่ายเดียวกัน เช่น  เกษตรกร  นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นัก การเมือง 
องค์กรทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน โดยเน้นที่การให้ข้อมูล
ข่าวสารมากกว่าการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน  เครือข่ายนี้มีมากขึ้นเพราะการสื่อสารทาง
อนิเทอรเ์น็ตใหค้นไมว่า่อาชีพอะไร ฐานะใด ระดับใด สามารถเป็นสมาชิกอยา่งเทา่เทยีมกัน IV3.4.6 

             3.4.3 ลักษณะร่วมของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่ายหรือลักษณะเฉพาะของ
ทุนเครอืขา่ยคอื เป็นกลุ่มองค์กรและหรือบุคคลที่มาร่วมกัน เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์
และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกัน เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันดํารงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง               
ชนดิของความสัมพันธ์คือ ความผูกพันซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่มสังคม ซึ่งลักษณะของ
บุคคลที่ผูกพันดว้ยอาจเป็นหรอืไมเ่ป็นกลุม่เครอืญาตอิาจมคีวาม สัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น หรือ
อยา่งหลวมๆ ซึ่งจะมผีลตอ่การไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม ทําใหเ้กิดความช่วยเหลือมากขึ้น
IV3.4.7  ความถี่ในการติดต่อ ลักษณะของโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ดีนั้น บุคคลต้องมี

การพบปะกันอยา่งสม่ําเสมอ จะช่วยดํารงไวซ้ึ่งสัมพันธภาพที่ดตีอ่กันIV3.4.8 
                จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนของ
ชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้วิจัยกําหนดเป็นตัวแปรตามในการศึกษา
ครั้งนี้  สามารถสรุปให้เห็นแนวคิดของตัวแปร และดัชนีของ ตัวแปรต้นการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนไดต้ามตารางที่ 4 ตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ 4  ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด สําหรับตัวแปรการจัดการวสิาหกิจชุมชน 
IV  

ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด 
IV1 การจัด 

การแบบ
พึ่งพา
ตนเอง 

 
 
 
 
   

IV1.1 การพึง่ 
ตนเองทาง
เทคโนโลย ี

 
 
 

IV1.1.1 มกีารจัดการการใช้เครื่องไมเ้ครื่องมอือยา่งม ี
          ประสทิธิภาพ 
IV1.1.2 มกีารนําภูมปัิญญาชาว บ้านมาประยุกตใ์ช้อยา่ง 
           เหมาะสม 
IV1.1.3 มกีารเลอืกใช้เทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกับความตอ้งการ 
           และสภาพแวดลอ้ม 
IV1.1.4 มกีารแปรรูปทางเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
IV1.1.5 การลดการใช้สารเคม ี 
IV1.1.6 มกีารสง่เสริมเทคโนโลย ีพื้นบ้าน 

IV1.2 การพึ่ง 
ตนเองทาง
เศรษฐกจิ 

 

IV1.2.1 การลดรายจา่ยและยดึหลักพออยูพ่อกนิพอใช้ 
IV1.2.2 มคีวามสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณแ์ละเงนิทุน 

IV1.2.3 การลดความตอ้งการทางวัตถ ุ
IV1.2.4 การศกึษาเรียนรู้การแบ่งปันความรู้  เทคนคิและ 
           ทรัพยากร 
IV1.2.5 ความขยันหมั่นเพยีร 

IV1.3 การพึ่งตน 
เองทาง
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

 

IV1.3.1 มกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมอียูใ่ห ้เกดิประโยชน ์
          สูงสุด 
IV1.3.2 มกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิหด้ํารงอยูไ่มเ่สื่อมเสยีไป 
          จนหมดสิ้น 
IV1.3.3 มกีารใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งฉลาด 
IV1.3.4 มกีารหาทางเพิ่มมูลคา่โดยอยูบ่นหลักการความย่ังยนื  
IV1.3.5 ชุมชนเป็นเจา้ของและมสีว่นร่วมในการดูแลอนุรักษ์ 
           และพัฒนา    
IV1.3.6 มกีารใช้หลักคดิคนอยูร่่วมกับธรรมชาต ิและ 
           สิ่งแวดลอ้มได ้

IV1.4 การพึ่ง  
        ตนเองทาง 
        จิตใจ 
 

IV1.4.1 สภาพจติใจท่ีกลา้แข็ง 
IV1.4.2 การพัฒนาชีวติใหเ้จริญกา้วหนา้  
IV1.4.3 การทําตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งของตน 
IV1.4.4 จติสํานกึท่ีด ี
IV1.4.5 จติใจเอื้ออาทร ประนปีระนอม 
IV1.4.6 เห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวม 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด 

 IV1.5 การพึง่   
        ตนเอง 
        ทางสังคม 

IV1.5.1 ความเป็นปึกแผน่เหนยีวแนน่  
IV1.5.2 ผูน้ําท่ีมปีระสทิธิภาพ  
IV1.5.3 การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
IV1.5.4 การเชื่อมโยงกันเป็นเครือขา่ยชุมชนเขม้แข็ง 

IV2 การ
จัดการทนุ
ชุมชน 
 

IV2.1 ทุนทาง  
        สังคม 

IV2.1.1 การมกีฎเกณฑท่ี์ร้อยรัดผูค้นในชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน  
IV2.1.2 ความเป็นพี่เป็นนอ้งในชุมชน  
IV2.1.3 การเกื้อกูลและความเอื้ออาทร 
IV2.1.4 การไวว้างใจซึ่งกันและกัน 
IV2.1.5 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

IV2.2 ทุนทาง 
        วัฒนธรรม 

IV2.2.1 มคีวามรู้ ภูมปัิญญาในชุมชน 
IV2.2.2 มกีารเรียนรู้ร่วมกันดว้ยการปฏบัิตขิองชุมชน 
IV2.2.3 มกีารนําความรู้จากนอกชุมชนและในชุมชนมา             
           สังเคราะหเ์ป็นปัญญา 
IV2.2.4 มกีารอยูร่่วมกันระหวา่งคนกับธรรมชาติ 
IV2.2.5 มขีนบธรรมเนียมประเพณ ีศลิปะ การแสดงและ 
           โบราณสถาน 
IV2.2.6 มกีตกิาของสังคมท่ีช่วยใหส้ังคมอยูด่ว้ยกันอยา่งสงบ 
           สุข 

IV2.3 ทุนทาง 
   ทรัพยากร 
 

IV2.3.1 มดีนิ น้ํา แร่ธาตุเป็นพื้นฐานในการผลติของชุมชน 
IV2.3.2 มสีัตวป่์า พันธ์ุพชื เป็นพื้นฐานในการผลติของชุมชน 
IV2.3.3 ทรัพยากรเป็นของสว่นรวมทุกคนมสีทิธิเขา้ไปใช้ 
           ประโยชนไ์ด ้
IV2.3.4 มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ 
IV2.3.5 มพีชืพันธ์ุท่ีมคีุณคา่เหลอือยูจ่ํานวนมาก 

IV2.4 ทุนทางโภค 
         ทรัพย์ 

IV2.4.1 มแีรงงานท่ีเพยีงพอในชุมชน 
IV2.4.2 มท่ีีดนิ เรอืกสวนไร่นาในการทําเกษตร 
IV2.4.3 มสีัตวพ์าหนะ เครื่องใช้ตา่งๆในการเกษตรท่ี เพยีงพอ 
IV2.4.4 มกีารสงวนพื้นท่ีบางสว่นไวเ้ป็นสมบัตขิองชุมชน   
IV2.4.5 มกีารจัดตัง้กองทุนตา่งๆ เช่นธนาคาร ขา้ว ธนาคาร โค 
           กระบอื 
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  ตารางที่ 4 (ต่อ)  
ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด 

IV3 การ
จัดการเรยีนรู้
ของชุมชน 

  IV3.1 ทักษะ
สมัยใหม่ 

IV3.1.1 ชุมชนมคีวามเขา้ใจและความสามารถในการทํางาน ท่ี  
          ใช้ฝมีอืเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะ สาขาอาชีพ  
IV3.1.2 ชุมชนมกีารร่วมมอืในการ ทํางานและมคีวามเขา้ใจ  
           เรื่องมนุษยเ์ป็นอยา่งด ี    
IV3.1.3 ชุมชนเกดิความร่วมแรงร่วมใจอยา่งดใีนสิ่งท่ีตน 
           รับผดิชอบ 
IV3.1.4 ชุมชนมทัีกษะดา้นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
           และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์

  IV3.2 องค์ความรู้
ใหม่ 

IV3.2.1 มกีารจัดการธุรกจิ 
IV3.2.2 มกีารจัดการการผลติ 
IV3.2.3 มกีารจัดการการตลาด 
IV3.2.4 มกีารจัดการการเงนิ 

   IV3.3 เจตคติ
ใหม่ 

IV3.3.1 มเีจตคตดิา้นความรู้สกึหรอือารมณ ์ ความพงึพอใจ 
          หรอืความสุข  
IV3.3.2 มเีจตคตทิางปัญญาท่ีประกอบดว้ยความคดิและ 
           ความรู้เป็นแกน 
IV3.3.3 มเีจตคตทิางการกระทําท่ีดพีร้อมนําไปปฏบัิตเิพื่อ           
           ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 
IV3.3.4 มเีจตคตดิา้นความสมดลุท่ีตอบสนองความตอ้งการ 
           พื้นฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 

IV3.4 การสรา้ง 
        เครอืข่าย 
        ชุมชน 

 

IV3.4.1 มกีารรวมตัว รวมพลังของกลุม่ คน องคก์ร                
IV3.4.2 มกีารกําหนดวัตถ ุประสงคห์ลักร่วมกัน 
IV3.4.3 มสีายสัมพันธ์ท่ียึดโยงชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน 
V3.4.4 มกีารประสานงานของบุคคล กลุม่ องคก์ร ท่ีเป็น        
          ทางการ 
IV3.4.5 มกีารเรียนรู้และการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 
IV3.4.6 การนําผูค้นจากหลากหลาก อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมา 
           เป็นเครอืขา่ย 
IV3.4.7 มคีวามผูกพันซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุม่สังคม 
IV3.4.8 มคีวามถี่ในการตดิตอ่มกีารพบปะกันอยา่ง            
           สม่ําเสมอ 
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พัฒนาการแนวคดิของหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงDV  

      ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง อารันต์ พัฒโนทัย (2551, หน้า 15-16) ได้สรุปว่า 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจําเดือน
สิงหาคม 2542 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ
แผ่นดนิ เปรยีบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตรอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้ สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้
ก็อยูท่ี่เสาเข็ม แตค่นสว่นมากมองไมเ่ห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มด้วยซ้ําไป” เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยในวโรกาสต่างๆ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี  เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตัง้แตร่ะดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถงึระดับรัฐ ทัง้ในการพัฒนาและการบริหารประเทศ ให้
ดําเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมคิุม้กันในตัวที่ดพีอสมควรตอ่การมผีลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน  ทัง้นี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบ และความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง 
ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และใน
ขณะเดยีวกันจะตอ้งเสรมิสรา้งพื้นฐานทางจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจา้หน้าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรูท้ี่เหมาะสม ดําเนนิชีวติดว้ยความรอบครอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมทั้งรองรับต่อ
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ี
          ทศิทางการพัฒนาประเทศในระยะเวลา 10-15 ปีข้างหน้าจําต้องปรับเปลี่ยนให้ดําเนิน
ไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนา และพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้น  ดังนี้ 
               1. ยึดหลักการความพอเพียง  ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการคือ  การใช้หลัก  
“ความมีเหตุผล” ในการวิเคราะห์และทําความเข้าใจกับสถานะของประเทศได้อย่างชัดเจนว่า
มจีุดออ่นและจุดแข็งในการพัฒนาในเรื่องใดบ้างต้องทําความเข้าใจถึงโอกาสและภัยคุกคามที่
อาจเกิดขึ้นเพื่อเลือกรับหรือนําสิ่งที่ดีมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาประเทศ  และพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามประเทศ  วิธีคิดอย่างมีเหตุผลจะนําไปสู่การตัดสินใจ
เกี่ยวกับ “ความพอประมาณ” เพื่อสร้างสมดุลในการพัฒนาบนพื้นฐานความพอดีระหว่าง
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ความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก  ระหว่างชนบทกับ
สังคมเมอืง  โดยคํานงึถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณต์า่งๆ  ที่คาดวา่จะเกดิขึ้น 
               2. การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขัน้ตอนต้องใช้   “ความรอบรู้” และมีการ
เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน”  ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ  ทัง้ภายนอกและภายในประเทศ 
          สบพันธ์  ชิตานนท์ (2549, หน้า 24-29) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
มาตั้งแต่เริ่มงานพัฒนาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว  และทรงยืดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด  แต่นโยบาย
เกี่ยวกับการเกษตรที่ผ่านมาของรัฐบาลเน้นการผลิตสินค้า  เพื่อส่งออกเชิงพาณิชย์ คือเมื่อ
ปลูกขา้วก็นําไปขาย  และก็นําเงนิไปซื้อขา้ว  เมื่อเงนิหมดก็จะไปกู ้จนกระทั่งชาวนาไทยตกอยู่
ในภาวะหนี้สนิ  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงตระหนักถงึปัญหานี้  จึงได้พระราชทานพระ
ดํารใิหจ้ัดตัง้ธนาคารขา้ว  ธนาคารโค–กระบือ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎร นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
ที่มา  “เศรษฐกจิ-พอเพยีง” นับตัง้แตอ่ดตีกาล แม้กระทั่งโครงการแรกๆ แถวจังหวัดเพชรบุร ี
ก็ทรงกําชับหน่วยราชการมิให้นําเครื่องกลหนักเข้าไปทํางาน  ชาวบ้านจะละทิ้งจอบ  เสียม 
และในอนาคตจะช่วยตนเองไม่ได้ ซึ่งก็เป็นจริงในปัจจุบัน จากนั้นทรงคิดค้นวิธีการที่จะ
ช่วยเหลือราษฎรด้านการเกษตร จึงได้ทรงคิด “ทฤษฎีใหม่” ขึ้นเมื่อปี 2535 ณ โครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็น
ตัวอยา่งสําหรับการทําเกษตรใหแ้กร่าษฎรในการจัดการดา้นที่ดินและแหล่งน้ําในลักษณะ 30: 
30: 30: 10 คือขุดสระและเลี้ยงปลา  30 ปลูกข้าว  30  ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 และสําหรับ
เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 10 สุดท้าย ต่อมาได้พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม
มาโดยตลอดเพื่อใหเ้กษตรกรซึ่งเป็นคนสว่นใหญข่องประเทศมคีวามแข็งแรง  โดยยึดหลักการ 
“ทฤษฎใีหม”่  3 ขัน้คอื  ขัน้ที ่1 มีความพอเพียง  เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด 
และขจัดการใช้จา่ย  ขัน้ที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุม่ เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ  และ
การพัฒนาสังคมขั้นที่ 3 การสร้างเครือข่าย  กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย  โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์การพัฒนาเอกชน  และภาค
ราชการในดา้นเงนิทุน การตลาด การผลติ การจัดการและขา่วสารขอ้มูล 
              สําหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ได้
คือเน้นการผลิต ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป 
เพราะหากทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ก็จะต้องพึ่งพิงวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
เพื่อนํามาผลิตสินค้าเราต้องคํานึงถึงสิ่งที่มีอยู่ภายในประเทศก่อน  ดังนั้นจึงต้องช่วยเหลือ
ประเทศใหม้คีวามเขม้แข็งพึ่งพาตนเองได ้                          
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          จากความเป็นมาและแนวคิดของวิสาหกิจชุมชนสามารถนํามาสรุปเป็นคํานิยาม ของ
แนวความคดิจากอดตีถงึปัจจุบัน ดังตารางตอ่ไปนี้  
 

ตารางที่ 5 แหล่งที่มา แนวคดิและความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 

มหาตมะคานธี  
(Mohandas 
Karamchand 
Gandhi, 1909, 

p.36) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงเศรษฐศาสตร์ของความพอดีDV1 
(The economics of enough) จะตอ้งคํานึงถึงด้านจิตใจDV2 ผลประโยชน์
ของผู้อื่นและสังคมดว้ย เพื่อทุกฝ่ายจะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ซึ่ง
ตรงกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาคือความเป็นผู้รู้จักความ
พอประมาณDV2 คอื ความพอเหมาะพอดีDV1 

อ.ีเอฟ. ชูเมกเกอร์  
(E.F. Schumacher, 
1973, pp.33-34) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การบริโภคให้น้อยDV1ที่สุด หัวใจ
ของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธคือ ความเรียบง่ายDV2 อหิงสา ธรรม
และทางสายกลางDV2 ใช้เทคโนโลยรีะดับกลางDV3 

มาฆะ ขติตะสังคะ  
(2537, หนา้ 204) 

 
 
 

กรมการปกครอง  
(2541, หนา้ 4) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการให้ความสําคัญในด้านการ
ผลิตเพื่อการยังชีพและให้พอเพียงกับความต้องการจําเป็นขั้น
พื้นฐาน DV4ของบุคคลในสังคมนั้นๆ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่DV2 ไม่
ฟุง้เฟอ้อยากมใีนสิ่งที่เกนิความจําเป็นของตนDV1 

เศรษฐกจิพอเพยีงหมายถงึการดําเนนิชีวติการมเีศรษฐกิจแบบ
พอมีพอกินDV1สามารถอุ้มชูตนเองได้DV5 โดยให้มีความเหมาะสม
พอเพยีงกับความตอ้งการของตนDV2 

เสนห่ ์จามรกิ  
(2541, หนา้ 40) 

เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง วิธีการหรือมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
โดยการเชื่อมโยงมิติทั้งอดีตDV3ปัจจุบันให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนใน
ชาต ิ เพื่อพัฒนาอยา่งสรา้งสรรคย์ั่งยนืตอ่ชีวติและสังคมในอนาคตDV6 

ประเวศ วะสี 
(2541, หนา้. 4-5) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงพอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติ
พอเพยีง ความรักและปัญญาพอเพยีงDV3 เกดิความสมดุลDV4 

นคิม มูสะคามะ 
(2542, หนา้ 263) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงแนวทางการพัฒนาDV7ที่ทําให้
ประเทศไทยอยู่ ในสังคมโลกอย่างสง่างาม โดยสามารถผลิต
ทรัพยากรได้ตามภูมิปัญญาDV3 และเทคโนโลยีแบบไทย มีความ
พอเพียงในครอบครัว ชุมชนมีความขยันช่วยตนเองได้DV4 วิถีชีวิต
สอดคล้องกับคําสอนในศาสนา  สังคมสงบสุข กินอยู่พอดีDV2 การ
ผลติอุดมสมบูรณพ์อเพยีงที่จะคา้ขายไปยังตา่งประเทศDV4 

กระทรวงศกึษาธกิาร  
(2542, หนา้ 1-15) 

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณDV2 ความมี
เหตุผลDV3รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีDV4ต่อ
ผลกระทบใดๆโดยอาศัยความรอบรูร้อบคอบและความระมัดระวัง 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
แหล่งที่มา แนวคดิ/ความหมาย 

โสภณ สุภาพงษ์  
(2542, หนา้ 49) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การกินอยู่อย่างพอดีDV2ของ
ประชาชนในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

สุรเกยีรติ์ เสถยีรไทย  
(2542,  หน้า 71) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองDV5หรือ
แบบพอเพียงรากฐานสําคัญอยู่ที่การพัฒนาคนในชุมชนทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมDV7 คนมีความสําคัญที่สุดในสังคม ควรพัฒนา
จิตใจคนให้รู้จักใช้ตามอัตภาพและการดํารงชีวิตDV2  ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐกจิDV7เกื้อหนุนใหท้อ้งถิ่นเขม้แข็งและพึ่งตนเองได้DV5 

ณรงค ์โชควัฒนา  
(2542, หนา้ 12) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพัฒนาอย่างบูรณาการโดย
มองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมDV3พร้อมไปกับการพัฒนาเมื่อ
เศรษฐกจิดสีังคมและสิ่งแวดลอ้มดีDV7 

ปนัดดา พงศน์ภา
พไิล 

(2543, หนา้ 68) 

เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ 
ประเทศหรอืภูมภิาคหนึ่งๆ ในการผลิตสนิคา้DV4 และบริการทุกชนดิ
เพื่อเลี้ยงสังคมนัน้ๆ ได้DV5 

สุเมธ ตันตเิวชกุล 
(2543, หนา้ 11) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองDV5 อยู่
ได้โดยไม่เดือดร้อนต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสียก่อน
คอืตัง้ตัวDV2ไดใ้หม้พีอกนิพอใช้DV3 

พระพรหมคุณากรณ์ 
(2544, หนา้ 27) 

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ต้องมีกินมีใช้ มีปัจจัยสี่พอเพียง ซึ่ง
สมควรกับอัตภาพDV3 มคีวามพอเพยีงทางจติใจDV2 

พระธรรมปฎิก 
(2544, หนา้ 79) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการมีกินมีใช้มีปัจจัยสี่เพียงพอแก่
อัตภาพDV3 พึ่งตนเองไดใ้นทางเศรษฐกจิDV5 

ประเวศ วะสี 
(2544, หนา้ 4-5) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคน ทุก
ครอบครัวไม่ใช่เศรษฐกิจทอดทิ้งกันมีจิตใจพอเพียงDV3 สิ่งแวดล้อม
พอเพียงชุมชนเข้มแข็งพอเพียงDV2 ปัญญาพอเพียงวัฒนธรรม
พอเพยีงDV3และมคีวามมั่นคงพอเพยีงDV4 

ชัยรนิทร ์ชัยวสิทิธิ ์
(2545, หนา้ 20) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการดํารงชีวิตในความพอดีDV1 หวน
กลับมาใช้วิถีไทย จะทําให้หลุดพ้นความทุกข์และมีความสุขDV2 
เกษตรกรตอ้งมคีวามรูท้ฤษฎใีหม่DV3เพื่อนํามาประยุกตใ์ช้ในครอบครัว 

พัฒนาภรณ ์ฉัตร
วโิรจน ์(2545, หนา้ 11) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตของคนโดยการ
พึ่งตนเองDV5 มีความประหยัดDV3 ตนเองให้มีการเรียนรู้DV4 ภูมิปัญญา
สอดคลอ้งกับสภาพทอ้งถิ่นรูจ้ักใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่DV2 
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เสร ีลลีาลัย 
(2545, หนา้ 83) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิถีชีวิตเศรษฐกิจที่มุ่งผลิตเพื่อ
เลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียงDV4 ความพอเพียงถูกกําหนดโดย
พื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาตทิี่มอียู่DV2กําหนดจากความรู้สึกทาง
จิตใจและวัฒนธรรม ความรู้สึกพอเพียงโดยยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่
หามาได้DV3 โดยสุจรติ 

อําพล เสนาณรงค์ 
(2546, หนา้ 6) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพยายามพึ่งตนเองDV5ช่วย
ตนเองให้มากที่สุดให้พอมีพอกินDV2 ส่วนที่ไม่สามารถผลิตได้ก็ซื้อ
จากภายนอก แตค่วรซื้อและใช้ของจากที่ผลติไดใ้นทอ้งถิ่นDV3 

อภชัิย พันธเสน 
(2546, หนา้ 9) 

เศรษฐกจิพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ช้ีแนวทางการดํารงอยู่DV3

และปฏบิัติDV4ของประชาชนทุกระดับใหด้ําเนนิไปในทางสายกลาง DV2 
สมพร เทพสทิธา 
(2548, หนา้ 10-11) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางในการดํารงอยู่DV3และการ
ปฏิบัติตนDV4ของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
จนถึงระดับรัฐเป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนิน
ไปในทางสายกลางDV2 ให้ก้าวทันโลกยุโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอ้มและวัฒนธรรมจากภายนอก 

เกษม วัฒนชัย 
(2550, หนา้ 25) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงปรัชญาเพื่อให้คนไทยดํารงชีวิตอยู่
DV3 ได้อย่างมีความสุขDV2 ท่ามกลางปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอกไมใ่หเ้กดิวกิฤตหิรอืละลายDV4 

ถวัลย ์ มาศจรัส  
(2550, หนา้ 35) 

 

ความพอเพยีง  หมายถงึ ความพอประมาณDV2คอืความพอดทีี่
ไมน่อ้ยเกนิไปและไมม่ากเกินไปการตัดสนิใจเกี่ยวกับความพอเพยีง
นัน้จะต้องเป็นไปอยา่งมีเหตุผลDV3  และการมรีะบบภูมิคุม้กันDV4คอื
การเตรยีมตัวใหพ้ร้อมรับผลกระทบและความเสี่ยงจาการ
เปลี่ยนแปลงดา้นต่างๆ ที่คาดวา่จะเกดิขึ้นในอนาคตทัง้ใกลแ้ละไกล 

อําพล  กติตอิําพล  
(2550, หนา้ 151-

152) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางปฏิบัติในการดํารงชีวิต
ไปสู่ความสุข ความสุขเกิดจากความพอประมาณDV2มีเหตุผลDV3

และมภูีมคิุม้กันDV4 
ณัฐพงษ ์ทองภักดี  
(2550, หนา้ 13) 

เศรษฐกจิพอเพยีง  หมายถงึหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ได้แก่ ความ
มเีหตุผลDV3  ความพอประมาณ DV2 และการมีระบบภูมิคุ้มกัน DV4 ซึ่ง
เกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันเหมือนเป็นห่วง 3 ห่วงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรูก้ับคุณธรรม  อันเป็นเงื่อนไขอกี 2 เงื่อนไข 
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ชัยวัฒน ์วบิูลยส์วัสดิ์  
(2550, หนา้ 130) 

 

เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึงพอกินพอใช้DV2 พึ่งตนเองDV5  เมื่อ
มีความพร้อมก็สามารถก้าวไปสู่ ขั้นก้าวหน้า คือก้าวสู่ระบบตลาด
และกา้วสูโ่ลกภายนอกDV4 

อภชัิย พันธเสน และ
คณะ (2550, หนา้ 

60-61) 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอเพียง มีความ หมายอย่าง
น้อย 7 ประการคือ 1) พอเพียงสําหรับทุกคนทุกครอบครัว ไม่ใช่
เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกันDV2  2) จิตใจพอเพียง รักเอื้ออาทรผู้อื่น     
3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง อนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมDV2 4) ชุมชน
เข้มแข็งพอเพียง  5) ปัญญาพอเพียงDV3 เรียนรู้ร่วมกันเท่าทันการ
เปลี่ยน แปลงของโลกDV4  6) ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง  
7) มคีวามมั่นคงพอเพยีงDV6 

ศรินิันท ์กติตสิุขสถติ  
(2550, หนา้  10) 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการ
ดํารงอยู่DV3และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นDV2   โดยมีพื้นฐานมาจาก
วถิชีีวติดัง้เดมิของสังคมไทย สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ไดต้ลอดเวลาDV4 

ปรชีา เปี่ยมพงศ์
สานต์ 

(2550, หนา้ 65) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณDV2 และมีเหตุผล
DV3 หรือการทําให้ดีที่สุด โดยมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
สามารถประยุกตใ์ช้กับทุกภาคเศรษฐกจิ ทุกสาขาของประเทศDV4 

เฉลมิศร ีชุมเกษยีณ 
(2550, หนา้ 18) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดํารงชีพอยู่บนพื้นฐานของการ
รู้จักตนเองDV3 การคิดพึ่งตนเองDV5และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อยา่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่DV4และใช้ชีวติอยา่งพอเพยีงDV2 

โฆสติ ปั้นเปี่ยมรัษฏ ์  
(2551, หน้า 82-83) 

เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง ปราชญาที่ช้ีแนวทางการดํารงอยู่DV3 

และปฏิบัติตนDV4 ของคนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและ
ระดับรัฐ ในการบรหิารและพัฒนาประเทศในทางสายกลางDV2 

การไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย  
(2551, หน้า ก-ข) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
ได้แก่ ความมีเหตุผลDV3 ความพอประมาณDV2  และการมีระบบ
ภูมคิุม้กันDV4 

สุนัย เศรษฐบุญสรา้ง  
(2551, หน้า 368-

372) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึงหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
ได้แก่ ความมีเหตุผลDV3 ความพอประมาณDV2  และการมีระบบ
ภูมิคุ้มกันDV4  ซึ่งเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันเหมือนเป็นห่วง 3 ห่วง โดย
ตัง้อยูบ่นพื้นฐานของความรูก้ับคุณธรรมเป็นเงื่อนไขอกี 2 เงื่อนไข 
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สุรยุทธ ์จุลานนท ์ 
(2551, หน้า 12) 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ แนวทางที่มีพื้นฐานมา

จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยทั้งความพอประมาณDV2 มีเหตุผล
DV3และมภูีมคิุม้กันที่ดีDV4 และสามารถนําไปใช้ได้ทุกระดับ ทั้งระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถงึระดับประเทศ 

จริายุ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา (2553, หนา้ 

121-123) 

เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง การนํา 3 หลัก ไปประยุกต์ใช้กับการ

บริหารงานของธุรกิจ ดังนี้หลักพอประมาณDV2 มุ่งประโยชน์ระยายาว

มากกว่าระยะสั้น ความมีเหตุผลDV3 ต้องรู้จักตัวเอง ลูกค้า ตลาด และ

คูแ่ขง่ขัน ภูมคิุม้กันDV4 ตอ้งเตรยีมพรอ้มตอ่การเปลี่ยนแปลง 

อรรถพล อุสายพันธุ ์ 
(2551, หน้า 9-10) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงระบบเศรษฐกิจและวิถีการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลที่ เชื่อมประสานกับวิถีการผลิตกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิDV7 ในระดับตา่งๆ และวัฒนธรรมDV2 เขา้ดว้ยกัน 

ฉลองภพ สุสังกร์
กาญจน ์และคณะ 
(2552, หนา้ 17-18) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การเน้นพื้นฐานการพึ่งตนเองDV5 
โดยพยายามนําทรัพยากรในท้องถิ่นDV2 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เป็นการพัฒนาที่เพิ่มพูนทุนในทุกประเภทDV7  ประกอบด้วย ความ

เพียรDV2 ความสามารถสติปัญญาDV3 และแต่ละขั้นตอนของการ
พัฒนาการพัฒนาจิต ทุนทางสังคมคือการช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ความ

ซื่อสัตย์สุจริตDV2 ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันหรือทําสิ่งที่ เป็น

ประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม มีชีวิตอยู่ได้โดยรู้จักพอDV1  และ

ตัง้อยูใ่นความไมป่ระมาท ซึ่งก็เป็นการสรา้งภูมคิุม้กันที่ดีDV4     
ปนนิาท ธวัชโชคทวี 
(2552, หนา้ 2-4) 

 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ช้ีแนวทางการดํารงอยู่
และปฏิบัติตนของคนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบ ครัว ชุมชน และ

ระดับรัฐโดยยดึหลักพอประมาณDV2 มเีหตุผลDV3และภูมคิุม้กันทดีีDV4 

จตุรงค ์บุญรัตน
สุนทร   

และมนัส  โกมลทา 
(2552, หนา้ 53) 

 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การยึดความประหยัด ตัดทอน

ค่าใช้จ่าย ลดละความฟุ่มเฟือยDV3ในการดํารงชีพอย่างจริงจัง  

ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริตDV2 ละเลิกการ
แก่งแย่งผลประโยชน์และการแข่งขันหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจาก

ความทุกขย์ากปฏบิัตตินในแนวทางที่ดลีดละสิ่งช่ัวใหห้มดสิ้นไปDV4 
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เสร ี พงึพศิ 

(2552, หนา้ 76-94) 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่มี 3 องค์ประกอบ

สําคัญ  คอื  ความพอประมาณDV2 มเีหตุผลDV3 มภูีมคิุม้กันที่ดีDV4 

จริายุ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา และปรยีานุช 
พบิูลสราวุธ (2552, 

หนา้ ง-จ) 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึงปรัชญาที่ช้ีแนะแนว
ทางการดํารงอยู่DV3 และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ   
ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ   ทั้งในการ

พัฒนาและการบริหารประเทศDV7 ให้ดําเนินไปในทางสายกลางDV2 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทันตอ่ยุคโลกาภวิัตน์DV4 
สุบรรณ เอิ่ยม

วจิารณ์ 
(2552, หนา้ 8) 

 
 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ หลักวิชาหรือหลักความรู้
ที่ช้ีแนวทางการดํารงอยู่ การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

มุง่เนน้ความพอประมาณDV2 ความมีเหตุผลDV3 มีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอDV4 และต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ความ

ระมัดระวัง มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ดําเนินชีวิต
ดว้ยความอดทน ความเพยีร มสีตปิัญญา 

จุไรรัตน ์แสนใจรักษ์ 
(2553, หนา้ 22-23) 

 
 

 

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การดําเนินชีวิตตามแนวทาง 
ดังนี้ ยึดความประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือยDV3 ในการดํารงชีพ
อย่างจริงจัง ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริตDV2  
ละเลกิการแกง่แยง่ผลประโยชน์และแข่งขันไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางใน
ชีวติหลุดพน้จากความทุกขย์ากDV4 

ธนากร สังเขป 
(2555, หนา้ 11) 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาทางเศรษฐกิจที่ยึดหลัก
ความพอประมาณDV2 ความมีเหตุผลDV3และมีภูมิคุ้มDV4 กันรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้จากภายในภายนอกโดยมีความรู้
และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขสําคัญในการปฏบิัต ิ

 
         จากการศึกษาแหล่งที่มาและความหมายแนวความคิดของการวิจัยเกี่ยวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ยุค ค.ศ. 1909-2012 สามารถจําแนกตัวแปรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 7 ตัวแปร และนํามาสรุปพัฒนาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้โดยการสังเคราะห์แหล่งที่มาของตัวแปรตามระยะเวลา เพื่อให้ง่ายในการศึกษา
และสอดคลอ้งกับการวจิัยดังตารางที่ 6 ตอ่ไปนี้  
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์พัฒนาการแหล่งที่มาของตัวแปรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง DV 

Year ชื่อนักวิจัย/สาบัน 

DV  
DV1 
ความ 
พอด ี

DV2 
ชุมชนพอ 
ประมาณ 

DV3 
ชุมชนมี
เหตุผล 

DV4 
ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกัน 

DV5 
พึ่งตนเอง 

DV6 
ความ 
ยั่งยนื 

DV7 
การ 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 

1909 มหาตมะคานธี
(Mohandas Karamchand 
Gandhi) 

36 36 
     

1973 Debonsอ.ีเอฟ. ชูเมก
เกอร์ (E.F. Schumacher) 

33-34 33-34 33-34 
    

2536 มาฆะ ขติะสงัคะ 204 204 
 

204 
   

2541 เสนห่ ์จามริก 
  

40 
  

40 
 

2541 กรมการปกครอง 4 
 

4 
 

4 
  

2541 ประเวศ วะสี 
  

4-5 4-5 
   

2542 กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

1-15 1-15 1-5 
   

2542 นคิม มูสะคามะ 
  

263 263 
  

263 

2542 โสภณ สุภาพงษ ์
 

49 
     

2542 สุรเกยีรติ์ เสถยีรไทย  
 

71 
  

71 
 

71 

2542 ณรงค ์โชควัฒนา   12 12   12 

2543 ปนัดดา พงศน์ภาพไิล    68 68   

2543 สุเมธ ตันตเิวชกุล  11 11  11   

2544 พระพรหมคุณากรณ์  27 27     

2544 พระธรรมปฎิก  
(ปอ.ปยุตฺโต) 

  79  79   

2544 ประเวศ วะส ี  4-5 4-5 4-5    

2545 ชัยรินทร์ ชัยวสิทิธิ์ 20 20 20     

2545 พัฒนาภรณ์  
ฉัตรวโิรจน์  

 11 11 11 11   

2545 เสรี ลลีาลัย  83 83 83    

2546 อําพล เสนาณรงค ์  6 6  6   

2546 อภชิัย พันธเสน  9 9 9    

2548 สมพร เทพสทิธา  10-11 10-11 10-11    

2550 เกษม วัฒนชัย  23 23 23    

2550 ถวัลย์ มาศจรัส  35 35 35    

2550 อําพล กติตอิําพล  151-155 151-155 151-155    

2550 ณัฐพงษ ์ทองภักด ี  13 13 13    
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

Year ชื่อนักวิจัย/สาบัน 

DV  
DV1 
ความ 
พอด ี

DV2 
ชุมชนพอ 
ประมาณ 

DV3 
ชุมชนมี
เหตุผล 

DV4 
ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกัน 

DV5 
พึ่งตนเอง 

DV6 
ความ 
ยั่งยนื 

DV7 
การ 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 

2550 ชัยวัฒน ์วบิูลย์สวัสดิ ์ 130 130 130     

2550 อภชิัย พันธเสนและคณะ 60-61 60-61 60-61  60-61   

2550 ศริินันท ์กติตสิุขสถติ 10 10 10     

2550 ปรีชา เปี่ยมพงศส์านต ์ 65 65 65     

2550 เฉลมิศรี ชุมเกษยีณ 18 18 18 18    

2551 โฆสติ ปั้นเปี่ยมรัษฏ ์ 82-82 82-83 82-83     

2551 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย 

ก-ข ก-ข ก-ข   
  

2551 สุนัย เศรษฐบุญสร้าง  368-
372 

368-
372 

368-
372 

 
  

2551 สุรยุทธ ์จุลานนท์  12 12 12    

2551 จริายุทธ ์อศิรางกูร ณ 
อยุธยา 

 121-
122 

121-
122 

121-122  
  

2551 อรรถพล อุสายพันธ์  9-10     9-10 

2552 ฉลองภพ สสุังกร์กาญจน ์ 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  17-18 

2552 ปนนิาท ธวัชโชคทว ี  2-4 2-4 2-4    

2552  จตุรงค ์บุญรัตนและ
สุนทรและมนัส  
โกมลทา  

 53 53 53    

2552 เสรี พงึพศิ  76-79 76-79 76-79    

2552 จริายุ อิศรางกูร  ณ 
อยุธยาและปรียานุช 
พบิูลสราวุธ 

 ง-จ ง-จ ง-จ   ง-จ 

2552 สุบรรณ เอื่มวจิารณ์  8 8 8    

2553 จุไรรัตน ์ใจแสนรักษ์  22-23 22-23 22-23    

2555 ธนากร สังเขป  11 11 11    

รวม 5 38 39 33 9 2 6 
 

จากตารางที่ 6 พัฒนาการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ยุค ค.ศ.1909-
2012  สามารถจําแนกตัวแปรได้ 7 ตัวแปร หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกมาจํานวน 3 
ตัวแปรที่มผู้ีเลอืกใช้ใหน้ยิามของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมากที่สุด มาทําการศึกษา

ตอ่ไป คอืชุมชนพอประมาณDV2 ชุมชนมเีหตุผลDV3และชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดีDV4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 ตัวแปรท้ังหมดของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จํานวนครั้งที่มผีู้เลอืกใช้ตั้งแต ่
ป ีค.ศ. 1973-2012 

DV1 ความพอดี 
 

5 

DV2 ชุมชนพอประมาณ 
 

38 

DV3 ชุมชนมเีหตุผล 
 

39 

DV4 ชุมชนมีภูมคิุม้กันที่ดี 
 

33 

DV5 การพึ่งพาตนเอง 
 

9 

DV6 ความยั่งยนื 
 

2 

DV7 การพัฒนาเศรษฐกจิ 
 

6 

 
        

จากตารางการสังเคราะห์แหล่งที่มาและความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงพัฒนาของแนวความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม  จากการศึกษา
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยพิจารณาจากพัฒนาการของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1909-2012 สามารถจําแนกออกเป็น 3 ช่วง  ประกอบด้วย
ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ   ช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจมีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชดํารัสกับทฤษฎีใหม่ (ค.ศ.1997-2006) ช่วงที่ 3 มีการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ (ค.ศ. 2007 –ปัจจุบัน) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
พัฒนาการ  โดยแบง่ออกเป็นช่วงตา่งๆ ได ้3  ช่วง  
 

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกมาจํานวน 3 ตัวแปรที่มีผู้เลือกใช้ให้นิยามของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด มาทําการศึกษาต่อไป คือชุมชนพอประมาณDV2 

ชุมชนมเีหตุผลDV2 และชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดีDV4 โดยกําหนดใหชุ้มชนพอประมาณคือDV1 ชุมชนมี

เหตุผลคอื DV2 และชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดคีอืDV3    
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กราฟที่ 2 พัฒนาของแนวความคดิหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

Year DV  
1 2 3 4 5 6 7 

1909 • 

 

     •      

1973  • •     

2536 • •  •    

2541 •      ••• • •  •  
2542  ••• ••• ••• •  ••• 

      2543      • •     • ••   

2544    •• ••• • •   

2545 • ••• •••    •• •   

      2546      •• ••  •   

      2547       • • •    

      2550 
 

•••••• 
••• 

•••••• 
•• 

••••••• 
•• 

• •  

      2551  •••••• ••••• •••••   • 
      2552    • ••••••    •••••• ••••••• •  •• 

2553  • • •    

2555      • • •    

DV DV1 ความพอดี DV2 ชุมชน
พอประมาณ 

DV3 ชุมชนมี
เหตุผล 

DV4 ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี 

DV5 การ
พึ่งตนเอง 

DV6 ความยั่งยนื DV7 การพัฒนา
เศรษฐกจิ 

รวม 5 38 39 33 9 2 6 

 
          จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ ช่วง ค.ศ. 
1909-2012 สามารถจําแนกออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
 

 

 

ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1909-1996) โดย มหาตมะคานธี ได้กล่าว
ว่า โลกเรานี้มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับสนองความต้องการของมนุษย์ แต่มีไม่เพียงพอ
สําหรับความโลภของมนุษย์ มนุษย์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่โดยไม่ตกเป็นทาส
ของวัตถุนิยมและความเห็นแก่ตัวเกินไป จะต้องคํานึงถึงด้านจิตใจ ผลประโยชน์ของผู้อื่นและ

           ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนวกิฤตเิศรษฐกจิ 
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สังคมด้วย เพื่อทุกฝ่ายจะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข เศรษฐศาสตร์ที่เน้นยิ่งมากยิ่งดีจะต้อง
เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรข์องความพอด ี(The economics of enough) ซึ่งตรงกับหลักธรรมของ
พระพทุธศาสนาในเรื่องมัตตัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักความพอประมาณ คือความพอเหมาะ
พอด ี(สมพร เทพสทิธา, 2548, หนา้ 33-36) 

 

            ค.ศ. 1973 อ.ี เอฟ. ชูเมกเกอร์ (E.F. Schumacher) นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันผู้มี
ชื่อเสียง ได้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ ซึ่งต่อต้านเศรษฐศาสตร์แบบวัตถุนิยม ชูเมก
เกอร์ กล่าวว่า สัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในมรรคแปดของพระพุทธเจ้าเป็น
เศรษฐศาสตรแ์นวพุทธ นักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส่งเสริมให้มนุษย์มีมาตรฐานการครองชีพที่
สูงขึ้นโดยวัดจากมาตรฐานการบริโภคและถือว่าผู้ที่บริโภคมากจะอยู่ดีกินดีกว่าผู้บริโภคน้อย 
แตน่ักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีความเห็นว่า การบริโภคเป็นเพียงมรรคที่จะนํามาซึ่งความอยู่ดีกิน
ด ีดังนัน้จุดมุง่หมายนา่จะอยูท่ี่การทําให้การอยู่ดีกินดีมากที่สุด โดยการบริโภคให้น้อยที่สุด หัวใจ
ของเศรษฐศาสตรแ์นวพุทธคอื ความเรียบง่าย อหิงสา ธรรมและทางสายกลาง ชูเมกเกอร์ได้เขียน
หนังสือเรื่อง “Small is beautiful” โดยเน้นให้ประเทศกําลังพัฒนา พัฒนาประเทศโดยยึดหลักเล็ก
แตม่ปีระสทิธภิาพ ชูเมกเกอรไ์ดเ้สนอให้ใช้เทคโนโลยีระดับกลาง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นคนในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การอพยพของประชากรจากชนบทสู่เมือง การ
ครอบงําของบริษัทที่มีการจัดองค์การขนาดใหญ่ต่อคนงาน เขาเตือนว่าการทําให้ประเทศเป็น
ประเทศสมัยใหม่ (Modernization) โดยไม่คํานึงถึงคุณค่าทางจิตใจ จะทําให้หายภัย เช่น ความล่ม
จมของเศรษฐกจิชนบทและตัวเมือง โดยไม่สามารถหาความสุขได้ทั้งกายและใจ (สมพร เทพสิทธา
, 2548, หนา้ 33-36)            
           พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปารถว่า การทํามาหากิน
ของราษฏรขึ้นอยูก่ับการเพาะปลูกเป็นสว่นใหญ ่การประกอบอาชีพของราษฎรเท่าที่เป็นอยู่ใน
เวลานี้  มุ่งแต่การผลิตเป็นสําคัญ หาได้คํานึงถึงการจําหน่ายพืชผลที่ผลิตได้นั้นไม่ ฉะนั้นเมื่อ
ผลิตพืชผลได้แล้ว ก็ไม่รู้จะนําไปขาย ณ ที่ใด ผู้ผลิตจึงอยู่ในฐานะที่ลําบาก ไม่สามารถจะ
ประกอบอาชีพให้เป็นปึกแผ่นได้ เมื่อมีอุปสรรคเช่นนี้ ต้องคิดหาทางแก้ไขในทางหาตลาดซึ่ง
เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในกระบวนการผลติ  
          ในช่วงทศวรรษที่ 1980 แนวทางการพัฒนาประเทศเริ่มมีแนวทางแบบ “สังคม
วัฒนธรรม” ขึ้นโดยแนวทางวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งในประเทศไทยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาจากองค์กร
พัฒนาเอกชนและพัฒนาไปสู่แนวทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การคืนสู่รากเหง้า คืนสู่ประชาชน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีการสร้างเครือข่ายชาวบ้าน เครือข่ายองค์กร
ชุมชน (เสร ีพงึพศิ, 2551, หนา้ 125)     
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           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสที่เกี่ยวกับแนวพระราชดําริในเรื่อง
ของสหกรณ์ ซึ่งมีความสําคัญในตอนหนึ่งว่า “การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้ว ก็เห็นได้ว่าเป็น
วถิทีางเดยีวที่จะทําใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ของประเทศได ้ และตอ้งเขา้ใจว่าเป็นการสหกรณ์
แบบเสรี คือแต่ละคนต้องมีวินัยจริง แต่ว่าไม่อยู่ในบังคับของใครเลย อยู่ในบังคับของวินัยที่
ตัวเองตอ้งเป็นผู้รับรองใช่มาจากที่อื่น” (อุดมพร อมรธรรม, 2549, หนา้ 15-17) 
          เศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นมาย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ได้มีพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวาระอันเป็นมหามงคลนั้น พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปฐมบรมราชโองการว่า  

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามนับตั้งแต่นั้นมาพระองค์
ได้บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานับประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรง
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆ  ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
แก่ประชาชน  โดยเฉพาะชาวชนบท  ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2517  ความว่า  
เศรษฐกจิของเราขึ้นกับเกษตรกรมานานแต่ไหนแต่ไรแล้ว  รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความ
เจริญด้านต่างๆ  เป็นรายได้จากเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของ
ประเทศตอ้งอาศัยความเจรญิของเกษตรกรเป็นสําคัญ   
          พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะค้นคว้าทดลอง เพื่อการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
อย่างมากมาย ทรงโปรดเกล้าให้จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรที่สําคัญอีกหลาย
โครงการ  เช่น  โครงการฝนหลวง  โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา โครงการเกษตรผสมผสานในพื้นที่
ตา่งๆ ฯลฯ   
          พ.ศ. 2531 ทรงพระราชดําริให้จัดตั้ง มูลนิธิชัยพัฒนา  ขึ้นด้วยพระราชทานทรัพย์ส่วน
พระองค์  เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบการดําเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ  
พระองคไ์ดใ้ช้มูลนธิิชัยพัฒนา  ทําการทดลองการเกษตรแบบผสมผสาน  ซึ่งทําให้พระองค์ได้ทรง
คน้พบ  ทฤษฎใีหม ่ ในการเกษตรที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับ 
          4 ธันวาคม 2538  พระองค์ได้มีพระราชดํารัสแด่ผู้มาเฝ้าละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย  พระราชวังดุสติ  เกี่ยวกับทฤษฎใีหมค่วามวา่  
          ทฤษฎีใหม่นี้มีไว้สําหรับป้องกันความขาดแคลนในยามปกติก็ทําให้ร่ํารวยมากขึ้น ใน
ยามมอีุทกภัยก็สามารถที่จะพื้นตัวได้รวดเร็ว  โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไปทํา
ใหป้ระชาชนมโีอกาสพึ่งตนเองไดอ้ยา่งด ี ฉะนัน้จงึไดส้นับสนุนใหม้กีารปฏบิัตติามทฤษฎใีหม ่
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          จากพระราชดํารัสของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ  พอจะสรุปถึง
ประโยชนข์องทฤษฎใีหม ่ ไดด้ังนี้ 
          1. ให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอย่างพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพ  ไม่อดอยาก
และเลี้ยงตนเองไดต้ามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
          2. ในหน้าแล้งมีน้ําน้อย  ก็สามารถเอาใช้น้ําที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ  ที่ใช้
น้ํานอ้ย  โดยไมต่อ้งเบยีดเบยีนชลประทาน 
          3. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล  โดยมีน้ําตลอดปี ทฤษฎีใหม่ก็สามารถสร้างรายได้ให้
ร่ํารวยขึ้นมาได ้
          4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง  โดยทาง
ราชการไมต่อ้งช่วยเหลอืมากเกนิไป อนัเป็นการประหยัดงบประมาณดว้ย 
          ดังนั้นการทําเกษตรทฤษฎีใหม่  จึงมีความสําคัญและบทบาทต่อภาคการเกษตร  ซึ่ง
จะสง่ผลดตีอ่การเจรญิเตบิโตของประเทศอย่างยั่งยืน  เกษตรทฤษฎีใหม่ทําให้เกษตรกรได้รับ
การตอบสนองทั้งด้านส่วนตัวและสังคมได้ในระดับสูง  ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น  
เนื่องจากมีน้ําพอเพียง  มีรายได้เพิ่มขึ้น  ครอบครัวอบอุ่นมีความสามัคคีในระดับชุมชน  เป็น
การสง่ผลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  สภาพพื้นดนิที่เคยแหง้แลง้ขาดแคลนน้ํา กลับกลายเป็นพื้นดิน
ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเป็นการรักษาสมดุลให้กับดินและธรรมชาติ (จตุรงค์ บุญรัตนสุนทร  
และมนัส  โกมลทา, 2552, หนา้ 44-52)      

  
 ช่วงที ่2 วกิฤตเิศรษฐกจิ ค.ศ. 1997 ถงึแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบับที่ 9 
 

            ช่วงที่ 2 วิกฤติเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 ผล
จากวิกฤติเศรษฐกิจประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาคน ดังนั้นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9 พ.ศ. 2545-2549ได้ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริเป็นปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางดังนี้คือ 1) ทางสาย
กลาง ไม่พัฒนาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนเกินไป 2) ความสมดุลและความยั่งยืน เน้นการ
พัฒนาในลักษณะองค์รวม 3) ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีความพอดีทั้งในการผลิต
และการบริโภค 4) ภูมิคุ้มกันและรู้ เท่าทันโลก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ           
5) เสริมสร้างคุณภาพคน เน้นให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มิตรไมตรี เอื้ออาทร มีความเพียร มี
วินัย มีสติ ไม่ประมาท พัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง (สมพร เทพสิทธา, 2548, 
หนา้ 13-14) 
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ช่วงที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10-ปัจจุบัน ได้อัญเชิญ 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฎิบัติควบคู่ไปกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืนสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
รว่มกัน”มรีะบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายในประเทศ (ธนากร สังเขป, 2555, หน้า 100) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มี
การประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤติเมื่อปี 2540  ประเทศ
ไทยสามารถผ่านพน้วกิฤตติา่งๆ ดว้ยการนอ้มนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัต ิ
ของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศ ใน
แตล่ะภาคสว่นดังนี้ 
          ในส่วนของภาครัฐ ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการกําหนด
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รัฐบาลได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่าง
ต่อเนื่อง รัฐบาลได้วางระเบียบทางการคลังเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศ เช่นการ
สง่เสรมิการผลติและใช้พลังงานทดแทนจากพืชพลังงานที่ผลิตในประเทศ การกําหนดสัดส่วน
หนี้สาธารณะ การปรับโครงสรา้งธนาคารแหง่ประเทศไทย 
         วกิฤตปิ ี2551 และภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลสามารถลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ได้อย่างมีเหตุผล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้าง
เขื่อนปา่สักชลสิทธิ์ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี พ.ศ. 2555 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่
ได้มีการกระจายการลงทุนได้อย่างสมดุล มีขนาดโครงการที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกสาขา  
โดยเฉาะสาขาการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ส่วนภาคธุรกิจเอกชนได้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในมิติการผลิต การลงทุนที่ใช้ศักยภาพของ
ประเทศเป็นหลัก มีการใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแนวโน้มมากขึ้น เช่น 
สมุนไพร สบู่ เครื่องสําอาง ผลกําไรกระจายสู่ชุมชนมากขึ้น มีการสร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของ
ตัวเองมากขึ้น ภาคเกษตร มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับอย่าง
กว้างขวางทั้งระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เป็น
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม นําไปสู่ความพออยู่พอกิน มี
ความมั่นคง ลดรายจ่าย และพึ่งตนเองได้ ภาคประชาชนและชุมชน น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปใช้อย่างกว้างขวาง สัมพันธภาพในครอบครัวและความสามารถในการพึ่งพิงตนเองของ
ครอบครัวมีดัชนีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการมีปัจจัยพื้นฐานที่พอเพียงในการดํารงชีวิต

ช่วงที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 10-ปัจจุบัน   
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เพิ่มขึ้น การมรีายไดท้ีพ่อเพยีง มคีวามมั่นคงในที่อยูอ่าศัย มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกตใ์ช้ในภาคสว่นตา่งๆ 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้มีการประเมิน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของ
ประเทศและผลการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วงที่ 3 ไดม้กีารนําหลักปรัชญา ฯ ทัง้ 3 หลักมาใช้คอ่นขา้งมาก 
           จากแนวคิดการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจากการใช้ทฤษฎีใหม่จนกระทั่งนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับจากแผนพัฒนาฯฉบับที่9 จนถึง
ปัจจุบันที่ได้ใช้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มาจนถึงปัจจุบัน โดยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการศึกษาแนวคิดสามารถสรุปได้ 3 ส่วนคือ หลักพอประมาณ 
หลักมีเหตุผลและหลักภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งผู้วิจัยนํามาเป็นตัวแปรตามในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งจัดการวสิาหกจิชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ในครั้งนี้ จึงแบ่งตัว
แปรตามออกได้ดังนี้ 1) ชุมชนพอประมาณคือDV1 2) ชุมชนมีเหตุผลคือDV2  และ 3) ชุมชนมี
ภูมคิุม้กันที่ดคีอืDV3 ดังนี้ 
 

 

            DV1 ชุมชนพอประมาณDV1  
 

            เสรี  พึงพิศ (2552, หน้า 76-94) ได้กล่าวถึง ชุมชนพอประมาณDV1 ประกอบด้วย 
พอด ีพองาม ความเรยีบงา่ยและคุณธรรม ดังนี้ 

           1. พอดีพองามDV1.1 หมายถึง กินพอดี อยู่พอดี มีคุณธรรม มีความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งคนในชุมชน ระหว่างคนกับธรรมชาติ มีลักษณะดังนี้ ครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่ลูกอยู่พร้อม
หน้าพร้อมตากันDV1.1.1  ชุมชนอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน DV1.1.2 มีการจัด

งานบุญ งานประเพณีที่ดีงามDV1.1.3  วัฒนธรรมที่ดีในวิถีชุมชนยังรักษาไว้ DV1.1.4  มีการสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นใหม่DV1.1.5 สุขภาพชุมชนดี มีการดูแลช่วยเหลือคนพิการ คน

เฒ่าคนแก่ คนถูกทอดทิ้งในชุมชนDV1.1.6  สภาพแวดล้อมดิน น้ํา ป่า อากาศดีอยู่ ไม่เสื่อมโทรม
DV1.1.7  และเคยมกีารทําขอ้มูลเศรษฐกจิชุมชนวา่มรีายรับรายจา่ยและหนี้สนิDV1.1.8  
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2. ความเรยีบง่าย DV1.2 หมายถงึ ความจําเป็นหรอืความตอ้งการ คุณคา่หรอื 
มูลค่า ความร่วมมือ หรือการแข่งขัน ดังนี้  ไม่จัดงานบุญงานประเพณี จัดงานเกินตัว หรือ
ใหญ่เกินไปสูญเสียงบประมาณ DV1.2.1  มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟูประเพณีดีงาม เช่น การรดน้ํา

ดําหัวผู้ใหญ่ การทําบุญบ้าน บุญข้าว การบายศรีสู่ขวัญ โดยเน้นคุณค่ามากกว่ารูปแบบ

ภายนอกDV1.2.2  มีการก่อสร้างทางวัตถุเกินความจําเป็นหรือไม่ DV1.2.3 ไม่ถูกครอบงําจากการ

บริโภคนิยมจนแข่งขันกันมีข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จําเป็น DV1.2.4 วางแผนการใช้เครื่องมือ

การเกษตรร่วมกันDV1.2.5 ร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ ออมข้าว  และการ

จัดการการผลติ การแปรรูป และอื่นๆ แบบวสิาหกจิชุมชน หรอืเป็นสมาชิกสหกรณ์DV1.2.6 

            3.คุณธรรม DV1.3 หมายถงึ  ความสมดุล  จติอาสา  เพื่อสว่นรวม ปัญญา  
ความกลา้หาญ ความเพยีรทน  ประกอบดว้ย  มกีารสง่เสรมิการพัฒนาคนDV1.3.1 การเสียสละ

เพื่อส่วนรวม มีคนอาสาช่วยเหลือชุมชนDV1.3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาท้องถิ่นDV1.3.3  ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาDV1.3.4 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชนหรอืกับนอกชุมชนดว้ยปัญญา  และมคีวามกลา้หาญ และความเพยีรทนDV1.3.5 
 

  

           DV2 ชุมชนมเีหตุผลDV2  
 

           เสรี  พึงพิศ (2552, หน้า 76-94) ได้กล่าวถึง หลักชุมชนมีเหตุผลซึ่งประกอบด้วย 
ชุมชนเรยีนรู ้ชุมชนเขม้แข็งเรยีนรู้จักตนเอง เรียนรู้จักปัญหาและทรัพยากร  แผนแม่บทชุมชน
และรูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง ดังนี้ 
           1. ชุมชนรู้จักเรียนรู้DV2.1 หมายถึง การรู้ว่าอยู่ในยุคสังคมความรู้ปัญหา และความ
ต้องการที่แท้จริง ดังนี้  1. ชุมชนสนใจการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย (ดู

จํานวนผู้เรยีน การจัดการเรียน หลักสูตรในท้องถิ่น การเรียนรู้ดูงาน การฝึกอบรมในชุมชน) DV2.1.1  
2. ชุมชนเรยีนรู ้มคีวามรูข้อ้มูลที่ดเีกี่ยวกับการผลิต เช่น การทํานา การทําการเกษตร การแปรรูป  

การตลาด ใส่ใจในรายละเอียด และมีการปรับปรุงในการทํางาน การผลิต การแปรรูปDV2.1.2        

3. ชุมชนหาข้อมูล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ประกอบอาชีพหรือการลงทุน DV2.1.3 4. ชุมชน

เรยีนแลว้ก็คดิเป็น ทําเป็น  มทีักษะในการทําสิ่งที่ไดเ้รยีน ไดอ้บรมมาDV2.1.4 

           2. เรียนรู้จักปัญหาและทรัพยากร หมายถึง การเรียนรู้หนี้สิน รู้ค่าใช้จ่ายในชุมชน
สิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ทรัพยากรของชุมชน มีลักษณะดังนี้ 1) รู้จักปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท ้ 

มีการวิจัย รวบรวมข้อมูล มีการพูดคุย เสวนา ทําประชาคมกันหรือไม่DV2.1.5  2) มีข้อมูลเกี่ยวกับ

หนี้สิน และการใช้จ่ายของชุมชน ตัวเลขโดยรวม เป็นหนี้ในระบบ นอกระบบDV2.1.6 3) มีข้อมูล
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปัญหาดิน น้ํา ป่า ฝุ่น ฯลฯ DV2.1.7 4) มีข้อมูลและมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพของชุมชน เรียนเรื่องวิธีการ ป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน เช่น  อาหารการกิน 

การออกกําลังกาย การนวด สมุนไพร เป็นต้นDV2.1.8 5) มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนของชุมชน ได้แก่ ทุน

ทรัพยากร ดนิ น้ํา ปา่  พชื สัตว ์จุลนิทรยี ์แรธ่าตุ และความหลากหลายทางชีวภาพDV2.1.9            
           3. เรียนรู้จักตนเองDV2.2 หมายถึง การเรียนรู้จากรากเหง้า เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นมลีักษณะ  ดังนี้ 1) มกีารเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน รากเหง้าของตนเอง ความเป็นมา

ของหมู่บ้านจากผู้ใหญ่DV2.2.1  2) มีข้อมูลและมีการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นDV2.2.2 3) มี

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ทรงปัญญาได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานDV2.2.3  4) มีการ

ทําบุญใหบ้รรพบุรุษที่ลว่งลับไปแลว้DV2.2.4 
           4. การวางแผนชุมชนDV2.3 หมายถงึ การมแีผนชีวติ แผนยุทธศาสตร์ แผนแยกย่อย
แตบู่รณาการ แผนการพึ่งพาตนเองและการสร้างเครือข่าย ดังนี้ 1) มีแผนแม่บทชุมชน ซึ่งเป็น
แผนชีวติ แผนเศรษฐกจิและสังคมชองชุมชนDV2.3.1 2) มกีารทําแผน   โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ทั้ง

กระบวนการเพื่อขอโครงการDV2.3.2  3) มีการวางแผนในลักษณะการทํายุทธศาสตร์ มีขั้นมี

ตอน และมีแผนการดําเนินการที่ดีDV2.3.3  4) มีแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการ
ดูแลรักษาสุขภาพชุมชนDV2.3.4  5) มีแผนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่นการทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพDV2.3.5  6) มีแผนการทําแผนการลดรายจ่ายโดยการจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร ของ

ใช้ ปุย๋ โดยชุมชนDV2.3.6 7) มแีผนการออมและการสรา้งสวัสดกิารชุมชนDV2.3.7    
           5. รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางDV2.4 สุเมธ ตันติเวชกุล (2554, หน้า 4) ได้

กลา่วถงึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องมีเหตุมีผล โดยการรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนํา

ทาง ดังนี้ 1. ไม่ใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง DV2.4.1 2. ไม่ทําตามกระแสนิยมDV2.4.2 3. มีความ
กล้าหาญเพียงพอในการเลือกหนทางในการพัฒนาDV2.4.3 4. รักษาสติและปัญญาให้มั่นคงDV2.4.4 
5. ใช้เหตุผลในการเลอืกใช้ชีวติของตนเองDV2.4.5    

            ส่วน สุเมธ ตันติเวชกุล (2554, หน้า 4) สรุปว่าความมีเหตุผล  ต้องมีการตัดสินใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่มีความพอประมาณในมิติต่างๆ จะต้องมีสติรอบรู้ คิดระยะยาว 

ต้องมีเป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมDV2.4.6 มีความรู้ในการดําเนินการ มีการพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นการมองระยะยาว ตลอดจนการคํานึงถึงผลกระทบ
ของการกระทํา และความเสี่ยง จะทําใหม้คีวามพอประมาณทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต  
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          DV3 ชุมชนมภีูมคุ้ิมกันที่ดีDV3  
 

            เสรี  พึงพิศ (2552, หน้า 76-94) ได้กล่าวถึง ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การ
ระบบการจัดการที่ดี  ประกอบด้วย การจัดการชุมชน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากร 
ดังรายละเอยีด ดังนี้ 

            1. การจัดการชุมชนDV3.1 มลีักษณะดังนี้ 1) ชุมชนมีคณะผู้นําที่ดีมีคุณธรรม บริหาร

จัดการโปรง่ใส ตรวจสอบได้DV3.1.1 2) มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่ดี  เพราะระบบที่ดีทํา

ให้คนทําถูกได้ง่าย ทําผิดได้ยากDV3.1.2 3) มีผู้นําที่ดี เพราะผู้นําที่ดี คือผู้ที่ไม่ใช้อํานาจบังคับ

ผู้อื่น ขู่เข็ญ ใช้กําลังลงโทษแต่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน  

เป็นผู้ที่ชาวบ้าน อยากเดินตามเพราะเชื่อถือ เชื่อมั่นDV3.1.34) ชุมชนเองเป็นผู้ตามที่ดี ที่รู้จัก

เรียนรู้ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทํา มีส่วนร่วมในการดําเนินการกับคณะผู้นําDV3.1.4 5) มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรสําหรับชุมชน ทั้งส่งคน ไปอบรมสัมมนา ทั้งจัดเองใน

ชุมชน มีการประชุมเป็นนิจ ปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันDV3.1.5       
6) กลุ่มต่างๆ มีการจัดการพัฒนาโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มแม่บ้านทําวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเกษตร กลุ่มเยาวชน ฯลฯDV3.1.6 7) มีการบริหารการจัดการทรัพยากรส่วนรวม เช่น ป่า

ชุมชน ที่ดินและแหล่งน้ําสาธารณะ สถานที่พักผ่อน  หรือสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนDV3.1.7   
8) มีการให้การ ศึกษา การรณรงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการ
เมอืงในชุมชนDV3.1.8  

2. ระบบการผลติและการตลาด  ประกอบดว้ยการแปรรูปและการตลาด ดังราย  
ละเอยีดดังนี้ 

                   1. ระบบการผลิตDV3.2  ประกอบด้วย 1) มีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัต ิ
ทําใหเ้กดิระบบการผลิต การแปรรูปการตลาดDV3.2.1 2) มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของชุมชนใน
เรื่องการกิน  การใช้แล้วมีแผนการทําเองในชุมชนเพื่อลดการซื้อ หรือทําแผนการซื้อจาก
ตลาด  มีการทําการเกษตรผสมผสาน DV3.2.2 3) มีการผลิตอาหารในชุมชน เช่น ผัก ปลา ไก ่
หมู และอื่นๆDV3.2.3  4) มกีารรวมกลุม่กันผลติ เช่น หัตถกรรมจักสาน ทอผ้า ของประดับ ของ
ที่ระลกึ ผลติภัณฑท์ี่เป็นโอทอปของชุมชนDV3.2.4 5) มกีลุม่วสิาหกิจชุมชนกี่กลุ่มในชุมชน มีการ
ดําเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้การบริหารจัดการ และทักษะในการดําเนินการ

ที่ดีDV3.2.5 6) มกีารดําเนนิการผลติ การแปรรูป แบบเครอืขา่ยในระดับตําบลDV3.2.6 
         2. ระบบการตลาดDV3.3 ประกอบด้วย 1) มีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ ทําให้
เกดิระบบการตลาดชุมชนDV3.3.1 2) มกีลุม่วสิาหกจิชุมชนกี่กลุ่มในชุมชนมีการดําเนินงานอย่าง
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มปีระสทิธภิาพ มกีารเรยีนรูก้ารบริหารจัดการและทักษะในการดําเนินการที่ดีDV3.3.2 3) มีการ
ดําเนนิงานการตลาดแบบเครอืขา่ยกับชุมชนอื่นหรอืองคก์รอื่นนอกชุมชนDV3.3.3         
          3. ระบบทุนและการเงินชุมชนDV3.4 ประกอบด้วย การออม กองทุนและสวัสดิการ 

และโครงการรวมพลังดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) มีระบบการออม มีกลุ่มออมทรัพย์หรือ
ธนาคารหมูบ่า้น เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. หรือมีการออมในสถาบันการเงินอื่น
DV3.4.1 2) มีสถาบันการเงินของชุมชนDV3.4.2 3) มีกองทุนสวัสดิการ ซึ่งกําหนดให้ออมวันละ 1 

บาท เพื่อเป็นกองทุนสวัสดกิารDV3.4.3 4) มีโรงสีชุมชน ฉางข้าวรวม ลานตากข้าว ตากผลผลิต

การเกษตรรวมDV3.4.4  5) มีโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ และอื่นๆ ที่ทําร่วมกันเพื่อลด

รายจา่ยDV3.4.5                     
          4. ระบบทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงานชุมชน DV3.5 ประกอบด้วย ดิน น้ํา 
ป่า และพลังงานทางเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้   มีการถางป่า เพื่อทํากินมากน้อยเพียงใด
ในระยะ 30-40 ปทีี่ผ่านมา ยังมีป่าสาธารณะ ป่าปู่ตา หรือป่าชุมชนหรือไม่ ให้ประโยชน์อะไร

มีการดูแลรักษาอย่างไรDV3.5.1  3) มีระเบียบ และวิธีการป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า มีการ

ดูแลไฟปา่ เช่นบวชป่า สืบชะตาแม่น้ํา หรือพิธีกรรมอื่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมDV3.5.2 4) ที่ดิน

สาธารณะ มกีารใช้ประโยชนเ์พื่อสว่นรวมDV3.5.3  5) มกีารใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าหญ้า  
และมีมาตรการป้องกันอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้ ทั้งที่ตกค้างในดิน ในน้ํา และในอากาศ
DV3.5.4 6) มีการกําจัดขยะ มีการเรียนรู้ สืบทอด ประยุกต์ใช้วิธีการแบบโบราณของปู่ ย่า ตา 

ยาย  หรือฝ่ายบริหารชุมชนจัดการให้หมดDV3.5.5 7) มีการจัดเก็บของเน่าเสียในชุมชนเก็บไป

กําจัดในที่และวิธีการปลอดภัย หรือไม่ทําให้เกิดมลพิษ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านDV3.5.6  
8) มีระบบป้องกันและระบบสาธารณภัย ถ้าฝนแล้งขาดน้ํา ทําอย่างไร ไฟไหม้ น้ําท่วม และ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีมาตรการรองรับDV3.5.7 9) มีการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อผลิต
แหล่งพลังงาน เช่น ไฟฟ้า แก๊ส ถ่าน ให้ชุมชน เช่น เตาชีวมวล เตาไร้ควัน เตาเผาถ่านไม้ (ถัง 
200 ลิตร) ธนาคารขยะ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโครงการแปรรูปอาหารเพื่อการอบ 

การตากผลผลิต หรือใช้เพื่อให้กําเนิด ไฟฟ้า DV3.5.8 10) มีการวางแผนพลังงานเพื่อชุมชนใน
ระยะยาว เช่น การปลูกพืชเพื่อให้พลังงาน เช่น ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว ยางนา และพืชอื่นๆ ที่

อาจใช้เพื่อผลติเอทานอลDV3.5.9 

           5.ระบบสุขภาพDV3.6 ประกอบด้วย การป้องกัน การดูแลรักษา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 1) มีระบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยยึดหลัก “สร้างนําซ่อม” หรือเน้นการรักษา กิน

ยาหาหมอ ที่สถานีอนามัย โรงพยาบาล ซื้อยากินเองDV3.6.1 2) มีการเรียนรู้เรื่องการกิน การ
อยู่ที่ถูกต้อง และช่วยให้สุขภาพดีด้วยหรือ ไม่ เช่น กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินผลไม ้
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ออกกําลังกายDV3.6.2  3) มีการทําข้อมูลเรื่องคุณประโยชน์ของผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 

ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ผลไม้ ขนม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นDV3.6.3 4) มีการเรียนรู้ภูมิปัญญา 

เรื่องการหาอาหารในธรรมชาติ การทําอาหารตามฤดูกาล เพื่อการบํารุงสุขภาพ ป้องกันการ

เจ็บปว่ย หรอืรักษาอาการเจ็บไขไ้ดป้ว่ยDV3.6.4 5) มขีอ้มูล มกีารเรยีนรูเ้รื่องสมุนไพรในท้องถิ่น

มากนอ้ย มกีารปลูกและการนํามาใช้ เอามาแปรรูปDV3.6.5 6) มกีารส่งเสริมการออกกําลังกาย

ที่ถูกต้อง เหมาะกับเพศ วัย สภาพของร่างกาย และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นDV3.6.6     
7) ชุมชนมีน้ําดื่มสะอาดจากที่ใด ใช้น้ําฝน การกรองน้ํา การต้มน้ําดื่ม หรือมีโครงการน้ําดื่ม

จากชุมชนเอง หรอืมหีุน้สว่นกับโครงการการผลติน้ําดื่มของตําบลDV3.6.7 8) มีการส่งเสริมการ
ผลติอาหารเอง เช่น การปลูกผัก ปลกูสมุนไพร การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ แบบง่าย การ
ทําเกษตรผสมผสาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิต เพื่อการบริโภคมากกว่าทําเพื่อขาย 
ทําให้ลดรายจ่ายและได้สุขภาพดี เพราะไม่ต้องเสี่ยงบริโภคสารเคมีจากของที่ซื้อจากตลาด
DV3.6.8 9) มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นใน
ชุมชนDV3.6.9 10) มีกองทุนยาในหมู่บ้านเพื่อช่วยในยามฉุกเฉิน ลดรายจ่ายการเดินทางออกไป
ซื้อยาไกลๆ หรอืแพงๆ จากรา้นคา้DV3.6.10 11) มกีารตัง้เปา้หมาย “ชุมชนสุขภาพด”ีDV3.6.11 
               จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งผู้วิจัยกําหนดเป็นตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้  สามารถสรุปให้เห็นแนวคิดของตัวแปร 
และดัชนขีอง ตัวแปรตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไดต้ามตารางที่ 8 ตอ่ไปนี้ 
 

ตารางที่ 8 ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด สําหรับตัวแปรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวชี้วัด 
DV1 ชุมชนพอ 

ประมาณ 
 

DV1.1 พอดพีอ
งาม 
 

DV1.1.1 ครอบครัวอบอุน่ พอ่แมลู่กอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากัน 
DV1.1.2 ชุมชนอยูร่่วมกันฉันท์พี่นอ้งสามัคคช่ีวยเหลอืเกื้อกูลกัน 
DV1.1.3 มกีารจัดงานบุญงานประเพณท่ีีดงีาม 
DV1.1.4 รักษาวัฒนธรรมท่ีดใีนวถิชุีมชน 
DV1.1.5 มกีารสบืทอดภูมปัิญญาท้องถิ่นจากผูสู้งอายุสูค่นรุ่นใหม ่
DV1.1.6 สุขภาพชุมชนดี มีการดูแลช่วยเหลือคนพิการ คนเฒ่า  

คนแกใ่นชุมชน 
DV1.1.7 สภาพแวดลอ้มดนิ น้ํา ป่า อากาศดอียูไ่มเ่สื่อมโทรม 
DV1.1.8 มกีารทําขอ้มูลเศรษฐกจิชุมชนวา่มรีายรับรายจา่ยและหนี้สนิ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
ตัวแปร ดัชน ี ตัวชี้วัด 

 DV1.2 ความเรียบ 
         งา่ย 

DV1.2.1 การจัดงานบุญงานประเพณไีมจ่ัดงานเกนิตัว  
DV1.2.2 มกีารอนุรักษ์ การฟื้นฟูประเพณดีงีาม 
DV1.2.3 มกีารกอ่สร้างทางวัตถุตามความจําเป็น 
DV1.2.4 ไม่ถูกครอบงําจากการบริโภคนิยมจนแข่งขันกัน มีข้าว

ของเครื่องใช้ท่ีไมจ่ําเป็น 
DV1.2.5 มวีางแผนการใช้เครื่องมอืการเกษตรร่วมกัน 
DV1.2.6 การร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ ออม

ขา้ว การจัดการการผลติ และอื่นๆ 
DV1.3 คุณธรรม DV1.3.1 มกีารสง่เสริมการพัฒนาคน 

DV1.3.2 การเสยีสละเพื่อสว่นรวม มคีนอาสาช่วยเหลอืชุมชน 
DV1.3.3 การมสีว่นร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหา   
           และพัฒนาท้องถิ่น 
DV1.3.4 ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแกปั้ญหา 
DV1.3.5 แกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในชุมชนหรอืกับนอกชุมชน 

DV2 ชุมชนม ี
      เหตุผล 

DV2.1 เรียนรู้
ปัญหา    

DV2.1.1 ชุมชนสนใจการเรียนรู้ ท้ังในระบบ นอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัย  

DV2.1.2 ชุมชนเรียนรู้ มีความรู้ข้อมูลท่ีดีเกี่ยวกับการผลิตเช่น 
การทํานา การแปรรูป การตลาด 

DV2.1.3 ชุมชนหาขอ้มูล และใช้เหตุผลในการตัดสนิใจ 
           ประกอบอาชีพหรอืการลงทุน  
DV2.1.4 ชุมชนเรียนแลว้ก็คดิเป็น ทําเป็นมทัีกษะในการทําสิ่งท่ีได้

เรียน ไดอ้บรมมา 
DV2.1.5 รู้จักปัญหาของชุมชนอยา่งถอ่งแท้  มกีารวจิัย  
           รวบรวมขอ้มูล มกีารพูดคุย เสวนา ทําประชาคม  
DV2.1.6 มขีอ้มูลเกี่ยวกับหนี้สนิ และการใช้จา่ยของชุมชน  
            ตัวเลขโดยรวม เป็นหนี้ในระบบนอกระบบ 
DV2.1.7 มีข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปัญหา ดิน น้ํา ป่า 

ฝุน่ละออง ฯลฯ 
DV2.1.8 มขีอ้มูลและมกีารเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน เรียน

เรื่องวธีิการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน 
DV2.1.9 มขีอ้มูลเกี่ยวกับทุนของชุมชน ได้แก่ ทุนทรัพยากรดิน น้ํา 

ป่า พชื สัตว ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 DV2.2 รู้จัก
ตนเอง 

DV2.2.1 มีการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ชุมชน รากเหง้าของตนเอง
ความเป็นมาของหมูบ้่านจากผูใ้หญ ่

DV2.2.2 มขีอ้มูลและมกีารเรียนรู้เรื่องภูมปัิญญาท้องถิ่น 
DV2.2.3 มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีทรงปัญญาได้

ถา่ยทอดใหลู้กใหห้ลาน            
DV2.2.4 มกีารทําบุญใหบ้รรพบุรุษผูล้ว่งลับไปแลว้ 

DV 2.3 รู้จัก
วางแผน  

DV2.3.1 มแีผนแมบ่ทชุมชน ซึ่งเป็นแผนชีวิต แผนเศรษฐกิจและ
สังคมชองชุมชน  

DV2.3.2 มกีารทําแผน โดยชุมชนมสีว่นร่วมท้ังกระบวน การเพื่อ
ขอโครงการ 

DV2.3.3 มีการวางแผนในลักษณะการทํายุทธศาสตร์ มีขั้นมี
ตอนและมแีผนการดําเนนิการท่ีด ี

DV2.3 รู้จัก
วางแผน    

DV2.3.4 มีแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการดูแล
รักษาสุขภาพชุมชน 

DV2.3.5 มีแผนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น การทําการใช้ปุ๋ย
อนิทรียชี์วภาพ 

DV2.3.6 มีแผนการทําแผนการลดรายจ่ายโดยการจัดการข้าว
อาหาร สมุนไพรโดยชุมชน      

DV2.3.7 มกีารออมและแผนการสร้างสวัสดกิาร 

DV2.4 รู้จักใช้
เหตุผล
เป็นเครื่อง
นําทาง  

 

DV2.4.1 ไมใ่ช้กเิลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง 
DV2.4.2 ไมทํ่าตามกระแสนยิม 
DV2.4.3 มคีวามกลา้หาญเพยีงพอในการเลอืกหนทางในการพัฒนา 
DV2.4.4 รักษาสตแิละปัญญาใหม้ั่นคง 
DV2.4.5 ใช้เหตุผลในการเลอืกใช้ชีวติของตนเอง 
DV2.4.6 มเีป้าหมายและวธีิการท่ีเหมาะสม 

DV3 ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกัน 
ที่ด ี

 

DV3.1 การ
จัดการ
ชุมชน 

DV3.1.1 ชุมชนมีคณะผู้นําท่ีดีมีคุณธรรมบริหารจัดการโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

DV3.1.2 มรีะบบการบริหารจัดการชุมชนท่ีด ี      
DV3.1.3 มีผู้นําท่ีดี เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความ 

สัมพันธ์ ท่ีดกีับชาวบ้าน  
DV3.1.4 ชุมชนเองเป็นผู้ตามท่ีดีท่ีรู้จักเรียนรู้  ร่วมมือ ร่วมคิด

ร่วมทํา มสีว่นร่วมในการดําเนนิการกับคณะผูน้ํา 
DV3.1.5 มกีารสง่เสริมการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรสําหรับชุมชน 
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 DV3.1.6 กลุม่ตา่งๆ มกีารจัดการพัฒนาโปร่งใสมปีระสทิธิภาพ  
DV3.1.7 มีการบริหารการจัดการทรัพยากรส่วนรวม เช่น ป่าชุมชน 

ดนิและแหลง่น้ํา  
DV3.1.8 มีการให้การศึกษา การรณรงค์ เรื่ องสิทธิ เส รีภาพ

ประชาธิปไตยการมสีว่นร่วมทางการเมอืง 

DV3.2 ระบบ
การผลติ
ชุมชน    

DV3.2.1 มีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ ทําให้เกิดระบบการ
ผลติ การแปรรูป 

DV3.2.2 มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของชุมชนในเรื่องการกินการใช้
แลว้มแีผนการทําเองในชุมชนเพื่อลดการซื้อ  

DV3.2.3 มกีารผลติอาหารในชุมชน เช่น ผัก ปลา ไก ่หมูและอื่นๆ 
DV3.2.4 มกีารรวมกลุม่กันผลติ เช่น หัตถกรรม จักสาน 
       ทอผา้  ผลติภัณฑท่ี์เป็นโอทอป ของชุมชน 
DV3.2.5 มกีลุม่วสิาหกจิชุมชนในชุมชนมกีารดําเนนิงาน  
    อยา่งมปีระสทิธิภาพ มกีารเรียนรู้การบริหาร จัดการและ

ทักษะในการดําเนนิการท่ีด ี
DV3.2.6 มกีารดําเนนิผลติ การแปรรูปแบบเครอืขา่ยในระดับตําบล           

DV3.3 
การตลาด
ชุมชน 

DV3.3.1 มกีารนําแผนแมบ่ทชุมชนมาปฏบัิต ิทําใหเ้กดิระบบ
การตลาดชุมชน 

DV3.3.2 มกีลุม่วสิาหกจิชุมชนในชุมชนมกีารดําเนนิงานอยา่งมี
ประสทิธิภาพ มกีารเรียนรู้การบริหาร จัดการและทักษะใน
การดําเนนิการท่ีด ี  

DV3.3.3 มกีารดําเนนิงานการตลาดแบบเครอืขา่ยกับ 
 ชุมชนอื่นหรอืองคก์รอื่นนอกชุมชน                   

DV3.4 ระบบ
การ
การเงนิ   

DV3.4.1 มรีะบบการออม มกีลุม่ออมทรัพย ์ ธนาคาร หมูบ้่านเป็น
สมาชิกสหกรณ ์เป็นสมาชิก ธ.ก.ส.และสถาบันการเงนิอื่น  

DV3.4.2 มสีถาบันการเงนิของชุมชน 
DV3.4.3 มกีองทุนสวัสดกิาร ซึง่กําหนดใหอ้อมวันละ 1 บาท เพื่อ

เป็นกองทุน 
DV3.4.4  มโีรงสชุีมชน ฉางขา้วรวม ลานตากขา้ว  ตากผลผลติ

การเกษตรรวม 
DV3.4.5 มโีครงการปุ๋ยอนิทรีย ์ชีวภาพ และอื่นๆ  ท่ีทําร่วมกันเพื่อ

ลดรายจา่ย 
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DV3.5 การใช้
พลังงาน
ชุมชน 

DV3.5.1 มีป่าสาธารณะ ป่าปู่ตา หรือป่าชุมชน หรือให้ประโยชน์
และมกีารดูแลรักษา  

DV3.5.2  มรีะเบียบ และวิธีการป้องกันการตัดไม้ ทําลายป่า มีการ
ดูแลไฟป่า เช่น บวชป่า สืบชะตา แม่น้ํา หรือพิธีกรรมอื่น
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

DV3.5.3 ท่ีดนิสาธารณะ มกีารใช้ประโยชนเ์พื่อสว่นรวม                    
DV3.5.4 มกีารใช้สารเคม ียาฆา่แมลง  ยาฆ่าหญ้า และมีมาตรการ

ป้องกันอันตรายจากสารเคมเีหลา่นี้  
DV3.5.5 มกีารกําจัดขยะ มีการเรียนรู้ สืบทอด  ประยุกต์ใช้วิธีการ

แบบโบราณของปู่  ยา่ ตา ยาย  หรอืฝา่ยบริหารชุมชน 
DV3.5.6 มกีารจัดเก็บของเนา่เสยีในชุมชน เก็บไปกําจัดในท่ีและวิธีการ

ปลอดภัย ทําใหเ้กดิมลพษิสง่กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน 
DV3.5.7 มีระบบป้องกันและระบบสาธารณภัย ถ้าฝนแล้งขาดน้ํา 

ไฟไหมน้้ําท่วม และภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ
DV3.5.8 มีการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตแหล่งพลังงาน 

เช่น ไฟฟา้ แกส๊ถา่น ใหชุ้มชน เพื่อใช้ใน  โครงการแปรรูป
อาหาร  หรอืใช้เพื่อใหก้ําเนดิไฟฟา้ 

DV3.5.9 มกีารวางแผนพลังงานเพื่อชุมชนในระยะยาวเช่น การปลูก
พชืเพื่อใหพ้ลังงาน 

DV3.4 ระบบ
สุขภาพ
ชุมชน  

DV3.6.1 มรีะบบการดแูลสุขภาพชุมชนโดยยดึหลัก“สร้างนําซอ่ม”   
DV3.6.2 มกีารเรียนรู้เรือ่งการกนิ การอยูท่ี่ถูกตอ้งและช่วยใหสุ้ขภาพด ี
DV3.6.3 มีการทําข้อมูลเรื่องคุณประโยชน์ของผักพื้นบ้านอาหาร

พื้นเมอืง ขา้วกลอ้ง จากภูมปัิญญาท้องถิ่น  
DV3.6.4 มีการเรียนรู้ภูมิปัญญา เรื่องการหาอาหารในธรรมชาต ิ

การทําอาหารตามฤดูกาล  ป้องกันการเจ็บป่วย หรอืรักษา  
อาการเจ็บไขไ้ดป่้วย 

DV3.6.5 มีข้อมูล มีการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น มีการปลูก
และการนํามาใช้ เอามาแปรรูป 

DV3.6.6 มีการส่งเสริมการออกกําลังกายท่ีถูกต้อง เหมาะกับเพศ 
วัย สภาพของร่างกาย และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

DV3.6.7 ชุมชนมนี้ําดื่มสะอาด ใช้น้ําฝน การกรองน้ํา การต้มน้ําดื่ม 
โครงการน้ําดื่มจากชุมชนหรือมี หุ้นส่วนกับโครงการการ
ผลติน้ําดื่มของตําบล 
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ข้อค้นพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 8 (ต่อ) 

ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด 
  DV3.6.8 มีการส่งเสริมการผลิตอาหารเอง การปลูกผัก ปลูกสมุนไพร การทํา

เกษตรผสมผสาน การใช้ปุ๋ยอนิทรียชี์วภาพการผลติ เพื่อการบริโภค 
DV3.6.9 มีอาสาสมัครท่ีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพและการ

รักษาเบื้องตน้ในชุมชน 
DV3.6.10 มกีองทุนยาในหมูบ้่านเพื่อช่วยใน ยามฉุกเฉนิ 
DV3.6.11 มกีารตัง้เป้าหมาย “ชุมชนสุขภาพด”ี 

 

 

 
 

         การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อ
คน้พบจากงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง  มรีายละเอยีดขอ้คน้พบทางการวจิัยที่เกี่ยวข้องสรุปเป็นตาราง
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 ข้อค้นพบทางการวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลงานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
สมมตฐิานทีไ่ด้รับการ 

ยอมรับ 
1. การพัฒนารูปแบบ การดําเนนิ
ธุรกิจชุมชน ในจังหวัดมหาสา
คาม (เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร, 2552, บทคัดย่อ)  
 

1. ผู้นําDV3.1.3 
2. การบริหาร 

3. การตลาดIV3.2.3 
4. การบริหาร

จัดการIV3.2.1 
5. การเงนิและทุน

IV3.2.4 
 

1. ความสําเ ร็จใน
การดําเนินงาน
ของธุรกจิชุมชน 

 
 

ปัจจัยด้านผู้นํา คณะกรรมการ 
การมีส่วนร่วมของสมาชิก การ
ทํากิจกรรมกับภายนอก การ
บริหารจัดการ การบริหารการ 
ตลาดและด้านบริหารการเงิน
และทุนมีผลต่อความ สําเร็จใน
การดําเนนิงานของธุรกจิชุมชน 

2. ความสัมพันธร์ะหวา่งระดับการ
รับรู้กับระดับการนําไปปฏิบัติ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรในจังหวัดนคร 
ราชสีมา (เดชา กลิ่นจันทร์
,2549, บทคัดย่อ) 

1. พอประมาณDV1 

2. มเีหตุผลDV2, 

3. ภูมคิุม้กันDV3 

ระดับการรับรู้และ
ร ะ ดั บ ก า ร นํ า ไ ป
ปฏบิัต ิ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการ
รับรู้และระดับการนําไปปฏิบัติ
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง  มี ความสั มพั นธ์ ใ น
ทศิทางเดยีวกัน 
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ยอมรับ 
1. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในชุมชนเพื่อการ
จัดการทุนประเทศเพื่ อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (อดินันท์ พรหม
พันธใ์จ, 2550, บทคัดย่อ) 

1. พอประมาณDV1 

2. มเีหตุผล,DV2 

3. ภูมคิุม้กันDV3 

4. ทุนของประเทศIV2 

การพัฒนาสู่ความ
เขม้แข็งและย่ังยืน 
 

การนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใช้กับการ
บ ริหารทุ นของประ เทศจะนํ า
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง
และย่ังยืน 

4. การประยุกตห์ลักการจัดการ
ธุรกจิแบบแนวพระราชดําริแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีงกับวสิาหกจิ
ชุมชน (สุวกจิ ศรีปัดถา, 2549,
บทคัดย่อ) 

1. พอประมาณDV1 

2. มเีหตุผล,DV2 

3. ภูมคิุม้กัน,DV3 

 

ระดั บการประยุกต์       
ใช้หลักการจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กับวสิาหกจิชุมชน 

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอ เพียง
สามารถนํ า ไปประ ยุ กต์ ใ ช้ กั บ
วิสาหกิจชุมชนทุกชนิดทุกขนาดได้
เป็นอย่างด ี

5. การบริหารจัดการธุรกจิชุมชน
เพื่อความย่ังยืนโดยอาศัยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกับ
ผู้ผลติสิ่งทอผ้าลายเกล็ดเตา่
(ณัฐนันท ์ หลักคดิ, 2554, 
บทคัดย่อ) 

การบริหารจัดการ
IV3.2.1 

 

ระดับการประยุกต ์      
ใช้หลักการจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้ า น ค ว า ม พ อ 
ประมาณDV1และมี
เหตุผลDV2 
ความย่ังยืน 

การจัดการวิสาหกิจชุมชนมีความ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านพอประมาณและมี
เหตุผลโดยรวมในระดับมาก 

6. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอ เพียงสู่การวาง
นโยบายของธุรกิจและแผนการ
ตลาดของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Guntalee,R.,  2009, 
Abstract) 

พอประมาณDV1 
มเีหตุผลDV2 
ภูมคิุม้กันDV3 
 

แนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงคือทางสายกลางที่จะ
กระทําสิ่งตา่งๆ ไปสูค่วามย่ังยืน 

7. กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
ความย่ังยืนและสร้างมูลค่า เพิ่ม
ในประ เ ทศสห รั ฐ  อ เ ม ริ ก า 
(Moore & Manring, 2008, 
Abstract) 

1. กลยุทธก์ารพัฒนา 
2. ความร่วมมอืDV1.2 
 

การพัฒนาอย่า ง
ย่ังยืน 
 

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนเกิด
จากความร่วมมือจากหลายปัจจัย
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

8. ความจําเป็นที่ต้องสนับสนุนไม
โครธุรกจิ เพื่อความอยู่รอดอย่าง
ย่ังยืน (Samujh, R., 2008, 
Abstract) 

ไมโครธุรกจิ เสถยีรภาพของ
สภาพแวดลอ้ม 

ไมโครธุรกจิมบีทบาท สําคัญในการ
รักษาสภาพแวดลอ้มที่มเีสถยีรภาพ
และสิ่งแวดลอ้มของโลกอย่างย่ังยืน 

9. ผลสัมฤทธิ์ของการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขต
พื้นที่อําเภอเพชรบูรณ์ (ปิยะวัน 
เพชรหม,ี 2552, บทคัดย่อ) 

1. เพิ่มรายได้DV2.3 
2. ลดรายจา่ยDV2.3 
3. ประหยัดDV1 
4. การอนุรักษ์IV1 
5. การเรียนรู้IV3  
6. ดา้นสังคม 

ระดับการดําเนนิชีวิต 
ตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

การดําเนนิชวีติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการลดรายจ่าย ด้าน
การเพิ่มรายได ้ดา้นการประหยัด ด้าน
การเรียนรู้ การอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
สังคมประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก   
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สมมตฐิานทีไ่ด้รับการ

ยอมรับ 
10. ก า รบ ริห า ร ง านตามหลั ก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บริษัทปูนซิ เมนต์ ไทยจํากัด 
(มหาชน) (วิสูตร สุจิระกุล, 
2551, บทคัดย่อ) 

1. ความพอประมาณDV1 
2. ความมเีหตุผลDV2 
3. การมภีูมคิุม้กันที่ดีDV3 

ระดับค่าเฉลี่ยของการ
บริหารงานตามหลัก
ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพยีง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
การบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความ 
สั ม พั น ธ์ กั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคใน
การปฏบิัตงิาน  

11. ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี (ธนา
วุฒิ พิมกิ และจันทนา ฤทธิ์
สมบูรณ์, 2552, บทคัดย่อ) 

1. การทําธุรกจิอย่าง
ซื่อสัตย์DV1.3 

2. การจัดการธุรกจิที่
เนน้การบริหารความ
เสี่ยงต่ําIV3.2.4 

ระดับการประ ยุกต ์      
ใช้ หลั กการจั ดการ
ธุรกิ จตามแนวพระ 
ร า ช ดํ า ริ เ ศ รษฐกิ จ
พอเพยีง 

หลักการจัดการธุรกิจตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับ
วสิาหกจิชุมชนทุกประเภทและ
ทุกขนาดกจิการไดอ้ย่างเหมาะสม           

12. การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนตําบล
คลองอุ ดม อํ าเภอปากเกล็ ด 
จังหวัด นนทบุ รี  (เอื้องทิพย์ 
กลิ่นจันทร์, 2551, บทคัดย่อ) 

การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพยีงในชวีติ ประจําวัน 

ระดับการประ ยุกต ์      
ใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอ 
เพียงในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนตําบลคลองอุดม อยู่
ในระดับปานกลาง 

13. เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ลัวะบ้านสามตําบลห้วยหอม 
อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แมฮ่อ่งสอน (กติตพิล ทองรัตน์
, 2552, บทคัดย่อ) 

พอประมาณDV1 
มเีหตุผลDV2 
ภูมคิุม้กันDV3 
  

ความสัมพันธ์ที่ดีด้าน
สังคมและความรู้ใน
การผลติ 

การดําเนินชีวิตมีความสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
มีภูมิคุ้มกัน ความหลากหลายใน
ระบบการผลิต มีความสัมพันธ์
ด้านสังคมที่ดี และมีความรู้ใน
ระบบการผลติ 

14. วถิชีวีติสมาชกิหมูบ่า้นรอบศูนย์
ศกึษาการพัฒนาหว้ยทราย อัน
เนื่ องมาจากพระราชดํา ริที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพยีง จังหวัดเพชรบุรี (ชาญ 
รามัญอุดม, 2552, บทคัดย่อ  

การดําเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ร ะ ดั บ ก า ร ใ ช้ ห ลั ก
ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพยีง 

วิถีชีวิตของสมาชิกรอบศูนย์
การศึกษาพัฒนาห้วยทรายมี
ความสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีง 

15. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (ชาญชัย สุข
สกุล, 2554, บทคัดย่อ) 

การจัดการการตลาด
IV3.2.2 
 

การพึ่งตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน 

การส่ง เสริมการตลาดตาม
แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฯ เ น้ น
ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทําใหพ้ึ่งตนเองได้ 

16. การศึกษาชุมชนต้นแบบที่นํา
แนวพระราชดํ าริ เศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการแก้ ปัญา
หาความยากจนอย่างย่ังยืน (ไชย
รัตน ์ปราน,ี 2551, บทคัดย่อ) 

1. ทุนทางสังคมIV2.1 
2. ทุนทาง 
วัฒนธรรมIV2.2 

3. ทุนความรู้/สถาบัน 
 

การพึ่ งตนเองอย่าง
ย่ังยืนและพอเพยีง 

การดํารงอยู่ของชุมชนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนความรู้ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อ
แก้ ไ ขและพั ฒนาชุ มชน ให้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอ 
เพยีงและย่ังยืน 
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สมมตฐิานทีไ่ด้รับการ

ยอมรับ 
17. ภูมิปัญญาชาวบ้านตามวิถีชีวิต

เกษตรชุมชนพึ่งตนเอง ศึกษา
เฉพาะกรณีศูนย์รวมศูนย์เห็ด
บา้นอรัญญกิ ตําบลกระทุ่มล้น 
อํ า เ ภอสามพราน  จั ง หวั ด
นครปฐม (เกษม สุขสวัสดิ์ , 
2546, บทคัดย่อ)  

หลักพระพุทธศาสนา 
 

ชุมชนพึ่งตนเองได้ การนําหลักพระพุทธศาสนา
มาใชใ้นการดําเนนิชีวิต โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้
ชุมชนพึ่งตนเองได ้

18. องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง : ประสบการณ์ตรง
จากชาวบ้านในจังหวัดราชบุรี 

(อรรถพล อุสายพันธ์ , 2551,
บทคัดย่อ) 

หลักพอประมาณDV1 
มเีหตุผลDV2 

ภูมคิุม้กันDv3 

1. องค์ความรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

2. ระดับความรู้ 
 

องค์ความ รู้ด้ านเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจากการศึกษาหา
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้ของ
ชาวบา้น 

19. ความสัมพันธ์ของความรู้ความ
เข้ า ใจในปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
กับการบันทึกบัญชีครัวเรือน
ของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล
หนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี (สุคนธ์ เหลืองอิงคะ
สุต, 2551, บทคัดย่อ) 

ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี

ครัวเรือนDV3.4 
ความ รู้ความ เข้ า ใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง 

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริมคีวามสัมพันธก์ับ
การบันทึกบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน 

20. ทุนทางสังคมบนพื้นฐานความ
เข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง  (Amornsiriphong 
,Plemyat แ ล ะ Charoernrat, 
2012, Abstract) 

1.การมสีว่นร่วมDV1.2 
2.ทุนทางสังคมIV2.1 

ความ เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
ชุมชน 

การมีส่วน ร่วมและทุนทาง
สังคมเป็นรากฐานสําคัญใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

21. การประเมินการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ
(Peng,Guosheng & Yancai 2011, 
Abstract) 

1. การใช้ท รัพยากร

อย่างประหยัดIV1.3 
2. การป้องกันความ
เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง

ระบบนเิวศน์IV1.3 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน ดัชนีการประเมินการพัฒนา
อย่างย่ังยืนสามารถป้องกัน
ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง
ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

22. รูปแบบการบริหารจัดการ
ครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจ
ของชุมชนบ้านป่าปง ตําบล
ตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ (ชูใจ กินูญ, 2551, 
บทคัดย่อ) 

1. การจัดการ  
   ครอบครัว 
2. เศรษฐกจิพอเพยีง 

การสร้างสติปัญญา 
และมีสุขภาพจิตดีของ
เยาวชน 

รูปแบบการจัดการครอบครัว
ต า ม แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงสามารถนําไปใช้ใน
ชวีติประจําวันได ้
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

ผลงานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
สมมตฐิานทีไ่ด้รับการ

ยอมรับ 
23. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

เศรษฐกิจส ร้างสรรค์และ
เมือง: การเรียนรู้จากวิกฤติ
การเงิน(Pratt, Hutton, 2012, 
Asbtract) 

1. วกิฤตกิารเงนิ 
2. การเรียนรู้ถงึ
ผลกระทบจากวกิฤต
การเงนิ 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ การ เ รียน รู้ผลกระทบจาก
วิกฤติการเงินมีความ สัมพันธ์
กับเศรษฐกจิสร้างสรรค ์

24. เศรษฐกจิสร้างสรรค์และวิกฤติ
เศรษฐกิจ วิ วัฒนาการของ
ค ว า ม รู้  น วั ต ก รรม  แล ะ
ความ รู้ของ เศรษฐกิจและ
สังคม(Dubina, Carayannis and 
Campbell 2012, Abstract) 

1. สังคมฐานความรู้ 
2. เศรษฐกจิ
ฐานความรู้ 

ความเจริญ 
เตบิโตทางเศรษฐกจิ 

การพัฒนาโครงสร้างองค์กร 
สั งคมเศรษฐกิจจะมีความ 
ก้าวหน้าขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และสังคมฐาน 
ความรู้ 

25. บทบาทขององค์กรและการมี
ส่วนร่วมในองค์กรชุมชนเพื่อ
การฟื้นฟูนโยบายเมืองในส
หราชอาณาจักร (Bailey and 
Nick, 2012, Abstract) 

1. การมสีว่นร่วมDV1.2 
2. การอุทศิตน 

3. ทุนชุมชนIV2 
 
 

การพัฒนาชุมชนและ
ประชากร 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนเกิดจากชุมชน
ทอ้งถิ่นที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐ
การอุทิศตนทุนชุมชน ทําให้
เกดิการพัฒนา 
 

26. ธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น : ก ร ณีศึ ก ษ า
หมูบ่า้นพันขาง อําเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด (วิภาดา ระ
หา, 2550,บทคัดย่อ) 

1. ความร่วมมอืของ   

สมาชกิDV1.2 

2. ความเสยีสละDV1.3 
3. การบริหารจัดการ
IV3.2 

ความสําเร็จของธุรกจิ
ชุมชน 

ความสําเร็จของการดําเนิน
ธุรกิจชุมชนคือความร่วมมือ
ของสมาชิก  การมี ผู้นํ าที่ มี
ความเสียสละ  ซื่อสัตย์ และ
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
หน่วยงานรัฐ  มีกระบวนการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ร ะ ด ม ทุ น 
สม า ชิ ก ใ น ชุ ม ช นมี ร า ย ไ ด้
เพิ่มขึ้น  มคีวามอยู่ดกีนิด ี

27. แบบจําลองระบบบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของธุ รกิจขนาด
ย่อมของกิจการในประเทศ
ไทย, (Seksan Phonsuwan   
and Voratskachitvichyanukul, 
2010, Abstract 

1. การบรหิาร 

จัดการIV3.2 

2. เครอืขา่ยIV3.4 
 

เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
วางแผนและนโยบาย
การจัดการ 

กา รบริ ห า ร จั ดก า รและ
เครือข่ายเป็นเครื่องมือใน
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร
ตัดสินใจในการสนับสนุน
นโยบายดา้นการจัดการ 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

ผลงานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
สมมตฐิานทีไ่ด้รับการ

ยอมรับ 
28. ก า ร เ ป ลี่ ย น ผ่ า น ท า ง

เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่ งยืน กรณีศึกษา
ธุรกจิของประเทศโปแลนด์, 
(Jakub Kronenberg &Tomasz 
Bergier,  2011, Abstract) 

1. ตลาดพื้นฐานทาง

เศรษฐกจิIV3 

2. การเรยีนรู้IV3 

ก า รพั ฒน า อ ย่ า ง
ยั่งยนื 

การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
แ ล ะ ต ล า ดพื้ น ฐ า น ท า ง
เศรษฐกจิส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื 

 
          จากตารางที ่9 ผลงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้งสามารถสรุปตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปร
อื่นๆ ไดด้ังนี้ 

          กลุ่มตัวแปรต้นที่เหมือนกับกลุ่มตัวแปรต้นของผู้วิจัย ได้แก่หลักการจัดการ

วสิาหกิจชุมชนIV  การป้องกันความหายนะของสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์IV1.3  

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดIV1.3  ทุนชุมชนIV2 ทุนทางสังคมIV2.1  ทุนทางวัฒนธรรมIV2.2  
ทุนความรู้ IV2 การเรียนรู้IV3 การบริหารจัดการ IV3.2.1 การบริหารการตลาดIV3.2.3 ตลาด

พื้นฐานทางเศรษฐกจิIV3.2 การบรหิารการเงินและทุนIV3.2.4  การสร้างเครือข่ายชุมชนIV3.4 การ

จัดการธุรกจิที่เนน้การบรหิารความเสี่ยงต่ําIV3.2.4 

          กลุ่มตัวแปรต้นที่ไม่เหมอืนกับกลุ่มตัวแปรต้นของผู้วิจัย ได้แก่ การจัดการทุนของ
ประเทศ กลยุทธ์การพัฒนา  การให้บริการทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน การแบ่งปัน
การรับรู้ของ ผู้ประกอบการ  การจัดการกิจการ แบบค่อยเป็นค่อยไป  นโยบาย/
กระบวนการพัฒนาจากภายนอก วิถีชุมชน   การจัดการอาหารและโภชนาการ การจัดหา
รายได้ การอบรมเลี้ยงดู  วิกฤติการเงิน การเรียนรู้ถึงผลกระทบวิกฤติการเงิน นวัตกรรม 
วกิฤตเิศรษฐกจิ ความรูท้างเศรษฐกจิและสังคม  การอุทศิตน   

          กลุ่มตวัแปรตามที่เหมอืนกับกลุ่มตัวแปรตามของผู้วจัิย  ไดแ้กห่ลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงDV หลักพอประมาณDV1 ความมเีหตุผลDV2 การมภูีมคิุ้มกันที่ด ีDV3 การมี

สว่นรว่มDV1.2   การทําธุรกิจอยา่งซื่อสัตย์DV1.3  ความเสยีสละDV1.3 เพิ่มรายได้DV2.3 ลด

รายจา่ยDV2.3ประหยัดDV2 

          กลุ่มตัวแปรตามที่ไม่เหมือนกับกลุ่มตัวแปรตามของผู้วิจัย ได้แก่ เงื่อนไขความรู ้
คุณธรรม  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน  ความสําเร็จใน
การดําเนินงานของธุรกิจชุมชน รูปแบบการพัฒนา ระดับการรับรู้และระดับการนําไปปฏิบัต ิ
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ผลการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน  ระดับการประยุกต์ใช้หลักการจัดกับเศรษฐกิจ
พอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน ระดับการประยุกต์ใช้หลักการจัดกับเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
พอประมาณและมเีหตุผล  รูปแบบความสําเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับค่าเฉลี่ยของ
การบริหารงานตามหลักปรัชญาฯ  การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เสถียรภาพของสิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การถ่ายทอดภูมิปัญญา  องค์ความรู้และระดับความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาฯ รูปแบบการบริหารจัดการครอบครัว เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์การสร้างสติปัญญา และมีสุขภาพจิตดีของเยาวชน ความสัมพันธ์ที่ดีด้านสังคม
และความรูใ้นการผลติ 
 

กรอบแนวความคดิ 
           

การจัดการวิสาหกิจชุมชนเป็นขบวนการที่ทําให้งานกิจกรรมต่างๆสําเร็จลงได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผลโดยการใช้คนและทรัพยากร  ในการจัดองค์การวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 3 องค์ประกอบซึ่งเป็นตัวแปรต้น ได้แก่ 1) การจัดการแบบพึ่งพาตนเองประกอบด้วยการ
พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากร 
การพึ่งพาตนเองทางจิตใจและการพึ่งพาตนเองทางสังคม  2) การจัดการทุนชุมชน
ประกอบด้วยทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรและทุนทางโภคทรัพย์และ   
3)การจัดการเรียนรู้ของชุมชนประกอบด้วยทักษะสมัยใหม่ องค์ความรู้ใหม่ เจตคติใหม่ และ
การสร้างเครือข่ายชุมชน ส่วนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) หลักพอประมาณประกอบด้วยพอดีพองาม ความเรียบง่ายและคุณธรรม 2) หลักมี
เหตุมผีลประกอบด้วยการเรียนรู้ปัญหา รู้จักตนเอง รู้จักวางแผน รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนํา
ทาง และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้แก่การจัดการชุมชน ระบบการผลิตชุมชน การตลาดชุมชน 

การเงนิชุมชน การใช้พลังงานและระบบสุขภาพชุมชน   จากการศึกษาทฤษฏีและแนวคิดการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนIV และแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงDV และศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้ทําการรวบรวมเอกสารต่างๆ พบว่า ปัจจัยที่กําหนด
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจชุมชนคือความร่วมมือของสมาชิก การมีผู้นําที่มีความ
เสียสละ  ซื่อสัตย์ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ  มีกระบวนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ  ความสามารถระดมทุน สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีความอยู่ดีกินด ี
ซึ่งสรุปได้ว่าการดําเนินธุรกิจชุมชนทําให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ได ้(วภิาดา ระหา, 2550, หนา้ 1) การดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีการปฏิบัติ
ในการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านวัฒนธรรม และ
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สิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง ส่วนผลการศึกษาความสอดคล้องของวิถีชีวิตสมาชิกหมู่บ้าน
รอบศูนย์ฯ พบว่า ในด้าน 3 ห่วง ดําเนินวิถีชีวิตของสมาชิก โดยมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน  ในด้าน 2 เงื่อนไข พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการ
ปฏิบัติในการดําเนินวิถีชีวิตของสมาชิก โดยมีการปฏิบัติเกี่ยวกับด้านคุณธรรม  และมีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ (ชาญ รามัญอุดม, 2552, หน้า 4) ดํารงอยู่ของชุมชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงคือ 1) ทุนทางสังคม ก่อให้เกิดพลังความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนชุมชนเพื่อ
แกไ้ขและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน แบ่งออกเป็นทุนมนุษย ์
ทุนทางสถาบัน กลุ่ม/เครือข่าย และทุนทางวัฒนธรรม 2) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หมายถึงทําเลที่ตั้งของชุมชน ที่อยู่ในภูมิประเทศที่สภาพทางภูมิศาสตร์อุดม
สมบูรณ์ สามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู ให้เป็นฐานในการดํารงชีวิตของชุมชนได้ รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 3) ทุนทางความรู้ สติปัญญา/เทคโนโลย ี
หมายถึงองค์ความรู้ที่ เป็นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่ เป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อยู่ในชุมชน มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันในชุมชน  4) นโยบาย/
กระบวนการพัฒนาจากภายนอก (ไชยรัตน ์ปราน,ี 2551, หนา้ 1-2) 
           แนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือทางสายกลางที่จะกระทําสิ่งต่างไปสู่
ความยั่งยนื  การอยูร่ว่มกัน รวมทั้งการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปัน
สังคม  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุคคลในครอบครัว 
บุคคลภายนอก องค์กรสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีการกินอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ นําเอา
ภูมิปัญญาชาวบ้านวิถี ชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง เป็นการพึ่งตนเองในครอบครัว มี
กระบวนการดําเนินการผลิต มีการบริหารจัดการเองในกลุ่มพี่น้อง ยึดหลักศาสนา แบ่งปัน
สังคม เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งรูปแบบการจัดการการตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนจะต้องร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมการตลาด 
โดยเป็นการดําเนินการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือ ทุนทางสังคม 
ก่อให้เกิดพลังความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนชุมชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน แบ่งออกเป็นทุนมนุษย์ ทุนทางสถาบัน กลุ่ม/เครือข่าย 
และทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ทุนทางความรู ้
สติปัญญา/เทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ที่เป็นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหมท่ี่อยูใ่นชุมชน มกีารถา่ยทอดและแลกเปลี่ยนกันในชุมชน  
          การดําเนินวิถีชีวิตชุมชนมีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนทั้ง 3 องค์ประกอบ คือการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ความพอประมาณ ความมี
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เหตุผล รวมทัง้เงื่อนไขคุณธรรม  และเงื่อนไขความรู้  การประยุกต์หลักการจัดการเศรษฐกิจ
พอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยรวมและจําแนกตามลักษณะของกิจการอยู่ในระดับมาก    
(สุวกิจ ศรีปัดถา, 2549, หน้า (1))  แนวปฏิบัติที่เป็นไปได้สูงและควรปฏิบัติอย่างมากคือต้อง
ประกอบการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลักการ  เงื่อนไขและแนวปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์กับวิสาหกิจชุมชนได้ทุกประเภทและทุกลักษณะ
กิจการไม่แตกต่างกัน การประยุกต์แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการเรียนรู้เข้าใจหลักการอย่างจริงจังและควรประกอบการโดยยึดหลักปฏิบัติคือ
ต้องมีความรู้ต้องมีคุณธรรม ทํากิจการโดยความมีเหตุผลพอประมาณและสามารถคุ้มกัน
ตนเองได้  อุ้มชูตนเองได้ให้ยืนบนขาของตนเองได้  กล่าวโดยสรุปได้ว่า  แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนทุกชนิด และทุกขนาดกิจการได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้มีการศึกษาของ (Guntalee,R., 2009, pp. 1-2) เรื่องการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การวางนโยบายของธุรกิจและแผนการตลาดของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนาโดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของประเทศไทยมานานกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคในปี 1997 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกใช้
โดยประชาชนและธุรกิจ แนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือทางสายกลางที่จะ
กระทําสิ่งตา่งๆไปสูค่วามยั่งยนืเพื่อการรักษาพัฒนาประเทศในยุคโลกาภวิัตน ์ 
          ได้มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน เพื่อการจัดการทุนประเทศ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ ประกอบคําสัมภาษณ์จาก
ตัวแทนชุมชน  ที่ดําเนนิการสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เห็นภาพ
การดําเนินการในแนวทางบูรณาการการจัดการทุนประเทศเพื่อจุดประสงค์ให้ชุมชนมีการ
พัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน  ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  แนวทางหนึ่งคอืการพัฒนาสูค่วามเขม้แข็งอยา่งยั่งยนื โดยเน้นการ
เตบิโตพรอ้มกันทุกดา้นอยา่งสอดคลอ้งและสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สุขภาพกาย
และใจของคนฯลฯ แนวทางดังกล่าวเป็นการจัดการทุนของประเทศที่มีในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง
วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนสังคมด้านต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนกลไกสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการของคน
ในชุมชนอยา่งแทจ้รงิ (อดนิันท ์พรมพันธใ์จ, 2550, หนา้ 3-4) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรับรู้ด้าน
ความหมายและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านประโยชน์ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง สว่นพฤตกิรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 6 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
การลดรายจา่ย ดา้นการเพิ่มรายได ้ดา้นการประหยัด พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ สมาชิกกลุ่ม
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วสิาหกจิชุมชนไดใ้ช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงแลว้ประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก  ด้านการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ประสบผลสัมฤทธิ์ปานกลาง และพฤติกรรมด้าน
สังคม (ปยิะวัน เพชรหม,ี 2552, หนา้ 4) 
          จากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนมี
ความสัมพันธก์ับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดังนัน้ผู้วจิัยจงึไดส้รา้งกรอบแนวคิดของ
การศกึษา ซึ่งประกอบดว้ยตัวแปรตน้และตัวแปรตาม ดัชนีและตัวช้ีวัดของตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม จากนัน้จงึนํามาสรปุเป็นกระบวนทัศนข์องกรอบแนวความคดิในการศกึษา ดังนี้ 
 

ตัวแบบที่ 2 กรอบแนวความคดิ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวสิาหกิจชุมชนกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   

 

IV การจัดการวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติผ้าไหม  DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

IV 1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV1.1 การพึ่งตนเองทางเทคโนโลย ี

IV1.1.1 มกีารจัดการการใช้เครื่องไม ้
         เครื่องมอือยา่งมปีระสทิธิภาพ 
IV1.1.2 มีการนําภูมิปัญญาชาวบ้าน

มาประยุกตใ์ช้อยา่งเหมาะสม 
IV1.1.3 มีการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดลอ้ม 

IV1.1.4 มกีารแปรรูปทางเกษตรและ 
          อุตสาหกรรมการเกษตร 
IV1.1.5 การลดการใช้สารเคม ี 
IV1.1.6 มกีารสง่เสริมเทคโนโลยพีื้นบ้าน 

IV1.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ 
IV1.2.1 การลดรายจ่ายและยึดหลัก

พออยูพ่อกนิพอใช้ 
IV1.2.2 มีความสามารถในการใช้

วัสดุอุปกรณแ์ละเงนิทุน 
IV1.2.3 การลดความตอ้งการทางวัตถ ุ
IV1.2.4 การศึกษาเรียนรู้การแบ่ง 

ปั น ค ว าม รู้ เ ทคนิ ค แล ะ
ทรัพยากร 

 
 
 

DV1 ชุมชนประมาณ 
DV1.1 พอดพีองาม 

DV1.1.1 ครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่ลูก
อยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากัน 

DV1.1.2 ชุมชนอยูร่่วมกันฉันท์พี่นอ้ง
สามัคค ีช่วยเหลอืเกื้อกูล
กัน 

DV1.1.3 มกีารจัดงานบุญงาน
ประเพณท่ีีดงีาม 

DV1.1.4 รักษาวัฒนธรรมท่ีดใีนวถิี
ชุมชน 

DV1.1.5 มกีารสบืทอดภูมปัิญญา
ท้องถิ่นจาก  

  ผูสู้งอายุสูค่นรุ่นใหม ่
DV1.1.6 สุขภาพชุมชนด ีมกีารดูแล

ช่วยเหลอืคนพกิาร คนเฒา่
คนแกใ่นชุมชน 

DV1.1.7 สภาพแวดลอ้มดนิ น้าํ ป่า 
อากาศดอียูไ่มเ่สื่อมโทรม 

DV1.1.8 มกีารทําขอ้มูลเศรษฐกจิ
ชุมชนวา่มรีายรับรายจา่ย
และหนี้สนิ 
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ)  
IV การจัดการวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

 

DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
IV1.2.5 ความขยันหมั่นเพยีร 

IV1.3 การพึ่งตนเองทรพัยากรธรรมชาต ิ
IV1.3.1 มกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ท่ีมอียูใ่หเ้กดิประโยชนส์ูงสุด 
IV1.3.2 มกีารใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาตใิหด้ํารงอยูไ่ม่
เสื่อมเสยีไปจนหมดสิ้น 

IV1.3.3 มกีารใช้และจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

          อยา่งฉลาด 
IV1.3.4 มกีารหาทางเพิ่มมูลคา่โดย

อยูบ่นหลักการความย่ังยนื  
IV1.3.5 ชุมชนเป็นเจา้ของและมสีว่นร่วม

ในการดูแลอนุรักษ์และพัฒนา   
IV1.3.6 มกีารใช้หลักคดิคนอยู่

ร่วมกับธรรมชาต ิ 
          และสิ่งแวดลอ้มได ้

IV1.4 การพึ่งตนเองทางจิตใจ 
IV1.4.1 สภาพจติใจท่ีกลา้แข็ง 
IV1.4.2 การพัฒนาชีวติให้

เจริญกา้วหนา้  
IV1.4.3 การทําตนให้เป็นท่ีพึ่งของตน 
IV1.4.4 จติสํานกึท่ีด ี
IV1.4.5 จติใจเอื้ออาทร 

ประนปีระนอม 
IV1.4.6 เห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวม 
IV1.5 การพึ่งตนเองทางสังคม 
IV1.5.1 ความเป็นปึกแผน่เหนียวแนน่  
IV1.5.2 ผูน้ําท่ีมปีระสทิธิภาพ  
IV1.5.3 การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน  
IV1.5.4 การเชื่อมโยงกันเป็นเครือ 

ขา่ยชุมชนเขม้แข็ง 

DV1.2 ความเรยีบง่าย 
DV1.2.1 การจัดงานบุญงาน

ประเพณไีมจ่ัดงานเกนิตัว  
DV1.2.2 มกีารอนุรักษ์ การฟื้นฟู

ประเพณดีงีาม 
DV1.2.3 มกีารกอ่สร้างทางวัตถุ

ตามความจําเป็น 
DV1.2.4 ไมถู่กครอบงําจากการ

บริโภคนยิมจนแขง่ขันกันมี
ขา้วของเครื่องใช้ท่ีไม่
จําเป็น 

DV1.2.5 มวีางแผนการใช้เครื่องมอื
การเกษตรร่วมกัน 

DV1.2.6 การร่วมมอืกันทํางานเป็น
กลุม่เพื่อการออมทรัพย ์
ออมขา้วการจัดการการ
ผลติและอื่นๆ 

DV1.3 คุณธรรม  
DV1.3.1 มกีารสง่เสริมการพัฒนาคน 
DV1.3.2 การเสยีสละเพื่อสว่นรวม 

มคีนอาสาช่วยเหลอืชุมชน 
DV1.3.3 การมสีว่นร่วมของชุมชนใน

การแกปั้ญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น 

DV1.3.4 ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการ
แกปั้ญหา 

DV1.3.5 แกไ้ขปัญหาความขัดแยง้
ในชุมชนหรอืกับนอกชุมชน
ดว้ยปัญญา ความกลา้
หาญและความเพยีรทน      
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ) 

 

IV การจัดการวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

 

DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
IV1.4 การพึ่งตนเองทางจติใจ 

IV1.4.1 สภาพจติใจท่ีกลา้แข็ง 
IV1.4.2 การพัฒนาชีวติให้

เจริญกา้วหนา้  
IV1.4.3 การทําตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งของตน 
IV1.4.4 จติสํานกึท่ีด ี
IV1.4.5 จติใจเอื้ออาทร 

ประนปีระนอม 
IV1.4.6 เห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวม 

IV1.5 การพึ่งตนเองทางสังคม 
IV1.5.1 ความเป็นปึกแผน่เหนยีวแนน่  
IV1.5.2 ผูน้ําท่ีมปีระสทิธิภาพ  
IV1.5.3 การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน  
IV1.5.4 การเชื่อมโยงกันเป็นเครือ 

ขา่ยชุมชนเขม้แข็ง 

DV2 ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.1 เรยีนรู้ปัญหา 

DV2.1.1 ชุมชนสนใจการเรียนรู้ ท้ัง
ในระบบ นอกระบบ หรอื
ตามอัธยาศัย  

DV2.1.2 ชุมชนเรียนรู้ มคีวามรู้
ขอ้มูลท่ีด ีเกี่ยวกับการผลติ 
เช่น การทํานา การ แปรรูป
การตลาด 

DV2.1.3 ชุมชนหาขอ้มูล และใช้
เหตุผลในการตัดสนิใจ
ประกอบอาชีพหรอืการ
ลงทุน  

DV2.1.4 ชุมชนเรียนแลว้ก็คดิเป็น 
ทําเป็น  มทัีกษะในการทํา
สิ่งท่ีไดเ้รียนไดอ้บรมมา 

DV2.1.5 รู้จักปัญหาของชุมชนอยา่ง
ถอ่งแท้ มกีารวจิยัรวบรวม 
ขอ้มูล มกีารพูดคุยเสวนาทํา
ประชาคม  

DV2.1.6 มขีอ้มูลเกี่ยวกับหนี้สนิ 
และการใช้จา่ยของชุมชน 
ตัวเลขโดยรวมเป็นหนี้ใน
ระบบนอกระบบ  

DV2.1.7 มขีอ้มูลปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
ในชุมชนปัญหาดนิ น้ํา ป่า 
ฝุน่ ฯลฯ 

DV2.1.8 มขีอ้มูลและมกีารเรียนรู้
เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน 
เรียนเรื่องวธีิการป้องกัน
และดูแลรักษาสุขภาพของ
ชุมชน      

IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV2.1 ทุนทางสงัคม  

IV2.1.1 การมกีฎเกณฑท่ี์ร้อยรัดผูค้น
ในชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน  

IV2.1.2 ความเป็นพี่เป็นนอ้งในชุมชน  
IV2.1.3 การเกื้อกูลและความเอื้ออาทร 
IV2.1.4 การไวว้างใจซึ่งกันและกัน 
IV2.1.5 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

IV2.2 ทุนทางวัฒนธรรม 
IV2.2.1 มคีวามรู้ ภูมปัิญญาในชุมชน 
IV2.2.2 มกีารเรียนรู้ร่วมกันดว้ยการ

ปฏบัิตขิองชุมชน 
IV2.2.3 มกีารนําความรู้จากนอก

ชุมชนและในชุมชนมา
สังเคราะหเ์ป็นปัญญา 
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ) 
IV การจัดการวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติผ้าไหม  DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

IV2.2.4 มกีารอยูร่่วมกันระหวา่งคน
กับธรรมชาติ 

IV2.2.5 มขีนบธรรมเนียมประเพณ ี
ศลิปะ การแสดงและ
โบราณสถาน 

IV2.2.6 มกีตกิาของสังคมท่ีช่วยให้
สังคมอยูด่ว้ยกันอยา่งสงบ
สุข  

IV2.3 ทุนทางทรัพยากร 
IV2.3.1 มดีนิ น้ํา แร่ธาตุเป็นพื้นฐาน

ในการผลติของชุมชน 
IV2.3.2 มสีัตวป่์า พันธ์ุพชื เป็น

พื้นฐานในการผลติของ
ชุมชน 

IV2.3.3 ทรัพยากรเป็นของสว่นรวม
ทุกคนมสีทิธิเขา้ไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

IV2.3.4 มคีวามหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

IV2.3.5 มพีชืพันธ์ุท่ีมคีุณคา่
เหลอือยูจ่ํานวนมาก 

IV2.4 ทุนทางโภคทรพัย์ 
IV2.4.1 มแีรงงานท่ีเพยีงพอในชุมชน 
IV2.4.2 มท่ีีดนิ เรอืกสวนไร่นาใน

การทําเกษตร 
IV2.4.3 มสีัตวพ์าหนะ เครื่องใช้

ตา่งๆในการเกษตรท่ี
เพยีงพอ  

IV2.4.4 มกีารสงวนพื้นท่ีบางสว่นไว้
เป็นสมบัตขิองชุมชน   

IV2.4.5 มกีารจัดตัง้กองทุนตา่งๆ 
เช่นธนาคารขา้ว ธนาคารโค
กระบอื 

 

DV2.1.9 มขีอ้มูลเกี่ยวกับทุนของ
ชุมชน ไดแ้ก ่ทุนทรัพยากร 
ดนิ น้ํา ป่า พชื สัตวค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ 

DV2.2 รู้จักตนเอง 
DV2.2.1 มกีารเรียนรู้ประวัต ิ

ศาสตร์ชุมชนรากเหงา้ของ
ตนเองความเป็นมาของ
หมูบ้่านจากผูใ้หญ ่

DV2.2.2 มขีอ้มูลและมกีารเรียนรู้
เรื่องภูมปัิญญาท้องถิ่น 

DV2.2.3 มกีารจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผูสู้งอายุท่ีทรงปัญญาได้
ถา่ยทอดใหลู้กใหห้ลาน           

DV2.2.4 มกีารทําบุญใหบ้รรพบุรุษ
ผูล้ว่งลับไปแลว้ 

DV2.3 รู้จักวางแผน   
DV2.3.1 มแีผนแมบ่ทชุมชน ซึ่งเป็น

แผนชีวติ  แผนเศรษฐกจิ
และสังคมของชุมชน  

DV2.3.2 มกีารทําแผน โดยชุมชนมี
สว่นร่วม ท้ังกระบวน การ
เพื่อขอโครงการ 

DV2.3.3 มกีารวางแผนในลักษณะ
การทํายุทธศาสตร์ มขีัน้มี
ตอนและมแีผนการ
ดําเนนิการท่ีด ี

DV2.3.4 มแีผนการสง่เสริมสุขภาพ 
การป้องกันและการดูแล
รักษาสุขภาพชุมชน 

DV2.3.5 มแีผนการสง่เสริม
สิ่งแวดลอ้ม เช่น การทํา
การใช้ปุ๋ยอนิทรียชี์วภาพ 
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ)  
IVการจัดการวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติผ้าไหม  DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

IV 3 การจัดการการเรยีนรู้ของชุมชน 
IV3.1 ทักษะสมัยใหม่ 

IV3.1.1 ชุมชนมคีวามเขา้ใจและ 
ความสามารถในการทํางาน
ท่ีใช้ฝมีอืเป็นความเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาอาชีพ  

IV3.1.2 ชุมชนมกีารร่วมมอืในการ 
ทํางานและมคีวามเขา้ใจ 
เรื่องมนุษย์เป็นอยา่งด ี    

IV3.1.3 ชุมชนเกดิความร่วมแรงร่วม
ใจอยา่งดใีนสิง่ท่ีตน
รับผดิชอบ 

IV3.1.4 ชุมชนมทัีกษะดา้นความ 
สามารถในการคดิวเิคราะห ์
และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์

IV3.2 องค์ความรู้ใหม่ 
IV3.2.1 มกีารจัดการธุรกจิ 
IV3.2.2 มกีารจัดการการผลติ 
IV3.2.3 มกีารจัดการการตลาด  
IV3.2.4 มกีารจัดการการเงนิ 

IV3.3 เจตคตใิหม่ 
IV3.3.1 มเีจตคตดิา้นความ รู้สกึหรอื

อารมณค์วามพงึพอใจหรอื
ความสุข  

 

DV2.3.6 มแีผนการทําแผนการลด
รายจา่ย  โดยการจัดการขา้ว 
อาหาร สมุนไพรโดยชุมชน     

DV2.3.7 มกีารออมและแผนการ
สร้างสวัสดกิาร 

DV2.4 รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครือ่งนําทาง 
DV2.4.1 ไมใ่ช้กเิลสตัณหาเป็น

เครื่องนําทาง 
DV2.4.2 ไมทํ่าตามกระแสนยิม 
DV2.4.3 มคีวามกลา้หาญเพยีงพอ

ในการเลอืกหนทางใน
การพัฒนา 

DV2.4.4 รักษาสตแิละปัญญาให้
มั่นคง 

DV2.4.5 ใช้เหตุผลในการเลอืกใช้
ชีวติของตนเอง 

DV2.4.6 มเีป้าหมายและวธีิการท่ี
เหมาะสม 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.1 การจัดการชุมชน 

DV3.1.1 ชุมชนมคีณะผูน้าํท่ีดมีี
คุณธรรม  บริหารจัดการ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

DV3.1.2 มรีะบบการบริหารจัดการ
ชุมชนท่ีด ี      

DV3.1.3 มผีูน้ําท่ีด ีเป็นผูส้ร้างแรง
บันดาลใจใหผู้ค้นมี
ความสัมพันธ์ ท่ีดกีับ
ชาวบ้าน  

DV3.1.4 ชุมชนเองเป็นผูต้ามท่ีดท่ีี 
รู้จักเรียนรู้ ร่วมมอื ร่วมคดิ 
ร่วมทํา มสีว่นร่วมในการ
ดําเนนิการกับคณะผูน้ํา 

IV3.3.2 มเีจตคตทิางปัญญาท่ี
ประกอบดว้ย ความคดิและ
ความรู้เป็นแกน 

IV3.3.3 มเีจตคตทิางการกระทําท่ีดี
พร้อมนําไปปฏบัิตเิพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของ    
บุคคล 
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ) 
IVการจัดการวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

 

DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
IV3.3.4 มเีจตคตดิา้นความสมดลุท่ี

ตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 

      ของสังคม 
IV3.4 การสรา้งเครอืข่ายชุมชน 

IV3.4.1 มกีารรวมตัว รวมพลังของ
กลุม่ คน องคก์ร                

IV3.4.2 มกีารกําหนดวัตถ ุประสงค์
หลักร่วมกัน  

IV3.4.3 มสีายสัมพันธ์ท่ียึดโยงชุมชน
เขา้ไวดว้ยกัน 

IV3.4.4 มกีารประสานงานของบุคคล 
กลุม่องคก์ร ท่ีเป็นทางการ 

IV3.4.5 มกีารเรียนรู้และการพัฒนา
อยา่งตอ่เนื่อง 

IV3.4.6 การนําผูค้นจากหลากหลาก 
อาชีพท่ีแตกตา่งกันมาเป็น
เครอืขา่ย 

IV3.4.7 มคีวามผูกพันซึ่งกันและกัน
ของสมาชิกใน 

   กลุม่สังคม 
IV3.4.8 มคีวามถี่ในการตดิตอ่มกีาร 

พบปะกันอยา่งสม่ําเสมอ 

DV3.1.5 มกีารสง่เสริมการเรียนรู้
การพฒันาบุคลากรสําหรับ
ชุมชน  

DV3.1.6 กลุม่ตา่งๆมกีารจัดการ
พัฒนาโปร่งใสมี
ประสทิธิภาพ  

DV3.1.7 มกีารบริหารการจดัการ
ทรัพยากรสว่นรวม เช่น ป่า
ชุมชน ดนิ และแหลง่น้ํา  

DV3.1.8 มกีารใหก้ารศกึษา การ
รณรงคเ์รื่องสทิธิเสรีภาพ 
ประชาธิปไตยการมสีว่น
ร่วมทางการเมอืง 

DV3.2 ระบบการผลติชุมชน 
DV3.2.1 มกีารนําแผนแมบ่ทชุมชน

มาปฏบัิต ิทําใหเ้กดิระบบ
การผลติ การแปรรูป 

DV3.2.2 มกีารวเิคราะหค์า่ใช้จา่ย
ของชุมชนในเรื่องการกนิ  
การใช้แลว้มแีผนการทําเอง
ในชุมชนเพื่อลดการซื้อ  

DV3.2.3 มกีารผลติอาหารในชุมชน 
เช่น ผัก ปลา ไก ่หมแูละอื่น  ๆ

DV3.2.4 มกีารรวมกลุม่กันผลติ เช่น 
หัตถกรรมจักสาน ทอผา้  
ผลติภัณฑท่ี์เป็นโอทอปของ
ชุมชน 

DV3.2.5 มกีลุม่วสิาหกจิชุมชนใน
ชุมชนมกีารดําเนนิงาน
อยา่งมปีระสทิธิภาพ มกีาร
เรียนรู้การบริหารจัดการ
และทักษะในการ
ดําเนนิการท่ีด ี

DV3.2.6 มกีารดําเนนิผลติ การแปรรูป 
แบบเครอืขา่ยในระดับตําบล 
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ)  
IV การจัดการวสิาหกจิ
ชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

 
DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

DV3.3  การตลาดชุมชน   
DV3.3.1 มกีารนําแผนแมบ่ทชุมชนมาปฏบัิต ิทําให้

เกดิระบบการตลาดชุมชน 
DV3.3.2 มกีลุม่วสิาหกจิชุมชนในชุมชนมกีาร 

ดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธิภาพ ม ีการ
เรียนรู้การบริหารจัดการและ ทักษะใน 
การดําเนนิการท่ีด ี

DV3.4 ระบบการเงนิ  
DV3.4.1 มรีะบบการออม มกีลุ่มออมทรัพยธ์นาคาร 

หมูบ้่าน เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิก   
ธ.ก.ส.และสถาบันการเงินอื่น  

DV3.4.2 มสีถาบันการเงนิของชุมชน 
DV3.4.3 มกีองทุนสวัสดกิาร ซึง่กําหนดใหอ้อมวัน

ละ 1 บาท เพื่อเป็นกองทุน 
DV3.4.4 มโีรงสชุีมชน ฉางขา้วรวม ลานตากขา้ว

ตากผลผลติการเกษตรรวม 
DV3.4.5 มโีครงการปุ๋ยอนิทรีย ์ชีวภาพ และอื่นๆ ท่ี 

ทําร่วมกันเพื่อลดรายจา่ย  
DV3.5 การใช้พลังงาน 

DV3.5.1 มป่ีาสาธารณะ ป่าปู่ตา หรอืป่าชุมชนหรอื  
ใหป้ระโยชนแ์ละมกีารดูแลรักษา  

DV3.5.2 มรีะเบียบ และวธีิการป้องกันการตัดไม้
ทําลายป่า มกีารดูแลไฟป่า เช่นบวชป่าสบื
ชะตา แมน่้ํา หรอื พธีิกรรมอื่นเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

DV3.5.3 ท่ีดนิสาธารณะ มกีารใช้ประโยชนเ์พื่อ
สว่นรวม                     

DV3.5.4 มกีารใช้สารเคม ียาฆา่แมลง  ยา ฆา่หญา้ 
และมมีาตรการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมเีหลา่นี้ 

DV3.5.5 มกีารกําจัดขยะ มกีารเรียนรู้ สบืทอด
ประยุกต ์ใช้วธีิการแบบโบราณของปู่ยา่ ตา 
ยาย  หรอืฝา่ยบริหารชุมชน 
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ)  

IV การจัดการวสิาหกจิ
ชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

 
DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  DV3.5.6 มกีารจัดเก็บของเนา่เสยีในชุมชนเก็บไป
กําจัดในท่ีและวธีิการปลอดภัย ทําใหเ้กดิ
มลพษิ สง่กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน 

DV3.5.7 มรีะบบป้องกันและระบบสาธารณภัยถา้
ฝนแลง้ขาดน้ํา  ไฟไหม ้น้าํท่วม และภัย
พบัิตทิางธรรมชาติ 

DV3.5.8 มกีารพัฒนาพลังงานทางเลอืกเพื่อ 
             ผลติแหลง่พลังงาน เช่น ไฟฟา้ แกส๊ ถา่น 

ใหชุ้มชน เพื่อใช้ใน โครงการแปรรูป
อาหาร  หรอืใช้เพื่อใหก้ําเนดิไฟฟา้                        

DV3.5.9 มกีารวางแผนพลังงานเพื่อชุมชนในระยะ
ยาว เช่น การปลูกพชืเพื่อให ้ พลังงาน 

DV3.6 ระบบสุขภาพ 
DV3.6.1 มรีะบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยยดึหลัก

“สร้างนําซอ่ม”   
DV3.6.2 มกีารเรียนรู้เรื่องการกนิ การอยูท่ี่ถูกตอ้ง

และช่วยใหสุ้ขภาพด ี
DV3.6.3 มกีารทําขอ้มูลเรื่องคุณประโยชนข์องผัก

พื้นบ้าน อาหารพื้นเมอืง ขา้วกลอ้งจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

DV3.6.4 มกีารเรียนรู้ภูมปัิญญา เรื่องการหาอาหารใน
ธรรมชาต ิการทําอาหารตามฤดูกาลป้องกัน
การเจ็บป่วยหรอืรักษา อาการเจ็บไขไ้ดป่้วย 

DV3.6.5 มขีอ้มูล มกีารเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใน
ท้องถิ่น มกีารปลูกและการนํามาใช้ เอา
มาแปรรูป                   

DV3.6.6 มกีารสง่เสริมการออกกําลังกายท่ีถกูตอ้ง 
เหมาะกับเพศ วัย สภาพของร่างกาย และ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ตัวแบบที่ 2 (ต่อ)  
IV การจัดการวสิาหกจิ
ชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

 
DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  DV3.6.7 ชุมชนมนี้ําดื่มสะอาด ใช้น้ําฝน การกรอง
น้ํา การตม้น้ําดื่ม โครงการน้ําดืม่จาก
ชุมชนหรอืม ีหุน้สว่นกับ โครงการการ
ผลติน้ําดื่มของตําบล 

DV3.6.8 มกีารสง่เสริมการผลติอาหารเองการปลูก
ผัก ปลูกสมุนไพร การทําเกษตร
ผสมผสาน การใช้ปุ๋ยอนิทรียชี์วภาพการ
ผลติ เพื่อการบริโภค 

DV3.6.9 มอีาสาสมัครท่ีมคีวามรู้ความเขา้ใจ 
 เรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษา

เบื้องตน้ในชุมชน 
DV3.6.10 มกีองทุนยาในหมูบ้่านเพื่อช่วยใน ยา

ฉุกเฉนิ  
DV3.6.11 มกีารตัง้เป้าหมาย“ชุมชนสุขภาพด”ี 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย  

            ในการออกแบบการวจิัย ผู้วจิัยขอกําหนดสมมตฐิานรวมเพื่อกําหนดกรอบในการ
วเิคราะห์ตัวแปรตน้และตัวแปรตามในองค์รวม ดังนี้              
            สมมตฐิานรวม การจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้ผลติผ้าไหมมคีวามสัมพันธก์ับ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จงึกําหนดสมมตฐิานดังตัวแบบที่ 3 

 
ตัวแบบที่ 3 การตั้งสมมตฐิานระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3  กับตัวแปรตามที่ 1-3 

IV การจัดการวสิาหกิจชุมชน 
 DV หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 
IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV3 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 

 DV1 ชุมชนพอประมาณ 
DV2 ชุมชนมเีหตุผล 
DV3 ชุมชนมีภูมคิุม้กันที่ดี      
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สมมตฐิานทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 การจัดการวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย  การจัดการแบบ

พึ่งพาตนเองIV1 การจัดการทุนชุมชนIV2และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนพอประมาณDV1ในดา้นความพอดพีองามDV1.1 ความเรยีบงา่ยDV1.2 และคุณธรรมDV1.3 

จากสมมติฐานดังกล่าวสามารถแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ จึงกําหนด
สมมตฐิานดังตัวแบบที ่4  

 
     ตัวแบบที่ 4 การตั้งสมมตฐิานระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3  กับตัวแปรตามที่ 1 

IV การจัดการวสิาหกิจชุมชน  DV1 ชุมชนพอประมาณ 
IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV3 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 

 DV1.1 พอดพีองาม 
DV1.2 ความเรยีบงา่ย 
DV1.3 คุณธรรม       

                 
สมมติฐานที่ 2 การจัดการวิสาหกิจชุมชน  ประกอบด้วย การจัดการแบบพึ่งพา

ตนเองIV1 การจัดการทุนชุมชนIV2 และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 มีความสัมพันธ์กับชุมชน
มเีหตุมผีลDV2 ในดา้นการเรยีนรูป้ัญหาDV2.1 การรู้จักตนเองDV2.2 การรู้จักวางแผนDV2.3และรู้จัก
ใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางDV2.4 
                จากสมมติฐานดังกล่าวสามารถแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลจึงกําหนดสมมติฐาน
ดังตัวแบบที่ 5  
 

ตัวแบบที่ 5 การตั้งสมมตฐิานระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3  กับตัวแปรตามที่ 2 

IV  การจัดการวสิาหกิจชุมชน  DV2 ชุมชนมเีหตุมผีล 
IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV3 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 

 DV2.1 เรยีนรูป้ัญหา 
DV2.2 รูจ้ักตนเอง 
DV2.3 รูจ้ักวางแผน 
DV2.4 รูจ้ักใช้เหตุผลเป็น
 เครื่องนําทาง 
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                สมมตฐิานที่ 3 การจัดการวสิาหกจิชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย  การจัดการแบบ
พึ่งพาตนเองIV1 การจัดการทุนชุมชน IV2และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีDV3 ในด้านการจัดการชุมชนDV3.1  ระบบการผลิตชุมชนDV3.2 การตลาด
ชุมชนDV3.3  ระบบการเงนิ DV3.4การใช้พลังงาน DV3.5 และระบบสุขภาพ DV3.6 
 

                จากสมมติฐานดังกล่าวสามารถแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี  จึงกําหนดเป็น
สมมตฐิานตามตัวแบบที่ 6 
 

ตัวแบบที่ 6 การตั้งสมมตฐิานระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3  กับตัวแปรตามที่ 3 

IV  การจัดการวสิาหกิจชุมชน  DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ดี 
IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV3 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 

  DV3.1 การจัดการชุมชน 
 DV3.2 ระบบการผลติชุมชน 
 DV3.3 การตลาดชุมชน         
 DV3.4 ระบบการเงนิ  
 DV3.5 การใช้พลังงาน 
 DV3.6 ระบบสุขภาพ 

 



 

 

บทที่ 3 
ระเบยีบวธิกีารวจัิย 

               

            การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบทนี้ว่าด้วย
เรื่องระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวทางการวิจัย นิยามตัว
แปร นิยามปฏิบัติการดัชนีของตัวแปรด้วยตัวช้ีวัด พื้นที่ประชากร  การสร้างเครื่องมือ
ทางการวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยผลของการนําเสนอในแต่ประเด็นจะนําไปสู่แนวทางในการอธิบายและวิเคราะห์ผล
การศกึษาในบทตอ่ไป 
 

แนวทางการวิจัย 
   

           ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทําแนวทางการวิจัยแบ่งออกเป็น  2 แนวทาง คือการ
วจิัยเชิงคุณภาพ และการวจิัยเชิงปรมิาณ  ดังนี้   

           1. แนวทางการวจัิยเชงิคุณภาพ   
   รายละเอียดการศึกษาเชิงคุณภาพของงานวิจัยครั้งนี้ จะอยู่ในบทที่ 1-2 และบทที่ 5 

สําหรับการศึกษาใน บทที่ 1 เป็นการค้นคว้าและอธิบายเชิงปรากฏการณ์ การศึกษาโดยการ
ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับความรู้ประสบการณ์ของผู้วิจัย  

หาข้อสรุปทางอุปนัยจากวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตาม

ความเป็นจริงขององค์การโดยทั่วไป โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับ

สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  จากภาพรวมของหลายมิติก่อเกิดเป็น
ปัญหาการวจิัย 

 บทที่ 2 โดยวิธีการสํารวจเอกสารตําราวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี
จากงานเขียนงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ได้องค์
ความรู้พัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2556, หน้า 110) ได้สรุปแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพควรมี 9 ประการ คือ ค้นคว้าเชิงปรากฏการณ์ (Phenomenological Inquiry) แสวงหา

ความเข้าใจเฉพาะภาวะบริบท (Content-Specific  Settings)  มีความเป็นอุปนัย (Inductive 
Vision)  มองปัญหาเ ชิ งจิ ตพิ สั ย  (Subjective Orientation)  มี โลกทั ศน์ เ ชิ งมนุ ษย์ วิ ทยา
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(Anthropological Worldview) ไม่มีการควบคุมตัวแปร (Lack of Variable Control) พยายาม
เขา้ใจมุมมองของผู้กระทํา (Actofr’s View) มีสมมติฐานเชิงพลวัตรที่มุ่งการค้นพบ (Discovery 
Oriented of Dynamic Hypothesis) และมุ่งการอธิบายปรากฏการณ์เป็นหลัก(Phenomenal 
Explanatory) เพื่อแสวงหาความเข้าใจเฉพาะสภาวะบริบท และเพื่อสนับสนุนการจัดการ
วิสาหกิ จ ชุมชนกับหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเพีย งของวิ สาหกิจ ชุมชนภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 ในบทที่ 5 เนน้การศึกษาโลกทัศน์เชงิมานุษยวทิยา แนวความคิดของประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการ
อภิปรายผลการศึกษาใช้แนวทางเชิงคุณภาพจากข้อมูลเชิงลึก เป็นวิธีค้นหาความจริงจาก
เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเหตุการณก์ับสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กดิความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จากภาพรวมของหลาย
มิติ  นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือตัวแบบที่เป็นอุปนัย โดยยึดความจริงส่วนย่อยที่ค้นพบ
จากการศึกษาไปสู่ความจริงส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ ตลอดจนการสร้างข้อสรุปผลจากการ
การสัมภาษณ์ บริบทชุมชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริง  แล้วนําข้อเท็จจริงดังกล่าวมาสร้างข้อสรุปเป็นองค์ความรู้และทฤษฎีที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจรงิ                           

2. แนวทางการวจัิยเชงิปรมิาณ   
จากการศึกษาแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในบทที่ 1 และบทที่ 2 เป็นลักษณะของ

การค้นคว้าเพื่ออธิบายเชิงปรากฏการณ์ และทําความเข้าใจในสภาวะบริบทของเนื้อหาใน
งานวิจัย เกิดขึ้นเป็นประเด็นปัญหาการวิจัย มีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาพัฒนาการ
แนวความคดิของตัวแปรที่ศกึษา นํามาสูก่ารจัดทํากรอบแนวความคดิใหมข่องการวจิัยครัง้นี้  

ในลําดับต่อไปเป็นการศึกษาแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณรายละเอียดของงานวิจัย 
ปรากฏในบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย และบทที่ 5 การสรุปผลและอภิปราย
ผลการวจิัยซึ่งเป็นแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณผสมเชิงคุณภาพ แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ
ของการศกึษามลีําดับขัน้ตอนดังนี้   

บทที่ 3 การกําหนดระเบยีบวธิวีจิัย โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก (Scientific 
Method) เป็นการศึกษาค้นคว้าแบบแผนที่นําทางการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงที่มาของทุกข้อความที่ปรากฏในดุษฎีนิพนธ์ว่า มีความเป็น

วิชาการรองรับ มีความพยายามควบคุมตัวแปร (Variable Controlling) โดยกําหนดตัวแปร
ต้นที่เป็นสาเหตุและตัวแปรตามที่เกิดปัญหาของการศึกษาอย่างชัดเจน เน้นการมุ่งหา
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ความสัมพันธ์ของตัวแปร และนําตัวแปรที่ยอมรับจากการทดสอบเชิงสถิติมาสร้างตัวแบบ

ทางการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์  การวิจัยครั้งนี้มีการกําหนดประชากรและพื้นที่เป้าหมาย
เฉพาะ (Particularistic) โดยศึกษาข้อมูลภาคสนาม  มีการทอดแบบสอบถามประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 19 
จังหวัด มีการสร้างเครื่องมือวิจัยตามแนวทางและเป้าหมายของศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยใน

ลักษณะแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) หาค่าความสอดคล้องของแต่ละข้อคําถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธ ี
IVC (Item Variable Congruence Index) ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสถิติ  และวิเคราะห์
ขอ้มูลตัวแปรดว้ยสถติขิัน้สูงเพื่อตอบสมมตฐิานที่ตัง้ขึ้น   

 บทที่ 4 มกีารวเิคราะหข์อ้มูลขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ระดับ
การจัดการวิสาหกิจชุมชนของชุมชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทดสอบ
สมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง  และการวเิคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อใหไ้ดต้ัวแบบชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมที่มี
การจัดการวสิาหกจิชุมชนที่มใีนระดับสูงพร้อมกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
อยา่งยั่งยนื 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานที่สอดคล้องกับ
การตั้งสมมติฐานการวิจัย และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากการเก็บรวมรวม

ข้อมูลในภาคสนามโดยแบบสอบถามเป็นจํานวนมาก ข้อมูลที่ได้เป็นตัวเลขนํามาวิเคราะห์
ด้วยสถิติขั้นสูงเพื่อตอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น  เป็นการศึกษาโดยวิธีการใช้เหตุผลที่เริ่มจาก
สิ่งที่ไดร้ับการยอมรับไปสูก่ารแสวงหาคําตอบในประเด็นย่อย ๆ และสามารถหาข้อยุติได้ เกิด

ความเป็นวัตถุวสิัย (Objectivism) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการวสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง    

บทที่  5 สรุปผลการศึกษาโดยมุ่ งแสวงหาข้อความท่ัวไปเชิงสมมติฐาน 
(Hypothetical Generalization)  เมื่อทําการทดสอบสอบค่าทางสถิติแล้ว นําข้อค้นพบลักษณะ
ข้อความทั่วไปเชิงสมมติฐานไปอธิบายความสอดคล้องกับงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิก เพื่อสามารถอภิปรายผลตามข้อค้นพบที่
สอดคล้องกับการศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ได้ (ตัวเลขสถิติ) และนําผลการศึกษามาพัฒนาตัว
แบบเป็นแนวทางในการพัฒนาวสิาหกจิชุมชนตอ่ไป 
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การนยิามตัวแปร    
  

การนิยามตัวแปรเป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่างๆ ทั้งในด้าน
สาเหตุของปัญหา (ตัวแปรตน้) และปัญหาของการศึกษา (ตัวแปรตาม) ที่แปรเปลี่ยนไปในแต่
ละหน่วยของการศึกษา โดยจุดประสงค์ของการนิยามตัวแปรที่สําคัญก็เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ดัชนี (indexes) อันเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของตัวแปรต่างๆ ในกรอบแนวคิดของการศึกษา 
จะประกอบด้วยดัชนีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่คุณลักษณะของตัวแปร ดังนั้นการเขียนนิยาม
ตัวแปรแต่ละตัวแปรจะต้องครอบคลุมดัชนีของตัวแปรทุกดัชนี ส่วนลําดับของดัชนีนั้น อาจ
เปลี่ยนตําแหนง่กันได ้ 
 

          นิยามตัวแปรต้น 
 

          จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนพบว่า
การจัดการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน
และการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน สามารถนํามาสรุปนยิามตัวแปรไดด้ังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 นิยามตัวแปรต้น         

ตัวแปรต้น นิยามตัวแปรต้น 

IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV1.1 การพึ่งตนเองทาง

เทคโนโลย ี
IV1.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ         
IV1.3 การพึ่งตนเองทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ
IV1.4 การพึ่งตนเองทางจติใจ 
IV1.5 การพึ่งตนเองทางสังคม 

IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV2.1 ทุนทางสังคม      
IV2.2 ทุนทางวัฒนธรรม 
IV2.3 ทุนทางทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
IV2.4 ทุนทางโภคทรัพย ์  

การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 หมายถึง  การ
จัดการวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับหลักการและ
แนวทางเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้

ประกอบด้วย การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี IV1.1

การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ IV1.2  การพึ่งตนเอง

ทรัพยากรธรรมชาติIV1.3 การพึ่งตนเองทางจิตใจ 
IV1.4 และการพึ่งตนเองทางสังคม IV1.5 

การจัดการทุนชุมชนIV2 หมายถึง กาจัดการ ที่
นําเอาทุนที่มีอยู่ในชุมชนทั้งในรูปของสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาตแิละมนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วย

การจัดการทุนทางสังคม IV2.1  ทุนทางวัฒนธรรม
IV2.2 ทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติIV2.3 และทุนทาง

โภคทรัพย์IV2.4 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)         

ตัวแปรต้น นิยามตัวแปรต้น 

IV3 การจัดการการ
เรยีนรู้ของชุมชน  

IV3.1 ทักษะสมัยใหม ่
IV3.2 องคค์วามรูใ้หม่ 
IV3.3 เจตคตใิหม่ 
IV3.4 การสร้างเครอื 

ขา่ยชุมชน 

การจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 หมายถึง  การจัดการสิ่ง
ที่เรยีนรูท้ี่มาจากการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น และแลกเปลี่ยน
ระหว่างคนในชุมชนและสาธารณะ  เป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาชุมชน ในวิถีทางที่ทําให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชน การสร้างความเป็นชุมชน เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิด
กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน การสร้างจิตสํานึกสาธารณะ 
ชุมชนที่มีชีวิตสาธารณะที่ดี หรือชุมชนที่มีประชาชาสังคม
เข้มแข็ง คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยทักษะ

สมัยใหม ่IV3.1 องค์ความรู้ใหม่IV3.2 เจตคติใหม่IV3.3 และการ

สรา้งเครอืขา่ยชุมชนIV3.4 

            
         นิยามตัวแปรตาม 
            

          จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความพอประมาณ   
ความมเีหตุผล  มภูีมคิุม้กัน สามารถใหน้ยิามในการศกึษาไดด้ังตารางที่ 11   

 
 ตารางที่ 11 นิยามตัวแปรตาม  

ตัวแปรตาม นิยามตัวแปรตาม 

DV1 ชุมชนประมาณ 

DV1.1 พอดพีองาม 
DV1.2 ความเรยีบงา่ย 
DV1.3 คุณธรรม 

 

ชุมชนพอประมาณDV1 หมายถึ ง   ชุมชนที่

พอประมาณกับสภาพ บทบาทและหนา้ที่ในแต่ละ
สถานการณ์ จนสามารถทําตนให้เป็นที่พึ่งของ

ตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด ���ใช้
ทรัพยากรเทา่ที่มอียูป่ระกอบดว้ย ความพอดี พอ

งาม DV1.1 ความเรยีบงา่ย DV1.2และคุณธรรมDV1.3 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
ตัวแปรตาม นิยามตัวแปรตาม 

DV2 ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.1 เรยีนรูป้ัญหา 
DV2.2 รูจ้ักตนเอง 
DV2.3 รูจ้ักวางแผน  
DV2.4 รูจ้ักใช้เหตุผลเป็น

เครื่องนําทาง         

 

ชุมชนมีเหตุมีผลDV2 หมายถึง ชุมชนที่มีแนวทางการ
จัดการชีวิต  ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคมอย่างมีหลัก
วิชา ทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ใช้ความรู้ใ ช้ปัญญา  
เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้คน  การ
มีเหตุมีผลจากการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ทําให้คนพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง  ของท้องถิ่น  และสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีเหตุมีผล  เหมือนกับที่บรรพบุรุษของ

เราใช้ได้ด้วยปัญญา ประกอบด้วย เรียนรู้ปัญหา DV2.1 

รู้จักตนเองDV2.2 รู้จักวางแผนDV2.3 และรู้จักใช้เหตุผล

เป็นเครื่องนําทางDV2.4 
DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ดี 

DV3.1 การจัดการชุมชน 
DV3.2 ระบบการผลติชุมชน 
DV3.3 การตลาดชุมชน        
DV3.4 ระบบการเงนิ  
DV3.5 การใช้พลังงาน 
DV3.6 ระบบสุขภาพ 

ชุมชนมภีูมคุ้ิมกันที่ดีDV3 หมายถึงการมีหลักประกันว่า
สิ่งที่ทําจะมั่นคงยั่งยืน  ไม่ใช่ทําแล้วล้มลุกคลุกคลาน  
หมายถึงต้องสร้างระบบไม่ใช่ทําโครงการ  ใช้เงินกับ
อํานาจจะได้โครงการ  ใช้ความรู้ใช้ปัญญาจะได้ระบบ  
โครงการมัก ไม่ยั่ งยืน   เพราะเ งินหมดก็ เลิกขอ
งบประมาณใหม่  คนย้ายก็เลิก  เพราะขึ้นกับคน  แต่
ระบบเป็นพลังขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ถ้าเป็นระบบที่ด ี 
ระบบการจัดการที่ดี  ประกอบด้วย การจัดการชุมชน
DV3.1 ระบบการผลิตชุมชนDV3.2 การตลาดชุมชนDV3.3 

ระบบการเงินชุมชนDV3.4 การใช้พลังงานDV3.5และระบบ

สุขภาพDV3.6 
 

 

การนยิามปฏบิัติการดัชนขีองตัวแปรด้วยตัวชี้วัด 
                

          การนิยามปฏิบัติดัชนีตัวแปร เป็นการนิยามปฏิบัติการที่ต่อจากการนิยามตัวแปร
ใหญ ่ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถงึตัวช้ีวัดตา่งๆ (Indicators)   
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          1. นิยามปฏบิัตกิารดัชนีของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 
 
ตารางที ่12 นิยามปฏบิัตกิารดัชนีของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 

ดัชนขีองตัวแปรต้น 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรต้นด้วยตัวชีว้ัด 
IV 1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 

IV1.1 การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ี 
IV1.1.1 มีการจัดการการใช้เครื่องไม ้

เครื่องมืออย่างมีประ สิทธิ
ภาพ 

IV1.1.2 มีการนําภูมิปัญญาชาว บ้าน
มาประยุกตใ์ช้อยา่งเหมาะสม 

IV1.1.3 มีการเลือกใช้ เทคโนโลยี ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพ แวดลอ้ม 

IV1.1.4 มีการแปรรูปทางเกษตรและ
อุตสาหกรรมการ เกษตร 

IV1.1.5 การลดการใช้สารเคม ี
IV1.1.6 มกีารสง่เสริมเทคโนโลย ี
        พื้นบ้าน 

การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ีIV1.1 หมายถงึ การ
พึ่งพาปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ 
เช่น เครื่องไม้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางสังคม 
เช่น การจัดวางโครงการ การจัดการ เป็นต้น การ
รู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการนําภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
ตอ้งแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
เลือกใช้เฉพาะท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาของเราเอง ประกอบ ด้วยมีการจัดการการ

ใช้เครื่องไมเ้ครื่องมอือยา่งมปีระสทิธิภาพIV1.1.1 มกีาร

นําภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
IV1.1.2 มีการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการและสภาพแวดลอ้ม IV1.1.3  มกีารแปรรูปทาง

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร IV1.1.4 การลด

การใช้สารเคมีIV1.1.5 และมีการส่งเสริมเทคโนโลยี

พื้นบ้าน IV1.1.6 

IV1 การจัดการแบบพึง่พาตนเอง 
IV1.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ 

IV1.2.1 การลดรายจา่ยและยดึหลัก
พออยูพ่อกนิพอใช้ 

IV1.2.2 มคีวามสามารถในการใช้วัสดุ
อุปกรณแ์ละเงนิทุน 

IV1.2.3 การลดความตอ้งการทาง
วัตถ ุ

IV1.2.4 การศกึษาเรียนรู้การแบ่ง ปัน
ความรู้เทคนคิและ
ทรัพยากร 

IV1.2.5 ความขยันหมั่นเพยีร 

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ IV1.2  หมายถึง
ความ สามารถในการทํามาหากินเลี้ยงชีพท่ีมีความ
มั่นคงสมบูรณ์พูนสุขพอสมควรหรืออย่างมีสมดุล 
เดิมนัก พัฒนามุ่งท่ีการเพิ่มรายได้และไม่มีการลด
รายจ่ายในเวลานี้ต้องปรับทิศทางใหม่คือมุ่งลด
รายจ่ายเป็นสําคัญ และยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้
ประกอบดว้ย การลดราย จา่ยและยดึหลักพออยู่พอ

กนิพอใช้IV1.2.1 มคีวามสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ ์

และเงินทุน IV1.2.2 การลดความต้อง การทางวัตถุ 

IV1.2.3 การศึกษาเรียนรู้การแบ่งปันความรู้เทคนิค

และทรัพยากรIV1.2.4 และมคีวามขยันหมั่นเพยีร IV1.2.5 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรต้น 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรต้นด้วยตัวชีว้ัด 
IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 

IV1.3 การพึ่งตนเองทางทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
IV1.3.1 มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมอียูใ่หเ้กดิประโยชนส์ูงสุด 
IV1.3.2 มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ดํารงอยู่ไม่เสื่อมเสียไป
จนหมดสิ้น 

IV1.3.3 มกีารใช้และจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตอิยา่งฉลาด 

IV1.3.4 มีการหาทางเพิ่มมูลค่าโดย
อยูบ่นหลักการความย่ังยนื  

IV1.3.5 ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วน
ร่วมในการดูแลอนุรักษ์และ
พัฒนา    

IV1.3.6 มกีารใช้หลักคดิคนอยูร่่วมกับ
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มได ้

การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ IV1.3 

หมายถึง  ความสามารถในการใ ช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการ
พึ่ งพาตน เอง  และความ สามารถในการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดํารงอยู่ไม่เสื่อมเสียไปจน
หมดสิ้น หรือไม่เสียสมดุลธรรมชาติ ให้ใช้และ
จัดการอย่างฉลาดพร้อมท้ังหาทางเพิ่มมูลค่า โดย
ยึดอยู่บนหลักการของความย่ังยืนประกอบด้วย 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดIV1.3.1 การใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้ดํารงอยู่ไม่

เสื่อมเสียไปจนหมดสิ้นIV1.3.2 มีการใช้และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดIV1.3.3 มีการหาทาง

เพิ่มมูลค่าโดยอยู่บนหลักการความย่ังยืน IV1.3.4 

ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์

และพัฒนาIV1.3.5 และมีการใช้หลักคิดคนอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มได้IV1.3.6 

IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV1.4 การพึ่งตนเองทางจิตใจ 

IV1.4.1 สภาพจติใจท่ีกลา้แข็ง 
IV1.4.2 การพัฒนา ชีวิตให้ เจ ริญ 

กา้วหนา้  
IV1.4.3 การทําตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งของตน  
IV1.4.4 จติสํานกึท่ีด ี
IV1.4.5 จติใจเอื้ออาทรประนปีระนอม 
IV1.4.6 เห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวม 

การพึ่งพาตนเองทางจิตใจIV1.4 หมายถึง การมี
สภาพจติใจท่ีกลา้แข็ง เพื่อท่ีสามารถต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ท้ังการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิต
ให้เจริญก้าวหน้าการยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักทาง
สายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา ทําตนให้เป็นท่ี
พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและ
ชาตโิดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม  เห็น
ประโยชนส์ว่นรวมเป็นท่ีตัง้ประกอบดว้ยสภาพจิตใจ

ท่ีกล้าแข็งIV1.4.1 การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า
IV1.4.2  การทําตนให้เป็นท่ีพึ่งของตนIV1.4.3 จิตสํานึกท่ี
ดีIV1.4.4  จติใจเอื้ออาทรประนีประนอมIV1.4.5 และเห็น

แกป่ระโยชนส์ว่นรวมIV1.4.6 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรต้น 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรต้นด้วยตัวชีว้ัด 

IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
IV1.5 การพึง่ตนเองทางสังคม 

IV1.5.1 ความเป็นปึกแผน่เหนยีวแนน่  
IV1.5.2 ผูน้ําท่ีมปีระสทิธิภาพ  
IV1.5.3 การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกัน 
IV1.5.4 การเชื่อมโยงกันเป็นเครือขา่ย

ชุมชนเขม้แข็ง 
 

การพึ่งตนเองได้ทางสังคมIV1.5 หมายถึงการท่ีคนกลุ่ม
หนึ่ งมีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น มีผู้ นํ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํากลุ่มคนเหล่านี้ให้ดําเนินการ
ใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง ทําให้ชุมชนช่วย
ตนเองได ้แตล่ะชุมชนตอ้งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยง
กันเป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง การมีสิทธิในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยความ
เป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นIV1.5.1 ผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพIV1.5.2 
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันIV1.5.3 และมีการ
เชื่อมโยงกันเป็นเครอืขา่ยชุมชนเขม้แข็งIV1.5.4 

IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV2.1 ทุนทางสงัคม      

IV2.1.1 การมกีฎเกณฑท่ี์ร้อยรัดผูค้น 
ในชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน  

IV2.1.2 ความเป็นพี่เป็นนอ้งในชุมชน 
IV2.1.3 การเกื้อกูลและความเอื้ออาทร 
IV2.1.4 การไวว้างใจซึ่งกันและกัน 
IV2.1.5 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ทุนทางสังคมIV2.1 หมายถงึ ความช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน
ความเอื้ออาทรกัน หรือความมีน้ําใจต่อกัน การ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ทําให้เกิด
เครือข่ายทางสังคมขึ้น ช่วยทําให้งานมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว    ช่วยลดตน้ทุน ช่วยให้เกิดจารีตประเพณี ท่ี
ช่ วยหนุ น เส ริ ม ให้ ชุ มชนมี พลั งและ เข้ มแข็ ง 
ประกอบด้วย การมีกฎเกณฑ์ท่ีร้อยรัดผู้คนในชุมชน
เข้าไว้ด้วยกัน IV2.1.1 ความเป็นพี่เป็นน้องในชุมชนIV2.1.2 
การเกื้อกูลและความเอื้ออาทร IV2.1.3  การไว้วางใจซึ่ง
กันและกันIV2.1.4 และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันIV2.1.5 

IV2 การจัดการทุนชุมชน  
IV2.2 ทุนทางวัฒนธรรม  

IV2.2.1 มคีวามรู้ ภูมปัิญญาในชุมชน  
IV2.2.2 มกีารเรียนรู้ร่วมกันดว้ยการ        

ปฏบัิตขิองชุมชน  
IV2.2.3 มกีารนําความรู้จากนอกชุมชนและใน

ชุมชนมาสังเคราะหเ์ป็นปัญญา 
IV2.2.4 มกีารอยูร่่วมกันระหว่างคนกับ

ธรรมชาต ิ
IV2.2.5 มี ขนบธรรมเนี ยมประเพณ ี 

ศลิปะการแสดงและโบราณสถาน  
IV2.2.6 มีกติกาของสังคมท่ี ช่วยให้

สังคมอยูด่ว้ยกันอยา่งสงบสุข 

ทุนทางวัฒนธรรม IV2.2 หมายถึงความรู้ภูมิ
ปัญญา ชุดความรู้และประสบการณ์ท่ีชุมชนสร้าง 
ขึ้นและสะสมมาเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
ประกอบด้วยมีความรู้ ภูมิปัญญาในชุมชนIV2.2.1 มี
การเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติของชุมชน IV2.2.2 
มีการนําความรู้จากนอกชุมชนและในชุมชนมา
สังเคราะห์เป็นปัญญา  IV2.2.3 มีการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกับธรรมชาติ IV2.2.4 มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ การแสดงและโบราณสถานIV2.2.5

และมีกติกาของสังคมท่ีช่วยให้สังคมอยู่ด้วยกัน
อยา่งสงบสุข IV2.2.6 
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IV2 การจัดการทุนชุมชน 
IV2.3 ทุนทางทรัพยากร 

IV2.3.1 มดีนิ น้ํา แร่ธาตุเป็นพื้นฐาน
ในการผลติของชุมชน 

IV2.3.2 มสีัตวป่์า พันธ์ุพชื เป็น
พื้นฐานในการผลติของ
ชุมชน 

IV2.3.3 ทรัพยากรเป็นของสว่นรวม
ทุกคนมสีทิธิเขา้ไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

IV2.3.4 มคีวามหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

IV2.3.5 มพีชืพันธ์ุท่ีมคีุณคา่
เหลอือยูจ่ํานวนมาก 

ทุนทางทรัพยากรIV2.3 หมายถึง ทุนทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติท่ีเอื้อต่อการ
ผลิตและการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ต้อง
ได้รับการบํารุงรักษาการฟื้นฟู เพื่อความย่ังยืนต่อไป 
ทุนทางเทคโนโลยีต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก ่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ดิน น้ํา ป่า  พืชพันธ์ุ
อันมีคุณค่าท่ีเหลืออยู่ไม่น้อยประกอบด้วย มีดิน น้ํา 
แร่ธาตุเป็นพื้นฐานในการผลิตของชุมชน IV2.3.1 มีสัตว์
ป่า พันธ์ุพืชเป็นพื้นฐานในการผลิตของชุมชนIV2.3.2 
ทรัพยากรเป็นกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เครื่องมือ 
เครื่องจักร และของส่วนรวมทุกคนมีสิทธิเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้IV2.3.3 มีความหลาก หลายทางชีวภาพ
IV2.3.4 และมีพืชพันธ์ุท่ีมีคุณค่าเหลืออยู่จํานวนมาก
IV2.3.5 

IV2  การจัดการทุนชุมชน 
IV2.4 ทุนทางโภคทรพัย์ 

IV2.4.1 มแีรงงานท่ีเพยีงพอในชุมชน 
IV2.4.2 มท่ีีดนิ เรอืกสวนไร่นาใน

การทําเกษตร 
IV2.4.3 มสีัตวพ์าหนะเครื่อง ใช้

ตา่งๆ ในการเกษตรท่ี
เพยีงพอ 

IV2.4.4 มีการสงวนพื้นท่ีบางส่วน
ไวเ้ป็นสมบัตขิองชุมชน 

IV2.4.5 มกีารจัดตัง้กองทุนตา่ง  ๆ
เช่น ธนาคารขา้ว ธนาคารโค
กระบอื 

ทุนทางโภคทรัพย์ IV2.4 หมายถึง คือผลผลิตท่ี
ช า ว บ้ า น ส ร้ า ง ขึ้ น จ า กก า รผ สมผ ส าน ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติความรู้ และแรงงานท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน เช่น ท่ีดิน เรือกสวนไร่นา วัว ควาย บ้านเรือน 
เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เป็นต้นทุนประเภทนี้ว่า ทรัพย์
สมบัติ ในอดีต การสะสมทุนโภคทรัพย์หรือทรัพย์
สมบัติจะกระทํากันในระดับปัจเจกชน  ครอบครัว
หรือเครือญาติประกอบด้วย มีแรงงานท่ีเพียงพอใน
ชุมชน IV2.4.1มีท่ีดิน เรือกสวนไร่นาในการทําเกษตร 
IV2.4.2 มีสัตว์พาหนะ เครื่องใช้ต่างๆในการเกษตรท่ี
เพียงพอIV2.4.3  มีการ สงวนพื้นท่ีบางส่วนไว้เป็น 
สมบัติของชุมชน IV2.4.4 มีการจัดตั้งกองทุนต่างๆ เช่น 
ธนาคารขา้ว ธนาคารโคกระบอื IV2.4.5 

IV3 การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน 
IV3.1 ทักษะสมัยใหม่ 

IV3.1.1 ชุมชนมคีวามเขา้ใจและ
ความสามารถในการทํางาน
ท่ีใช้ฝมีอืเป็นความเช่ียว 
ชาญเฉพาะสาขาอาชีพ 

ทักษะสมัยใหม่ IV3.1 หมายถึ ง  ทักษะ ซึ่ ง เ ป็น
ความสามารถในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้องหรือเป็นความชํานาญใน
การทํากจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ทักษะ ท่ี
ควรปลูกฝังและพัฒนาแก่ฝ่ายจัดการ คือทักษะด้าน
เทคนคิ ทักษะดา้นมนุษย ์และทักษะดา้นความคดิ 
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IV3.1.2 ชุมชนมีการ ร่วมมือ ในการ

ทํางานและมีความเข้าใจเรื่อง
มนุษยเ์ป็นอยา่งด ี

IV3.1.3 ชุมชนเกดิความร่วมแรงร่วมใจ
อยา่งดใีนสิ่งท่ีตนรับผดิชอบ 

IV3.1.4 ชุมชนมทัีกษะดา้นความคดิ มี
ความ สามารถในการคดิ
วเิคราะหแ์ละคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ประกอบด้วย ชุมชนมีความเข้าใจและความสามารถ 
ในการทํางานท่ีใช้ฝมีอืเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา

อาชีพ IV3.1.1 ชุมชนมีการร่วมมือ ในการทํางานและมี

ความเข้าใจเรื่องมนุษย์เป็นอย่างดี IV3.1.2  ชุมชนเกิด

ความร่วมแรงร่วมใจอย่างดีในสิ่งท่ีตนรับผิดชอบIV3.1.3 

และชุมชนมทัีกษะดา้นความคดิ มคีวามสามารถในการ

คดิวเิคราะห ์และคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์IV3.1.4 

IV3 การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน 
IV3.2 องค์ความรู้ใหม่ 
IV3.2.1 มกีารจัดการธุรกจิ 
IV3.2.2 มกีารจัดการการผลติ 
IV3.2.3 มกีารจัดการการตลาด 
IV3.2.4 มกีารจัดการการเงนิ 

องค์ความรู้ใหม่ IV3.2 หมายถึง ความรู้ท่ีอยู่ในศาสตร์
ได้แก่ ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการท่ีเกิดจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ท่ีเกิดขึ้นสามารถนําไปใช้
โดยตรง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานท่ี

กระทําอยู่ประกอบด้วยการจัดการธุรกิจ IV3.2.1 การ

จัดการการผลิต IV3.2.2 การจัดการการตลาด IV3.2.3 และ

การจัดการการเงนิ IV3.2.4 
IV3.3 เจตคตใิหม่ 

IV3.3.1 มเีจตคตดิา้นความรู้สกึหรอื    
อารมณค์วามพงึพอใจหรอื 
ความสุข 

IV3.3.2 มเีจตคตทิางปัญญาท่ีประกอบ 
ดว้ยความคดิและความรู้เป็นแกน 

IV3.3.3 มเีจตคตทิางการกระทําท่ีด ี
        พร้อมนําไปปฏบัิต ิเพื่อตอบ 

สนองความตอ้งการของบุคคล 
IV3.3.4 มเีจตคตดิา้นความสมดลุท่ี 

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน
ท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 

เจตคตใิหม่ IV3.3 หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ
ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการตอบสนองจะ
แสดงออกในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะคอื ความรู้สึกในทางบวก เป็นการ
แสดงออกในลักษณะของความพอใจ ความรู้สึกทาง
ลบเป็นการแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็น
ด้ ว ย แ ละค ว า ม รู้ สึ ก เ ป็ น กล า งคื อ ไ ม่ รู้ สึ ก ใ ด ๆ 
ประกอบด้วยมีเจตคติด้านความรู้สึกหรืออารมณ ์
ความพงึพอใจหรอืความสุข IV3.3.1 มีเจตคติทางปัญญา
ท่ีประกอบดว้ยความคดิและความรู้เป็นแกนIV3.3.2 มเีจต
คตทิางการกระทําท่ีดพีร้อมนําไปปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคล IV3.3.3 และมเีจตคติด้านความ
สมดุลท่ีตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม IV3.3.4 
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IV3.4 การสรา้งเครอืข่ายชุมชน 

IV3.4.1 มกีารรวมตัว รวมพลังของกลุม่คน องคก์ร 
IV3.4.2 มกีารกําหนดวัตถุประสงคห์ลักร่วมกัน 
IV3.4.3 มสีายสัมพันธ์ท่ียึดโยงชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน 
IV3.4.4 มกีารประสานงานของบุคคล กลุ่ม องค์กร 

ท่ีเป็นทางการ 
IV3.4.5 มกีารเรียนรู้และการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 
IV3.4.6 การนําผู้คนจากหลากหลายอาชีพท่ี

แตกตา่งกนัมาเป็นเครอืขา่ย 
IV3.4.7 มีความผูกพันซึ่งกันและกันของสมาชิก

ในกลุม่สังคม 
IV3.4.8 มีความถี่ในการติดต่อมีการพบปะกัน

อยา่งสม่ําเสมอ 

การสร้างเครือข่ายชุมชน IV3.4 หมายถึง  
การรวมตัวรวมพลังของกลุ่มคน องค์กรใน
ระดับชุมชน อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
หรอืการตอ่รองใดๆ ท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อการ
พัฒนา ประกอบด้วยการรวมตัวรวมพลังของ

ก ลุ่ ม ค น  อ ง ค์ ก ร IV3.4.1มี ก า ร กํ า ห น ด

วัตถุประสงค์หลักร่วมกันIV3.4.2 มีสายสัมพันธ์

ท่ียึดโยงคนในสังคมไว้ด้วยกันIV3.4.3  มีการ

ประสานงานของบุคคล กลุ่ม องค์กร ท่ีเป็น

ทางการIV3.4.4 และมีการเรียนรู้และการพัฒนา

อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง IV3.4.5 ก า รนํ าผู้ ค นจาก

หลากหลายอาชีพท่ีแตกต่างกันมาเป็น

เครือข่ายIV3.3.6 ความผูกพันซึ่งกันและของ

สมาชิกในกลุ่มสังคมIV3.4.7 และมีความถี่ใน

การตดิตอ่มกีารพบปะกันอยา่งสม่ําเสมอIV3.4.8 
 

 

        2. นิยามปฏบิัตกิารดัชนีของตัวแปรตามด้วยตัวชี้วัด 
 

ตารางที่ 13 นิยามปฏบิัตกิารดัชนีของตัวแปรตามด้วยตวัชีว้ัด 

ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 

DV1  ชุมชนพอประมาณ 
DV1.1 พอดพีองาม 

DV1.1.1 ครอบครัวอบอุน่ พอ่แมลู่กอยูพ่ร้อม
หนา้พร้อมตากัน 

DV1.1.2 ชุมชนอยูร่่วมกันฉันท์พี่นอ้งสามัคคี
ช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน 

DV1.1.3 มกีารจดังานบุญงานประเพณท่ีีดงีาม 
DV1.1.4 รักษาวัฒนธรรมท่ีดใีนวถิชุีมชน 
DV1.1.5 มกีารสืบทอดภูมปัิญญาท้อง ถิ่น

จากผูสู้งอายุสูค่นรุ่นใหม่ 

พอดีพองาม DV1.1 หมายถึง กินพอดี อยู่
พอดี มีคุณธรรม  มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ างคนในชุมชน ระหว่ างคนกับ
ธรรมชาติประกอบด้วย ครอบครัวอบอุ่น 

พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันDV1.1.1  
ชุมชนอ ยู่ ร่ วมกันฉั น ท์พี่ น้ อ งสามัคคี

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันDV1.1.2   มีการจัดงาน

บุญ งานประเพณี ท่ีดีงามDV1.1.3 รักษา
วัฒนธรรมท่ีดีในวิถีชุมชนDV1.1.4 มีการสืบ

ทอดภูมปัิญญาท้องถิ่นจากผู ้สูงอายุสูค่น 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 
DV1.1.6 สุขภาพชุมชนด ีมกีารดูแลช่วยเหลอื

คนพกิาร คนเฒา่คนแกใ่นชุมชน 
DV1.1.7 สภาพแวดลอ้มดนิ น้าํ ป่า อากาศดี

อยู ่ไมเ่สื่อมโทรม 
DV1.1.8 มกีารทําขอ้มูลเศรษฐกจิชุมชนวา่มี

รายรับรายจา่ยและหนี้สนิ 

รุ่นใหม่ DV1.1.5สุขภาพชุมชนดี มีการดูแล
ช่วยเหลือคนพิการ คนเฒ่าคนแก่ ใน

ชุมชน DV1.1.6 สภาพแวดล้อม ดิน น้ํา ป่า 

อากาศดีอยู่ ไม่เสื่อมโทรมDV1.1.7 มีการ
ทําข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนว่ามีรายรับ

รายจา่ยและหนี้สนิ DV1.1.8 

DV1  ชุมชนพอประมาณ 
DV1.2 ความเรยีบง่าย 

DV1.2.1 การจัดงานบุญงานประเพณ ี 
 ไมจ่ัดงานเกนิตัว 
DV1.2.2 มกีารอนุรักษ์การฟื้นฟูประเพณดีงีาม 
DV1.2.3 มกีารกอ่สร้างทางวัตถตุามความจาํเป็น 
DV1.2.4 ไมถ่กูครอบงําจากการบริโภค 
   นยิมจนแขง่ขันกันมขีา้วของ 
 เครื่องใช้ท่ีไมจ่ําเป็น 
DV1.2.5 มวีางแผนการใช้เครื่องมอืการเกษตรร่วมกัน 
DV1.2.6 การร่วมมอืกันทํางานเป็นกลุม่เพื่อ

การออมทรัพย ์ออมขา้วการจัดการ
การผลติและอื่นๆ 

ความเรียบง่ ายDV1.2 หมายถึง ความ
พอเพี ยง ความเหมาะสมกั บสภาพ 
แวดล้อม การเป็นอิสระจากกระแสวัตถุ
นิยม ประกอบด้วยการจัดงานบุญงาน
ประเพณี ไม่จัดงานเกินตัว DV1.2.1  มีการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟูประเพณีดีงาม DV1.2.2  มี
การก่อสร้างทางวัตถุตามความจําเป็น
DV1.2.3 ไม่ถูกครอบงําจากการบริโภคนิยม
จนแขง่ขันกันมขีา้วของเครื่องใช้ท่ีไม่จําเป็น 
DV1.2.4 มวีางแผนการใช้เครื่องมือการเกษตร
ร่วมกันDV1.2.5การร่วมมอืกันทํางานเป็นกลุม่
เพื่อการออมทรัพย์ ออมข้าว การจัดการ
การผลติ  และอื่นๆ DV1.2.6 

DV1.3 คุณธรรม 
DV1.3.1 มกีารสง่เสริมการพัฒนา 
DV1.3.2 การเสยีสละเพื่อสว่นรวมมคีนอาสา

ช่วยเหลอืชุมชน 
DV1.3.3 การมสีว่นร่วมของชุมชนในการ

แกปั้ญหาและพัฒนาท้องถิ่น  
DV1.3.4 ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแกปั้ญหา 
DV1.3.5 แกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในชุมชน

หรอืกับนอกชุมชนดว้ยปัญญา ความ
กลา้หาญ และความเพยีรทน 

คุณธรรมDV1.3 หมายถึง ความดีงามใน
จิตใจท่ีทําให้บุคคลประพฤติดี เป็นคุณ
งามความดีท่ีเป็นธรรมชาติ ปลูกฝังอยู่ใน
อุปนิสัยอันดีงาม จิตสํานึก และอยู่ใน
ความรู้สึกรับผิดชอบช่ัวดี เป็นเครื่อง
เหนี่ยวร้ังควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ประกอบด้วย  มีการส่งเสริมการพัฒนาคน
DV1.3.1  การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีคนอาสา
ช่วยเหลือชุมชนDV1.3.2 การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
DV1.3.3 ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
DV1.3.4แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
หรือกับนอกชุมชนด้วยปัญญา ความกล้า
หาญ และความเพยีรทนDV1.3.5 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 

DV2  ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.1 เรยีนรู้ปัญหา 

DV2.1.1 ชุมชนสนใจการเรียนรู้ ท้ังในระบบ 
นอกระบบ หรอืตามอัธยาศัย 

DV2.1.2 ชุมชนเรียนรู้ มคีวามรู้ขอ้มูลท่ีดี
เกี่ยวกับการผลติเช่นการทํานา การ
แปรรูป  การตลาด 

DV2.1.3 ชุมชนหาข้อมูล และใช้เหตุผลในการ
ตัดสนิใจประกอบอาชีพหรอืการลงทุน 

DV2.1.4 ชุมชนเรียนแลว้ก็คดิเป็นทําเป็นมทัีกษะ
ในการทําสิ่งท่ีไดเ้รียนได้อบรมมา 

DV2.1.5 รู้จักปัญหาของชุมชนอยา่งถอ่งแท้  มี
การวจิัย รวบรวมขอ้มูล มกีารพดูคุย 
เสวนา ทําประชาคม 

DV2.1.6 มขีอ้มูลเกี่ยวกับหนี้สนิ และการใช้จา่ย
ของชุมชน ตัวเลขโดยรวม เป็นหนี้ใน
ระบบ นอกระบบ 

DV2.1.7 มขีอ้มูลปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 
ปัญหาดนิ น้ําป่า ฝุน่ฯลฯ 

DV2.1.8 มขีอ้มูลและมกีารเรียนรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพของชุมชนเรียนรู้เรื่องวธีิการ
ป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของ
ชุมชน 

DV2.1.9 มขีอ้มูลเกี่ยวกับทุนของชุมชน ไดแ้ก ่
ทุนทรัพยากร ดนิ น้ํา ป่า พชื สตัว ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เรียนรู้ปัญหาDV2.1 หมายถึงการเรียนรู้
หนี้สิน รู้ค่าใช้จ่ายในชุมชนสิ่งแวดล้อม
และสุ ขภาพ ทรัพยากรของ ชุมชน 
ประกอบด้วย ชุมชนสนใจการเรียนรู้ ท้ัง
ในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย
DV2.1.1  ชุมชนเรียนรู้ มีความรู้ข้อมูลท่ีดี
เกี่ยวกับการผลิต เช่น การทํานาการ

แปรรูป  การตลาดDV2.1.2 ชุมชนหาข้อมูล 

และใช้เหตุผลในการตัดสินใจประกอบ

อาชีพหรือการลงทุน DV2.1.3ชุมชนเรียน
แล้วก็คิดเป็น ทําเป็น  มีทักษะในการทํา

สิ่ ง ท่ี ได้ เ รี ยนได้ อบรมมาDV2.1.4 รู้ จั ก

ปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้  มีการ
วิจัย รวบรวมข้อมูล มีการพูดคุย เสวนา 

ทําประชาคมDV2.1.5 มีข้อมูลเกี่ยวกับ
หนี้สิน และการใช้จ่ายของชุมชน ตัวเลข
โดยรวม เป็นหนี้ในระบบ นอกระบบ
DV2.1.6 มีข้อมูลปัญหาสิ่ งแวดล้อมใน

ชุมชน ปัญหาดิน น้ํา ป่า ฝุ่น ฯลฯDV2.1.7มี

ข้อมูลและมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ของชุมชน เรียนรู้เรื่องวธีิการป้องกันและ

ดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนDV2.1.8 มี

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนของชุมชน ได้แก่ ทุน
ทรัพยากร ดิน น้ํา ป่า พืช สัตว์  ความ

หลากหลายทางชีวภาพDV2.1.9 

DV2 ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.2 รู้จักตนเอง 

DV2.2.1 มกีารเรียนรู้ประวัตศิาสตร์ชุมชน 
รากเหงา้ของตนเองความเป็นมาของ
หมูบ้่านจากผูใ้หญ ่

รู้จักตนเอง DV2.2 หมายถึง การมอง
ตนเองในสภาพของความเป็นจริงว่ามี
จุดเด่นจุดด้อยอย่างไรมีความสามารถ
อย่ างไร รู้จักฐานะท่ีตนเองเป็นอยู ่
ประกอบดว้ยมกีารเรียนรู้ประวัตศิาสตร์ 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 
DV2.2.2 มขีอ้มูลและมกีารเรียนรู้เรื่อง

ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
DV2.2.3 มกีารจัดการเรียนรู้เพื่อให้

ผูสู้งอายุท่ีทรงปัญญาได้
ถา่ยทอดใหลู้กใหห้ลาน  

DV2.2.4 มกีารทําบุญใหบ้รรพบุรุษผู้
ลว่งลับไปแลว้ 

ชุมชน  รากเหง้าของตนเอง ความเป็นมาของ

หมู่บ้านจากผู้ใหญ่DV2.2.1 มีข้อมูลและมีการ

เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นDV2.2.2  มีการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีทรงปัญญาได้
ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานDV2.2.3 และมีการ
ทําบุญใหบ้รรพบุรุษผูล้ว่งลับไปแลว้ DV2.2.4 

DV2 ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.3 รู้จักวางแผน 

DV2.3.1 มแีผนแมบ่ทชุมชน ซึ่งเป็นแผน 
ชีวติ แผนเศรษฐกจิและสังคม
ชองชุมชน 

DV2.3.2มกีารทําแผน โดยชุมชนมสีว่น
ร่วมท้ังกระบวนการเพื่อของ
โครงการ 

DV2.3.3 มกีารวางแผนในลักษณะ 
 การทํายุทธศาสตร์ มขีัน้มี

ตอน และมแีผนการ
ดําเนนิการท่ีด ี

DV2.3.4 มแีผนการสง่เสริมสุขภาพ 
การป้องกันและการดูแล 
รักษาสุขภาพชุมชน 

DV2.3.5 มแีผนการสง่เสริมสิ่งแวดลอ้ม 
เช่น การทําการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์
ชีวภาพ 

DV2.3.6 มแีผนการทําแผนการลด
รายจา่ยการจัดการขา้ว
อาหารสมุนไพรโดยชุมชน 

DV2.3.7 มกีารออมและแผนการ สร้าง
สวัสดกิาร 

รู้ จักวางแผนDV2.3 หมายถึง การหาทาง 

เลือก ท่ีดีท่ีสุดในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร เพื่ออะไร 
โดยใช้ปัจจัยต่างๆ และมีเหตุผลเพื่อให้การ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ นอนาคต เ ป็ น ไ ปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย มีแผนแม่บท
ชุมชน ซึ่งเป็นแผนชีวิต แผนเศรษฐกิจและ

สังคมชองชุมชนDV2.3.1 การทําแผนโดยชุมชน
มีส่วนร่วมท้ังกระบวนการเพื่อขอโครงการ 
DV2.3.2  มีการวางแผนในลักษณะการทํา
ยุทธศาสตร์มขีัน้มตีอนและมีแผนการดําเนิน 

การท่ีดีDV2.3.3 มีแผน การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพชุมชน 
DV2.3.4  มีแผนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น

การทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพDV2.3.5 มี

แผนการทําแผน การลดรายจ่ายโดยการ
จัดการข้าว อาหาร สมุนไพรโดยชุมชน การ
ออมและแผนการสร้างสวัสดิการชุมชน
DV2.3.6  การออมและแผนการสร้างสวัสดกิาร
DV2.3.7 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 

DV2.4 รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครือ่งนํา ทาง 
DV2.4.1 ไมใ่ช้กเิลสตัณหาเป็นเครื่อง   นํา

ทาง 
DV2.4.2 ไมทํ่าตามกระแสนยิม 
DV2.4.3 มคีวามกลา้หาญเพยีงพอในการ

เลอืกหนทางในการพัฒนา 
DV2.4.4 รักษาสตแิละปัญญาใหม้ั่นคง 
DV2.4.5 ใช้เหตุผลในการเลอืกใช้ชีวติ

ของตนเอง 
DV2.4.6 มเีป้าหมายและวิธีการท่ีเหมาะสม 

รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางDV2.4 หมายถึง 
การไมใ่ช้กเิลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง มีสติรอบรู้  
มีความรู้ในการดําเนินการ มีความพอประมาณ 
ถ้ามีความถนัดจึงกระทําและทําแล้วมีความสุข 
ประกอบด้วยไม่ใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง
DV2.4.1 ไม่ทําตามกระแสนิยมDV2.4.2 มีความกล้า

หาญเพียงพอในการเลือกในการพัฒนาDV2.4.3 

รักษาสติและปัญญา ให้มั่นคงDV2.4.4 ใช้เหตุผลใน

การเลือกใช้ชีวิตของตนเองDV2.4.5 มีเป้าหมายและ

วธีิการท่ีเหมาะสมDV2.4.6 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.1 การจัดการชุมชน 
DV3.1.1 ชุมชนมคีณะผูน้ําท่ีดมี ี

คุณธรรมบริหารจัดการ 
โปร่งใสตรวจสอบได ้

DV3.1.2 มรีะบบการบริหารจัดการ
ชุมชนท่ีด ี      

DV3.1.3 มผีูน้ําท่ีด ีเป็นผูส้ร้างแรง 
   บันดาลใจใหผู้ค้นมคีวาม 

สัมพันธ์ท่ีดกีับชาวบ้าน  
DV3.1.4 ชุมชนเองเป็นผูต้ามท่ีดีท่ี รู้จัก

เรียนรู้ ร่วมมือรวมคดิร่วมทํา มี
สว่นร่วมในการดําเนินการกับ
คณะผูน้ํา 

DV3.1.5 มกีารสง่เสริมการเรียนรู้ การ
พัฒนาบุคลากรสําหรับชุมชน  

DV3.1.6 กลุม่ตา่งๆมกีารจดัการพัฒนา
โปร่งใสมปีระสทิธิภาพ 

DV3.1.7 มกีารบริหารการจัดการ
ทรัพยากรสว่นรวมเช่น ป่าชุมชน
ท่ีดนิและแหลง่น้ํา 

การจัดการชุมชนDV3.1  หมายถึง กระบวนการท่ี
เกิดจากกลุ่มคนเข้ามาทําธุรกิจร่วมกัน โดยนํา
ทรัพยากรในการจัดการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
บรรลุตามเป้าหมาย โดยนําขั้นตอนต่างๆ เช่น การ
วางแผน การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุมมาใช้ให้เหมาะสม 
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จ  ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ประกอบ ด้วยชุมชนมีคณะ
ผู้ นํ า ท่ีดีมีคุณธรรม บริหารจั ดการโปร่งใส 
ตรวจสอบได้DV3.1.1 มีระบบการบริหารจัดการ
ชุมชนท่ีดีDV3.1.2  มีผู้นําท่ีดี เป็นผู้สร้างแรงงบันดาล
ใจให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ ท่ีดีกับชาวบ้านDV3.1.3 
ชุมชนเองเป็นผู้ตามท่ีดี ท่ีรู้จักเรียนรู้ ร่วมมือ ร่วม
คิด ร่วมทํา มีส่วนร่วมในการ ดําเนินการกับคณะ
ผู้นําDV3.1.4 มีการส่งเสริม การเรียนรู้ การพัฒนา
บุคลากรสําหรับชุมชน DV3.1.5 กลุ่มต่างๆ มีการ
จัดการพัฒนาโปร่งใส มีประสิทธิภาพDV3.1.6  มีการ
บริหารการจัดการทรัพยากรส่วนรวมเช่น ป่าชุมชน 
ท่ีดินและแหล่งน้ําDV3.1.7 และชุมชนมีระบบการ
จัดการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ดว้ยสันตวิธีิ DV3.1.6 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 
DV3.1.8 มกีารใหก้ารศกึษาการรณรงค์

เรื่องสทิธิเสรีภาพประชาธิปไตย
การมสีว่นร่วมทางการเมอืง 

 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.2 ระบบการผลติชุมชน 

DV3.2.1 มกีารนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏบัิติ
ทําใหเ้กดิระบบการผลิตการแปรรูป 

DV3.2.2 มกีารวเิคราะหค์า่ใช้จา่ยของชุมชน
ในเรื่องการกนิการใช้แลว้มแีผน 
การทําเองในชุมชนเพื่อลดการซื้อ 

DV3.2.3 มกีารผลติอาหารในชุมชน เช่น 
ผัก ปลา ไก ่หมู และอื่นๆ 

DV3.2.4 มกีารรวมกลุม่กันผลติ เช่น 
หัตถกรรมจักสาน  ทอผา้
ผลติภัณฑ ์ท่ีเป็นโอทอปของชุมชน  

DV3.2.5 มกีลุม่วสิาหกจิชุมชนในชุมชน มี
การดําเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
มกีารเรียนรู้การบริหารจัดการและ
ทักษะในการดําเนนิการท่ีด ี

DV3.2.6 มกีารดําเนนิผลติการแปรรูปแบบ
เครอืขา่ยในระดับตําบล 

ระบบการผลิตชุมชน DV3.2 หมายถึง การ
นําวัตถุดิบ หรือวัสดุ และทรัพยากร ท่ีมีใน
ท้องถิ่น ผสมผสานกับภูมปัิญญาท้องถิ่น เพื่อ
สร้างในเกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
มาผ่านกระบวนการ ผลิตเป็นสินค้าและ
บริการขึ้นในชุมชน ประกอบด้วย มีการนํา
แผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ  ทําให้เกิดระบบ

การผลิต การแปรรูปDV3.2.1 มีการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายของชุมชนในเรื่องการกิน  การใช้
แล้วมีแผนการทําเองในชุมชนเพื่อลดการซื้อ 

DV3.2.2  มีการผลิตอาหารในชุมชน เช่น ผัก 

ปลา ไก่ หมู และอื่นๆ DV3.2.3 มีการรวมกลุ่ม

กันผลิต เช่น หัตถกรรมจักสาน ทอผ้า 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นโอทอปของชุมชนDV3.2.4 มี
กลุม่วสิาหกจิชุมชนในชุมชนมีการดําเนินงาน
อยา่งมปีระสทิธิภาพ มกีารเรียนรู้การบริหาร

จัดการและทักษะในการดําเนินการท่ีดีDV3.2.5  
และมีการดํ าเนินผลิตการแปรรูปแบบ

เครอืขา่ยในระดับตําบลDV3.2.6 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.3 การตลาดชุมชน 

DV3.3.1 มกีารนําแผนแมบ่ทชุมชนมาปฏบัิติ
ทําใหเ้กดิระบบการตลาดชุมชน 

DV3.3.2 มกีลุม่วสิาหกจิชุมชนในชุมชนมี
การดําเนนิงานอยา่งมี
ประสทิธิภาพ มกีารเรียนรู้การ
บริหารจัดการและทักษะในการ
ดําเนนิการท่ีด ี 

การตลาดชุมชนDV3.3 หมายถึงสถานท่ีหรือ
แหล่งกลางท่ีเป็นชุมชนท่ีผู้ซื้อและผู้ขายมา
พบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าท้ังในรูป
วตัถุดิบ สินค้าสําเร็จรูปเป็นประจําเป็นคร้ัง
คราว หรอืตามวันเวลาท่ีกําหนดประกอบด้วย 
มกีารนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ ทําให้เกิด

ระบบการตลาดชุมชนDV3.3.1 มีกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในชุมชนมีการดําเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ มกีารเรียนรู้การบริหารและ 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ดัชนตีัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 
DV3.3.3 มกีารดําเนนิงานการตลาด

แบบเครอืขา่ยกับชุมชนอื่น
หรอืองคก์รอื่นนอกชุมชน 

ทักษะในการดําเนนิการท่ีดีDV3.3.2 มีการดําเนินงาน
การตลาดแบบเครือข่ายกับชุมชนอื่นหรือองค์กร

อื่นนอกDV3.3.3 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.4 ระบบการเงนิ  

DV3.4.1 มรีะบบการออม มกีลุม่ออม
ทรัพยธ์นาคาร  หมูบ้่าน เป็น
สมาชิกสหกรณเ์ป็นสมาชิก   
ธ.ก.ส.และสถาบันการเงนิอื่น  

DV3.4.2 มสีถาบันการเงนิของชุมชน 
DV3.4.3 มกีองทุนสวัสดกิาร ซึง่

กําหนดใหอ้อมวันละ 1 บาท 
เพื่อเป็นกองทุน 

DV3.4.4 มโีรงสชุีมชน ฉางขา้วรวม       
  ลานตากขา้วตากผลผลติ 
 การเกษตรรวม 
DV3.4.5 มโีครงการปุ๋ยอนิทรีย ์

ชีวภาพ และอื่นๆ ท่ีทํา
ร่วมกันเพื่อลดรายจา่ย 

ระบบการเงินDV3.4 หมายถึง ระบบท่ี เอื้อ 
อํานวยความสะดวกให้ผู้ออมและผู้ลงทุนมาพบ
กันโดยมีแหล่งการเงินเป็นตัวกลาง เป็นกลไก
สําคัญในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาค
เศรษฐกิจจากผู้มี เงินออม ไปยังผู้ต้องการ
เงนิทุน ซึ่งจะกอ่ใหเ้กดิการลงทุน การผลิต และ
การจ้างงานอันเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีทํา
ให้เศรษฐกิจ ธ.ก.ส. และสถาบันการเงินอื่น
DV3.4.1 มีสถาบันการเงินของชุมชนDV3.4.2 มี

กองทุนสวัสดิการ ซึ่งกําหนดให้ออมวันละ 1 

บาท เพื่อเป็นกองทุนDV3.4.3 มีโรงสีชุมชนฉาง

ข้าวรวม ลานตากข้าวตากผลผลิตการเกษตร

รวมDV3.4.4 มีโครงการปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ และ

อื่ น ๆ  ท่ี ทํ า ร่ ว มกั น เพื่ อ ลดร ายจ่ า ย DV3.4.5   
เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ ประกอบด้วย 
ระบบการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ธนาคาร  
หมูบ้่านเป็นสมาชิกสหกรณเ์ป็นสมาชิก  

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.5 การใช้พลังงาน 

DV3.5.1 มีป่าสาธารณะ ป่าปู่ตา หรือ
ป่าชุมชนหรือให้ประโยชน์
และมกีารดูแลรักษา 

DV3.5.2 มรีะเบียบ และวธีิการป้องกัน
การตัดไมทํ้าลายป่า มกีาร
ดูแลไฟป่า เช่นบวชป่า สบื
ชะตาแมน่้ํา หรอืพธีิ กรรมอื่น
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 

การใช้พลังงานDV3.5 หมายถงึความสามารถใน
การลดการใช้พลังงาน เป็นความสามารถใน
การใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธิภาพ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่  การใช้พลังงานอย่าง
ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือใช้มากเกิน
ความจําเป็น ประกอบด้วย มีป่าสาธารณะ ป่าปู่
ตา หรือป่าชุมชนหรือให้ประโยชน์และมีการดูแล

รักษาDV3.5.1 มีระเบียบ และวิธีการป้องกันการตัด
ไม้ทําลายป่า มีการดูแลไฟป่า เช่นบวชป่าสืบ
ชะตา แม่น้ํ า หรือพิ ธีกรรมอื่นเพื่ออนุ รักษ์

สิ่งแวดลอ้มDV3.5.2 
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ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 
 DV3.5.4 มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงยาฆ่า

หญ้ า  และมีม าตรการ ป้องกั น
อันตรายจากสารเคม ี

DV3.5.5 มีการกําจัดขยะ มีการเรียนรู้สืบ
ทอด  ประ ยุกต์  ใ ช้ วิ ธี ก ารแบบ
โบราณของปู่ ย่า ตา ยาย หรือฝ่าย
บริหารชุมชน 

DV3.5.6 มีการจัดเก็บของเน่าเสียในชุมชน 
ไปเก็บไปกําจัดใน ท่ีและวิ ธีการ
ปลอดภัย ทําให้เกิดมลพิษ ส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนชาวบ้าน                                      

DV3.5.7 มีระบบป้องกันและระบบสาธารณ
ภัย ถ้าฝนแล้งขาดน้ํา ไฟไหม้ น้ํา
ท่วม และภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ

DV3.5.8 มีการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อ
ผลติแหล่งพลังงาน เช่น ไฟฟ้า แก๊ส 
ถา่นใหชุ้มชน เพื่อใช้ในโครงการแปร
รูปอาหาร  หรือใช้เพื่อให้กําเนิด
ไฟฟา้ 

DV3.5.9 มีการวางแผนพลังงานเพื่อชุมชนใน
ระยะยาว เช่นการปลูกพืชเพื่อให้
พลังงาน 

ท่ีดินสาธารณะ มีการใช้ประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวมDV3.5.3 มีการใช้สารเคมี ยาฆ่า

แมลง  ยาฆ่าหญ้า และมีมาตรการ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้
DV3.5.4 มกีารกําจัดขยะ มีการเรียนรู้ สืบ
ทอด ประยุกต์ ใช้วิธีการแบบโบราณ
ของปู่ ย่า ตา ยาย  หรือฝ่ายบริหาร

ชุมชน DV3.5.5 มีการจัดเก็บของเน่าเสีย

ในชุมชน ไปเก็บไปกําจัดในท่ีและวิธีการ
ปลอดภัย ทําใหเ้กดิมลพษิ สง่กลิ่นเหม็น

รบกวนชาวบ้านDV3.5.6  มีระบบป้องกัน

และระบบ สาธารณภัย ถ้าฝนแล้งขาด
น้ํา  ไฟไหม้ น้ําท่วม และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติDV3.5.7 มีการพัฒนาพลังงาน

ทางเลือกเพื่อผลิตแหล่งพลังงาน เช่น 
ไฟฟ้า แก๊ส ถ่าน ให้ชุมชน เพื่อใช้ใน
โครงการแปรรูปอาหาร  หรือใช้เพื่อให้

กําเนิดไฟฟ้าDV3.5.8  และมีการวางแผน

พลังงานเพื่อชุมชนในระยะยาว เช่น การ

ปลูกพชืเพื่อใหพ้ลังงานDV3.5.9 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.6 ระบบสุขภาพ 

DV3.6.1 มรีะบบการดแูลสุขภาพชุมชนโดย
ยดึหลัก “สร้างนําซอ่ม” 

DV3.6.2 มกีารเรียนรู้เรื่องการกนิ การอยูท่ี่
ถูกตอ้ง และช่วยใหสุ้ขภาพด ี

DV3.6.3 มกีารทําขอ้มูลเรื่องคุณ ประโยชน ์
ของผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมอืง ขา้ว
กลอ้ง จากภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ระบบสุขภาพ DV3.6 หมายถึงระบบ
ความ สัมพันธ์ท้ังมวลท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ 
โดยมขีอบเขตและความหมายท่ีกว้างขวาง 
เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผล
สุ ขภาพท้ั งปั จจั ยด้ านบุคคลสภาพ 
แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม 
นยิามปฏบิัตกิารดัชน ี

ของตัวแปรตามด้วยตัวชีว้ัด 
DV3.6.4 มีการเรียนรู้ภูมิปัญญา เรื่องการ

หาอาหา ร ใ นธรรม ชาติ  ก า ร
ทําอาหารตามฤดูกาล  ป้องกัน
การเจ็บป่วย หรือรักษาอาการเจ็บ
ไขไ้ดป่้วย 

DV3.6.5 มขีอ้มูล มีการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร
ในท้องถิ่น มีการปลูกและการ
นํามาใช้เอามาแปรรูป 

DV3.6.6 มกีารส่งเสริมการออกกําลังกายท่ี
ถูกต้อง เหมาะกับเพศวัย สภาพ
ของร่างกาย และเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

DV3.6.7 ชุมชนมีน้ําดื่มสะอาดใช้น้ําฝน การ
กรองน้ํ าการต้มน้ํ าดื่ ม  หรื อมี
โครงการน้ําดื่มจากชุมชนเองหรือมี
หุน้สว่นกับโครงการการผลิตน้ําดื่ม
ของตําบล 

DV3.6.8 มีการส่งเสริมการผลิตอาหารเอง 
เช่น การปลูกผักปลูกสมุนไพร การ
ทําเกษตร ผสมผสานการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ การผลิต เพื่อการ
บริโภค 

DV3.5.9 มอีาสาสมัครท่ีมคีวามรู้ความ
เขา้ใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและ
การรักษาเบื้องตน้ในชุมชน 

DV3.6.10 มีกองทุนยาในหมู่บ้านเพื่อช่วยใน
ยามฉุกเฉนิ 

DV3.6.11 มกีารตัง้เป้าหมาย “ชุมชนสุขภาพด”ี 

และระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยมี
ระบบการดแูลสุขภาพชุมชน โดยยดึหลัก 

“สร้างนําซ่อม” DV3.6.1 มีการเรียนรู้เรื่อง

การกินการอยู่ ท่ีถูกต้อง และช่วยให้

สุขภาพดีDV3.6.2 มีการทําข้อมูลเรื่อง

คุณประโยชน์ของผักพื้นบ้าน อาหาร
พื้นเมือง ข้าวกล้อง จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นDV3.6.3 มีการเรียนรู้ภูมิปัญญา 

เรื่องการหาอาหารในธรรมชาติ การ
ทําอาหารตามฤดูกาล ป้องกันการ
เจ็บป่วย หรือรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
DV3.6.4 มีข้อมูล มีการเรียนรู้เรื่อง
สมุนไพรในท้องถิ่นมีการปลูกและการ

นํามาใช้  เอามาแปรรูปDV3.6.5 มีการ
ส่งเสริมการออกกําลังกายท่ีถูกต้อง 
เหมาะกับเพศ วัยสภาพของร่างกาย 
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
DV3.6.6 ชุมชนมีน้ําดื่มสะอาด ใช้น้ําฝน 

การกรองน้ํ า  การต้มน้ํ าดื่ม  หรือมี
โครงการน้ําดื่มจากชุมชนเองหรือมี
หุ้นส่วนกับโครงการการผลิตน้ําดื่มของ

ตําบลDV3.6.7 มีการส่งเสริมการผลิต

อาหารเอง เ ช่น  การปลูกผัก  ปลูก
สมุนไพร  การทําเกษตรผสมผสาน การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิต เพื่อการ

บริโภคDV3.6.8  และมีอาสา สมัครท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ

และการรักษาเบื้องต้นในชุมชนDV3.6.9 มี

กองทุนยาในหมู่บ้านเพื่อช่วยใน ยาม

ฉุกเฉนิDV3.6.10 มกีารตั้งเป้าหมาย “ชุมชน

สขุภาพด”ีDV3.6.11 
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พื้นท่ีประชากรการวิจัย 
               

         ประชากรและกลุม่ตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ไหม ที่ตัง้อยูใ่นพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มดีังนี้ 

 

         1. พื้นที่เป้าหมาย 
 

        ในการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมใน 19  จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อํานาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด  
มหาสารคาม ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์สกลนคร เลย อุดรธาน ีนครราชสีมา หนองคาย นครพนม 
ชัยภูม ิและหนองบัวลําภู ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้        
 

แผนภาพที่ 1 แผนทีจั่งหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

             2. ประชากรการวจัิย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ประชากรคือ  สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหม  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน  1,203  กลุ่มสมาชิกจํานวน  23,677 ราย  โดยผู้วิจัย
จะศกึษาจากประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกของชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 
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              3. กลุ่มตัวอย่าง 
                

 3.1 การสุ่มตัวอย่างและขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชงิปรมิาณ 
ผู้วจิัยมแีนวทางดําเนนิการกําหนดกลุม่ตัวอย่างในการวิจัยของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มผลิตผ้าไหม  ในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ผลิตผ้าไหม จากวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตผ้าไหม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,203 กลุ่ม  ซึ่งมีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอยา่งสําหรับการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิัยมแีนวทางดําเนนิการ ดังนี้ 

กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกมาทั้งหมดจากประชากรที่เป็นสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมทั้งหมดจํานวน 638 กลุ่มโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของ Yamane  ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่าความคลาดเคลื่อน (E) เท่ากับ 3% เป็น
การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 513 คนคิดเป็นสัดส่วน 80.04 
เปอร์เซ็นต์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งทั้งหมด ที่ผลิตผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด
ทัง้หมดจํานวน 19 จังหวัด  ดังตารางที ่14 
  
 ตารางที่ 14 จํานวนกลุ่มและสมาชกิวสิาหกจิชุมชนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

จังหวดั จํานวน (กลุ่ม) จํานวนสมาชกิ ตัวอย่าง (กลุ่ม) 
กลุ่มภาคอสีานตอนบน 

เลย 2 10 2 

หนองคาย 10 281 7 

หนองบัวลําภู 17 275 6 

อุดรธาน ี 35 536 10  

นครพนม 19 584 4 

มุกดาหาร 19 354 10 

สกลนคร 70 1,696 27 

กลุ่มภาคอสีานตอนกลาง 
กาฬสนิธ์ุ 43 816 18 

ขอนแกน่ 131 2,528 57 

มหาสารคาม 150 2,816 61 

ร้อยเอ็ด 203 4,303 122 

กลุ่มภาคอสีานตอนล่าง 
ชัยภูม ิ 32 258 4 

นครราชสมีา 80 2,003 25 

บุรีรัมย์ 111 2,140 46 
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 ตารางที่ 14 (ต่อ) 
จังหวดั จํานวน (กลุ่ม) จํานวนสมาชกิ ตัวอย่าง (กลุ่ม) 
สุรินทร์ 132 2,374 57 

ยโสธร 15 174 15 

ศรีสะเกษ 104 2,009 32 

อํานาจเจริญ 11 215 3 

อุบลราชธานี 19 305 7 

รวม 1,203 23,677 513 
             

3.2 ประชากรและพื้นที่การวจัิยเชิงคุณภาพ 
  

การสร้างเครื่องมอืทางการวิจัย  
  
ทําการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อนําข้อมูลไปทําการ

วเิคราะห์รวมกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ และสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

                                                                                                                                      
          1. เครื่องมอืการวิจัยเชงิปรมิาณ 
 

  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ จึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการศึกษา ซึ่งลักษณะของคําถามเป็นคําถามปลายปิด โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎ ี
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อนํามาจัดทํา
แบบ สอบถามใหม้คีวามสัมพันธก์ับกรอบการศกึษา โดยไดก้ําหนดเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่ส่วนที่ 1 
คําถามเกี่ยวกับขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่  2 เป็นคําถามเกี่ยวกับตัวแปรต้น 
และส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับตัวแปรตาม   พร้อมทั้งผลการวัดค่าความเที่ยงตรง 
(Validity)  ของแบบสอบถามโดยการคํานวณหาค่า IVC (Item Variable Congruence Index) 
หรอืคา่ความสอดคลอ้งของแตล่ะขอ้   ซึ่งตอ้งมคีา่มากกวา่ 0.5 จึงจะถือว่าคําถามนั้นมีความ
เที่ยงตรง (พลศักดิ์ จริไกรศริ,ิ 2556, หนา้ 137) ซึ่งมรีายละเอยีด ดังนี้    

1. แบบสอบถามส่วนที่  1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ตัว
แปรและตวัช้ีวัด แบบสอบถาม เกณฑก์ารวัด และคะแนนของเกณฑ ์ดังนี้ 
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 ตารางที่ 15 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตัวแปรและตัวชี้วัด แบบสอบถาม เกณฑ์การวัด คะแนนของเกณฑ์วัด 

เพศ 
1.ชาย 
2.หญงิ 

เพศ Nominal   
1 
2 

อาย ุ
1. 21 - 30 ป ี
2. 31 - 40 ป ี
3. 41 - 50 ป ี

 อายุ  
 

Ordinal 
 
 
 

 
1 
2 
3 

4. 51 – 60 ป ี
5. 60 ปขีึ้นไป 

  4 
5 

 อาชพี 
1. นักเรยีน/นักศกึษา 
2. ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 
3. พนักงานบรษิัท 
4. ประกอบธุรกจิสว่นตัว 
5. คา้ขาย 
6. เกษตรกร 
7. อื่นๆ (ระบ)ุ.................  

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 

Nominal  
 
 
 
 
 
 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ระดับการศึกษา 
1. ประถมศกึษา 
2. มัธยมศกึษาตอนต้น 
3. มัธยมศกึษาตอนปลาย 

ระดับ
การศกึษา  

Ordinal  
1 
2 
3 

           
2. แบบสอบถามส่วนที่ 2 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย นําไปสู่การสร้างกรอบ

แนวความคิดของการศึกษาและจากกรอบแนวความคิดของการศึกษานั้น ได้แบ่งตัวแปร
ออกเป็น 2  ชุด ได้แก่ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม  สามารถตั้งเป็นแบบสอบถามและจาก
แบบสอบถามต้องตรวจสอบว่าสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการของตัวแปรด้วยตัวช้ีวัดทั้งตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม  และตรวจสอบว่าสอดคล้องกับคะแนนของมาตรวัดหรือคําตอบ  
ดังนั้นการตั้งแบบสอบถามต้องสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการของดัชนีด้วยตัวช้ีวัดและ
สอดคล้องกับมาตรวัดที่เป็นคําตอบและในสเกล จําเป็นต้องกําหนดมาตรวัดของตัวช้ีวัดเพื่อ
นําไปสูก่ารใช้สถติใินการคํานวณ   
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             ตามวัตถุประสงค์ที่  1  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมว่ามี
การจัดการวสิาหกจิชุมชนในแบบของการพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการจัดการ
การเรยีนรูข้องชุมชนเป็นอย่างไร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยโดยมีแบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ต 
(Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือระดับน้อยที่สุด ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับ
มาก และระดับมากที่สุด (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 121) ดังนี้  

 

สําหรับตัวแปรตน้  คือ  การจัดการวสิาหกจิชุมชน  โดย 
1  หมายถงึ  มกีารจัดการวิสาหกจิชุมชนระดับน้อยมาก    
2  หมายถงึ  มกีารจัดการวิสาหกจิชุมชนระดับน้อย    
3  หมายถงึ  มกีารจัดการวิสาหกจิชุมชนระดับปานกลาง   
4  หมายถงึ  มกีารจัดการวิสาหกจิชุมชนระดับมาก    
5  หมายถงึ   มกีารจัดการวิสาหกจิชุมชนระดับมากที่สุด       

  

รายละเอยีดการสรา้งเครื่องมอืการวจิัย ดังตารางที่ 16 
 

ตารางที่  16  การสร้างเครื่องมอืการวจัิยจากตัวชี้วัดของดัชนีตัวแปรต้น ค่าความ
เที่ยงตรงของคําถาม (IVC) ระบบเกณฑ์การวัด และระบบการให้นํ้าหนัก      

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตร
วัด 

IV1 การจัดการแบบพึ่งพา 
      ตนเอง 
IV1.1 การพึ่งพาตนเอง
 ทางเทคโนโลย ี 
IV1.1.1 มกีารจัดการการใช้  
 เครื่องไมเ้ครื่องมอื
 อยา่งมปีระสทิธิภาพ 
IV1.1.2 มกีารนําภูมปัิญญา 
 ชาวบ้านมาประยุกต ์
 ใช้อยา่งเหมาะสม 
IV1.1.3 มกีารเลอืกใช้เทค 
 โนโลยท่ีีสอดคลอ้ง
 กับความตอ้งการ
 และสภาพแวดลอ้ม 

1.1.1 วิสาหกิจชุมชนมีการใช้
 เครื่องมือในการผลิต 
 อยา่งมปีระสทิธิภาพ 

1 
 
 

 

Interval 
 
 
 

 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.1.2 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 นําเอาภูมปัิญญา
 ท้องถิ่นมาประยุกตใ์ช้
 อยา่งเหมาะสม 

1 
 
 

Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมาก 

IV1.1.3 วิสาหกิจชุมชนมีการ
 เลือกใช้เทคโนโลยี ท่ี
 สอดคล้องกับความ
 ต้องการและสภาพ 
แวดลอ้ม    

 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 16  (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด     
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

IV1.1.4 มกีารแปรรูปทาง
 เกษตรและ
 อุตสาหกรรม 
 การเกษตร 
IV1.1.5 การลดการใช้
 สารเคม ี 
IV1.1.6 มกีารสง่เสริมเทคโน 
 โลยพีื้นบ้าน 

IV1.1.4 วิสาหกิจชุมชนมีการ
 แปรรูปทางเกษตรและ
 อุตสาหกรรมการเกษตร 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.1.5 วิสาหกิจชุมชนมีการ
ลดการใช้สารเคม ี

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.2 การพึ่งตนเองทาง 
         เศรษฐกจิ 
IV1.2.1  การลดรายจา่ยและ
 ยดึหลักพออยูพ่อ
 กนิพอใช้ 
IV1.2.2 มคีวามสามารถใน
 การใช้วัสดุอุปกรณ์
 และเงนิทุน 

IV1.2.3 การลดความ
 ตอ้งการทางวัตถ ุ
IV1.2.4 การศกึษาเรียนรู้
 การแบ่งปันความรู้
 เทคนคิและ
 ทรัพยากร 
IV1.2.5 ความขยันหมั่นเพยีร 
 
 

 IV1.2.1 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ลดรายจา่ยและยดึ
หลักพออยูพ่อกนิ
พอใช้ 

0.8 
 

Interval 
 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.2.2 วิสาหกิจชุมชนมีการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เงินทุนท่ีมาจากการ
ออมของครัวเรอืน 

0.9 
 
 

Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 IV1.2.3 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ลดความตอ้งการทาง
วัตถ ุ    

1 
 
 
 
 
 

Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 IV1.2.4 วสิาหกจิชุมชนมี
การศกึษาเรียนรู้การ
แบ่งปันความรู้เทคนคิ
และทรัพยากร 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.2.5 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิกมี
ความขยันหมั่นเพยีร 

0.6 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 16  (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด   
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

IV1.3 การพึ่งตนเองทาง 
        ทรัพยากรธรรมชาต ิ
IV1.3.1 มกีารใช้รัพยากร

ธรรมชาตท่ีิมอียูใ่ห้
เกดิประโยชนส์ูงสุด 

IV1.3.2 มกีารใช้ทรัพยากร 
 ธรรมชาตใิหด้ํารงอยู่
 ไมเ่สื่อมเสยีไปจน
 หมดสิ้น 
IV1.3.3 มกีารใช้และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งฉลาด 

IV1.3.4 มกีารหาทางเพิ่ม 
มูลคา่โดยอยูบ่น 
หลักการความ
ย่ังยนื  

IV1.3.5 ชุมชนเป็นเจา้ของ 
และมสีว่นร่วมใน 
การดูแลอนุรักษ์
และพัฒนา    

IV1.3.6 มกีารใช้หลักคดิคน 
อยูร่่วมกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มได ้

 IV1.3.1 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตท่ีิมอียูใ่ห้
เกดิประโยชนส์ูงสุด 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.3.2 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหค้งอยูไ่มเ่สื่อมสูญ  

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.3.3 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งถูกตอ้ง 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.3.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร 
หาทางเพิ่มมูลคา่โดย
อยูบ่นหลักการความ
ย่ังยนื  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.3.5 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ใหชุ้มชนเป็นเจา้ของ
และมสีว่นร่วมในการ
ดูแลอนุรักษ์และ
พัฒนา 

1 Interval 
 

 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.3.6 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ใช้หลักคดิคนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มได ้

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.4 การพึ่งตนเองทาง 
 จิตใจ 
 IV1.4.1 สภาพจติใจท่ีกลา้

แข็ง 

IV1.4.1 วสิาหกจิชุมชนมี
สมาชิกท่ีมสีภาพจติใจ
ท่ีกลา้แข็ง 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด                 
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

 IV1.4.2 การพัฒนาชีวติให้
เจริญกา้วหนา้  

 IV1.4.3 การทําตนใหเ้ป็นท่ี
พึ่งของตน 

 IV1.4.4 จติสํานกึท่ีด ี
 IV1.4.5 จติใจเอื้ออาทร

ประนปีระนอม 
 IV1.4.6 เห็นแกป่ระโยชน ์   
  สว่นรวม 

 IV1.4.2 วสิาหกจิชุมชนมี
สมาชิกท่ีมกีารพัฒนา
ชีวติตนเองใหม้คีวาม
เจริญกา้วหนา้ในการ
ประกอบอาชีพ 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 IV1.4.3 วสิาหกจิชุมชนมี
สมาชิกท่ีมกีารทําตน
ใหเ้ป็นท่ีพึ่งของตน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 IV1.4.4 วสิาหกจิชุมชนม ี
  สมาชิกท่ีมจีติสํานกึท่ีด ี 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.4.5 วสิาหกจิชุมชนม ี
  สมาชิกท่ีม ีจติใจเอื้อ 
  อาทรประนปีระนอม 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 IV1.4.6 วสิาหกจิชุมชนม ี 
  สมาชิกท่ีเห็นแก ่  
  ประโยชนส์ว่นรวม    

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.5 การพึง่ตนเองทาง
สังคม 

IV1.5.1 ความเป็นปึกแผน่ 
 เหนยีวแนน่  
IV1.5.2 ผูน้ําท่ีม ี
 ประสทิธิภาพ  
IV1.5.3 การช่วยเหลอื
 เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

IV1.5.1 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จดัการแบบพึ่งพา
 ตนเองทางสังคมใน
 การมคีวามเป็น
 ปึกแผน่เหนยีวแนน่ 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  16 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด  
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

IV1.5.4 การเชื่อมโยง
กันเป็น
เครอืขา่ยชุมชน
เขม้แข็ง 

 

 IV1.5.2 วสิาหกจิชุมชนมผีูน้ําท่ี
 มปีระสทิธิภาพ  

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.5.3 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.5.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
จัดการแบบพึ่งพาตนเอง
ทางสังคมโดยท่ีสมาชิกมี
การเชื่อมโยงกันเป็น
เครอืขา่ยชุมชนเขม้แข็ง 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV 2 การจัดการทุนชุมชน 
IV2.1 ทุนทางสงัคม      
IV2.1.1 การมกีฎเกณฑท่ี์

ร้อยรัดผูค้นใน
ชุมชนเขา้ไว้
ดว้ยกัน  

IV2.1.2 ความเป็นพี่
เป็นนอ้งใน
ชุมชน 

IV2.1.3 การเกื้อกูล
และความเอื้อ
อาทร 

IV2.1.4 การไวว้างใจซึ่ง
กันและกัน 

IV2.1.5 การพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน 

IV2.1.1 วสิาหกจิชุมชนม ี
  กฎเกณฑ ์ ท่ีร้อยรัด 
  ผูค้นในชุมชนเขา้ไว ้
  ดว้ยกัน 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.1.2 วสิาหกจิชุมชนม ี
  ความเป็น พี่เป็นน้อง
  ในชุมชน 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.1.3 วสิาหกิจชุมชนมีการ
  เกื้อกูลและการเอื้อ 
  อาทร 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.1.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
  ไวว้างใจซึ่งกันและกัน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 16 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด         
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

 

 IV2.1.5 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
  พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน 
  และกนัระดับใด 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.2 ทุนทางวัฒนธรรม 
 IV2.2.1 มคีวามรู้ ภูมิ

ปัญญาในชุมชน 
 IV2.2.2 มกีารเรียนรู้

ร่วมกันดว้ยการ
ปฏบัิตขิองชุมชน 

 IV2.2.1 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จัดการดา้นทุนทาง 
 วัฒนธรรม ในดา้นความ
 รู้ภูมปัิญญาชุมชน 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2  การจัดการทุนชุมชน 
IV2.2.3 มกีารนําความรู้

จากนอกชุมชน
และใน ชุมชนมา
สังเคราะหเ์ป็น
ปัญญา 

V2.2.4 มกีารอยูร่่วมกัน
ระหวา่งคนกับ
ธรรมชาติ 

IV2.2.5 มขีนบธรรม 
เนยีมประเพณ ี
ศลิปะการแสดง
และโบราณ 
สถาน 

IV2.2.6 มกีตกิาของ
สังคมท่ีช่วยให้
สังคมอยูด่ว้ยกัน
อยา่งสงบสุข 

 
 
 
 

IV2.2.2 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จัดการดา้นทุนทาง
 วัฒนธรรม ในการ
 เรียนรู้ร่วมกันดว้ย 
 การปฏบัิตขิองชุมชน 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.2.3วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จัดการดา้นทุนทาง
 วัฒนธรรม ในการนํา
 ความรู้จากนอกและ
 ในชุมชนมาสังเคราะห์
 เป็นภูมปัิญญา 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.2.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จัดการดา้นทุนทาง
 วัฒนธรรม ในดา้นการ
 อยูร่่วมกันระหวา่งคน
 กับธรรมชาติ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.2.5 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จัดการดา้นทุนทาง
 วัฒนธรรม ในดา้น
 ขนบธรรมเนียม 
 ประเพณศีลิปะการ 
 แสดงและโบราณสถาน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  16 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด
ของ
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

 
 
 
 
 
 

IV2.2.6 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จัดการดา้นทุนทาง
 วัฒนธรรม ในดา้นการ
 ใช้กตกิาของสังคม ท่ี
 ช่วยใหส้ังคมอยู่
 ดว้ยกันอยา่งสงบสุข 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2  การจัดการทุนชุมชน 
 IV2.3 ทุนทางทรัพยากร 
 IV2.3.1 มดีนิ น้ํา แร่ธาตุ

เป็นพื้นฐานใน
การผลติของ
ชุมชน 

 IV2.3.2 มสีัตวป่์า พันธ์ุ
พชืเป็นพื้นฐาน
ในการ ผลติของ
ชุมชน 

IV2.3.3 ทรัพยากรเป็นของ
สว่นรวมทุกคนมี
สทิธิเขา้ไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

IV2.3.4 มคีวามหลาก 
หลายทางชีวภาพ 

IV2.3.5 มพีชืพันธ์ุท่ีมี
คุณคา่เหลอือยู่
จํานวนมาก 

IV2.4 ทุนทางโภคทรพัย์ 
IV2.4.1 มแีรงงานท่ีเพยีง 

พอในชุมชน 
IV2.4.2 มท่ีีดนิเรอืกสวนไร่ 

 

IV2.3.1 วสิาหกจิชุมชนมท่ีีดนิ 
น้ํา แร่ธาต ุเป็น
พื้นฐานในการผลติ
ของชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 IV2.3.2 วสิาหกจิชุมชนมสีัตว์
ป่า พันธ์ุพชื เป็น
พื้นฐานในการผลติ
ของชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.3.3 วสิาหกจิชุมชนมี
 ทรัพยากรเป็นของ
 สว่นรวมทุกคนมสีทิธิ
เขา้ไปใช้ประโยชนไ์ด ้

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.3.4 วสิาหกจิชุมชนมคีวาม
หลากหลายทาง 
ชีวภาพ        

 
 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.3.5 วสิาหกจิชุมชนมพีชื
พันธ์ุท่ีมคีุณคา่
เหลอือยูจ่ํานวนมาก 

 
 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 16 (ต่อ) 
 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด   
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

 IV2.4.1 วสิาหกจิชุมชนมี
แรงงานเพยีงพอกับ
ความตอ้งการของ 
ชุมชน 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.4 ทุนทางโภคทรพัย์ 
 นาในการทําเกษตร 

IV2.4.3 มสีัตวพ์าหนะ  
เครื่องใช้ตา่งๆ
ใน การเกษตร
ท่ี เพยีงพอ 

IV2.4.4 มกีารสงวน
พื้นท่ี บางสว่น
ไวเ้ป็นสมบัติ
ของชุมชน   

IV2.4.5 มกีารจัดตัง้
กองทุนตา่งๆ 
เช่น ธนาคาร
ขา้ว  ธนาคาร
โคกระบอื 

IV2.4.2 วสิาหกจิชุมชนมท่ีีดนิ 
เรอืกสวนไร่นาท่ี
นํามาใช้ประโยชน ์

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.4.3 วสิาหกจิชุมชนมสีัตว์
พาหนะ เครื่องใช้
ตา่งๆ ท่ีสามารถ
นํามาใช้ประโยชนไ์ด้
 อยา่งเพยีงพอ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 IV2.4.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 สงวนพื้นท่ีบางสว่น
ไวเ้ป็นสมบัตขิอง
ชุมชนในชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV2.4.5 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 จัดตัง้กองทุนตา่งๆ 
ในชุมชน  

 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3 การจัดการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

IV3.1 ทักษะสมัยใหม่ 
IV3.1.1 ชุมชนมคีวามเขา้ใจ

และความสามารถ
ในการทํางานท่ีใช้
ฝมีอืเป็นความ
เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาอาชีพ  

IV3.1.1 วสิาหกจิชุมชนม ีการ
 จัดการดา้นทักษะ
สมัยในการท่ีชุมชนมี
ความเขา้ใจและความ 
สามารถในการ
ทํางานท่ีใช้ฝมีอืเป็น
ความเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาอาชีพ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที ่16 (ต่อ) 
 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด 
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

IV3.1.2 ชุมชนมกีาร
ร่วมมอืในการ
ทํางานและมี
ความเขา้ใจเรื่อง
มนุษยเ์ป็นอยา่งด ี   

IV3.1.2 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
จัดการดา้นทักษะ
สมัยใหมใ่นเรื่องความ
ร่วมมอืในการทํางาน
และมคีวามเขา้ใจเรื่อง
มนุษยเ์ป็นอยา่งดี 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3 การจัดการเรยีนรู้ของ
ชุมชน 
IV3.1.3 ชุมชนเกดิความ

ร่วมแรงร่วมใจ
อยา่งดใีนสิ่งท่ีตน
รับผดิชอบ 

IV3.1.4 ชุมชนมทัีกษะ
ดา้นความคดิมี
ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์
และคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

IV3.1.3 วสิาหกจิชุมชนมกีาร 
จัดการดา้นทักษะ 
สมัยใหม ่ในดา้นการ
ทําใหชุ้มชนเกดิความ
ร่วมแรงร่วมใจอยา่งดี
ในสิ่งท่ีตนรับผดิชอบ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.1.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร 
สมัยใหมใ่นดา้น
ความคดิ มคีวาม 
สามารถในการคดิ
วเิคราะห ์และคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.2 องค์ความรู้ใหม่ 
IV3.2.1 มกีารจัดการ

ธุรกจิ 
IV3.2.2 มกีารจัดการ

การผลติ 
IV3.2.3 มกีารจัดการ

การตลาด 
IV3.2.4 มกีารจัดการ

การเงนิ 

 

IV3.2.1 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
จัดการดา้นองค์
ความรู้ใหมใ่นการ
จัดการธุรกจิ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.2.2 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
จัดการดา้นองค์
ความรู้ใหมด่า้นการ
จัดการการผลติ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.2.3 วสิาหกจิชุมชนมกีาร   
          จัดการดา้นองค ์
          ความรู้ใหมใ่นการ 
          จัดการการตลาด 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  16 (ต่อ) 
 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด   
ของตัวชี้วัด

คะแนนของมาตรวัด 

 
 

IV3.2.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
จัดการดา้นองค์
ความรู้ใหมใ่นการ
จัดการการเงนิ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.3 เจตคตใิหม่ 
IV3.3.1 มเีจตคตดิา้นความ 
 รู้สกึหรอือารมณ ์
 ความพงึพอใจ
 หรอืความสุข  
IV3.3.2 มเีจตคตทิางปัญญา
 ท่ีประกอบดว้ย
 ความคดิและความรู้
 เป็นแกน 
IV3.3.3  มเีจตคตทิางการ
 กระทําท่ีดพีร้อม
 นําไปปฏบัิตเิพื่อ
 ตอบสนองความ
 ตอ้งการ ของบุคคล 
IV3.3.4 มเีจตคตดิา้นความ 
 สมดุล ท่ีตอบสนอง  
 ความตอ้งการ
 พื้นฐานท่ีเป็นท่ี
 ยอมรับของ สังคม 

IV3.3.1 สมาชิกวสิาหกจิชุมชน
 มกีารจัดการเจตคติ
ใหมใ่นดา้นความรู้สกึ
หรอือารมณค์วามพงึ
พอใจหรอืความสุข 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.3.2 วสิาหกจิชุมชนมเีจต
 คตใิหม ่โดยมเีจตคติ
ทางปัญญาท่ีประกอบ 
ดว้ยความคดิและ
ความรู้เป็นแกน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.3.3 วสิาหกจิชุมชนมเีจต
 คตทิางการกระทําท่ี
ดพีร้อมนําไปปฏบัิติ
เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคล  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.3.4 วสิาหกจิชุมนมีเจตคติ
 ใหมใ่นดา้นความสมดุล
ท่ีตอบสนองความตอ้ง 
การพื้นฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.4 การสรา้งเครอืข่าย
ชุมชน 

IV3.4.1 มกีารรวมตัวรวมพลัง
ของกลุม่คนองคก์ร 

IV3.4.2 มกีารกําหนด
วัตถุประสงคห์ลัก
ร่วมกัน 

IV3.4.1 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 สร้างเครอืขา่ยชุมชน
ในการรวมตัวรวม
พลังของกลุม่คน 
องคก์ร 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 16 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และ
ตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด     
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

 IV3.4.2 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
จัดการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยมกีาร
กําหนดวัตถปุระสงค์
หลักร่วมกัน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.4 การสรา้งเครอืข่าย
ชุมชน            

IV3.4.3 มสีายสัมพันธ์ท่ียึด
 โยงชุมชนเขา้ไว้
 ดว้ยกัน 
IV3.4.4 มกีารประสานงาน
 ของบุคคล กลุม่ 
 องคก์ร ท่ีเป็น
 ทางการ 
IV3.4.5 มกีารเรียนรู้และ
 การพัฒนา
 อยา่งตอ่เนื่อง 
IV3.4.6 การนําผูค้นจาก
 หลากหลากอาชีพท่ี
 แตกตา่งกนั
 มาเป็นเครอืขา่ย 
IV3.4.7 มคีวามผูกพันซึ่งกัน
 และกันของสมาชิกใน
 กลุม่สังคม  
IV3.4.8 มคีวามถี่ในการ
 ตดิตอ่มกีาร 
 พบปะกันอยา่ง
 สม่ําเสมอ 

IV3.4.3 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
สร้างเครอืขา่ยชุมชนใน
การมสีายสัมพันธ์ท่ียึด
โยงชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.4.4 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
สร้างเครอืขา่ยชุมชนใน 
ดา้นการประสาน งาน
ของบุคคล กลุม่องคก์ร 
ท่ีเป็นทางการ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.4.5 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
สร้างเครอืขา่ยชุมชนใน
การเรียนรู้และการ
พัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.4.6 วสิาหกจิชุมชนมกีาร 
สร้างเครอืขา่ยชุมชนใน 
ดา้นการนําผูค้นจาก 
หลากหลายอาชีพท่ี
แตกตา่งกนัมาเป็น 
เครอืขา่ย  

1 
 
 
 

Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV3.4.7 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 สร้างเครอืขา่ยชุมชนใน
 ดา้นความผกูพันซึ่งกัน
 และกันของสมาชิกใน
 กลุม่สังคม 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  16 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตร
วัด 

 
 

IV3.4.8 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
สร้างเครอืขา่ยชุมชน
ในดา้นการมคีวามถี่ใน
การตดิตอ่มกีารพบปะ
กันอยา่งสม่ําเสมอ  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 

 3. แบบสอบถามส่วนที่ 3  ตามวัตถุประสงค์ที่  2   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในรูปแบบของชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผลและชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี   พอประมาณ
ประกอบด้วย  พอดีพองาม ความเรียบง่าย และคุณธรรม ความมีเหตุผล  ประกอบด้วย  
การเรียนรู้ปัญหา รู้จักตนเอง รู้จักวางแผน รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง การมีภูมิคุ้มกัน 
ประกอบดว้ย  การจัดการชุมชน ระบบการผลิตชุมชน ระบบการตลาดชุมชน ระบบการเงินชุมชน 
การใช้พลังงานชุมชน และระบบสุขภาพชุมชน     

 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยโดยมีแบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือในการศึกษา 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ของ ลิเคิรต์ (Likert scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับคือระดับน้อยที่สุด ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับมาก
ที่สุด (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 121)  

   สําหรับตัวแปรตาม  คอื  การดําเนนิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดย 

        1  หมายถงึ  มกีารดําเนนิการระดับนอ้ยมาก 
   2  หมายถงึ  มกีารดําเนินการระดับนอ้ย 

        3  หมายถงึ  มกีารดําเนนิการระดับปานกลาง 
        4 หมายถงึ  มกีารดําเนนิการระดับมาก 
         5 หมายถึง   มกีารดําเนนิการระดับมากที่สุด 

  
         รายละเอียดการสร้างเครื่องมือการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของวสิาหกจิชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงดัง
ตารางที่ 17 
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ตารางที่  17 การสร้างเครื่องมือการวิจัยจากตัวชี้วัดของดัชนีตัวแปรตามค่าความ
เที่ยงตรงของคําถาม  (IVC) ระบบเกณฑ์การวัด และระบบการให้นํ้าหนัก  

 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด             
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

DV1  ชุมชนพอประมาณ 
DV1 ความพอดพีองาม 
DV1.1.1 ครอบครัวอบอุน่

พอ่แมลู่กอยู่
พร้อมหนา้พร้อม
ตากัน 

DV1.1.2 ชุมชนอยูร่่วม 
กันฉันท์พี่นอ้ง
สามัคคช่ีวย 
เหลอืเกื้อกูลกัน 

 DV1.1.3 มกีารจัดงานบุญ
งานประเพณท่ีีดงีาม 

DV1.1.4 รักษาวัฒนธรรม
ท่ีดใีนวถิชุีมชน 

DV1.1.5 มกีารสบืทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
จากผูสู้งอายุสูค่น
รุ่นใหม ่

IV1.1.6 สุขภาพชุมชนด ีมี
การดแูลช่วยเหลอื
คนพกิาร คนเฒา่
คนแก ่ในชุมชน 

IV1.1.7 สภาพแวดลอ้มดนิ 
น้ํา ป่า อากาศด ี
ไมเ่สื่อมโทรม 

DV1.1.1 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมให ้สมาชิกมี
 ครอบครัวมคีวาม
 อบอุน่ อยูพ่ร้อมหนา้
 กัน  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.1.2 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมให ้สมาชิกอยู่
 ร่วมกันฉันท์พี่นอ้ง 
         สามคัคช่ีวยเหลอื
 เกื้อกูลกัน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.1.3 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมให ้สมาชิกจัด
 งานบุญงาน
 ประเพณท่ีีดงีาม    

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.1.4 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมให ้สมาชิก
 รักษาวัฒนธรรมท่ีดี
 ในวถิชุีมชนไว ้  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.1.5 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมให ้สมาชิกสบื
 ทอดภูมปัิญญา
 ท้องถิ่นจากผูส้งูอายุสู่
 คนรุ่นใหม ่
  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

IV1.1.8 มกีารทําขอ้มลู
เศรษฐกจิชุมชน
วา่มรีายรับ
รายจา่ยและ
หนี้สนิ 

DV1.1.6 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 สง่เสริมสุขภาพ
สมาชิกมกีารดูแล
ช่วยเหลอืคน
 พกิารผูสู้งอายุ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  17  (ต่อ)     

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด            
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

 Dv1.1.7 วสิาหกจิชุมชนมกีารดู
แสภาพแวดลอ้มดใิห้
อยูใ่นสภาพด ี

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.1.8 วสิาหกจิชุมชนมกีาร
 สง่เสริมสมาชิกใหทํ้า
 ขอ้มูลเศรษฐกจิ
ชุมชนวา่มรีายรับ
 รายจา่ย และหนี้สนิ
ของครัวเรอืน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1  ชุมชนพอประมาณ 
DV1.2 ความเรยีบง่าย 
DV1.2.1 การจัดงานบุญ

งานประเพณี
ไมจ่ัดงานเกนิ
ตัวหรอืใหญ่
เกนิไป 

DV1.2.2 มกีารอนุรักษ์ 
การฟื้นฟู
ประเพณดีงีาม 

DV1.2.3 มกีารกอ่สร้าง
ทางวัตถุตาม
ความจําเป็น 

 

DV1.2.1 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมให้
 สมาชิก ชุมชนจัด
งานบุญ ประเพณ ี
ตามความเหมาะสม 

1 
 
 
 

Interval 
 

 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.2.2 วสิาหกจิชุมชนสง่เสริม
การอนุรักษ์การฟื้นฟู
ประเพณดีงาม  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.2.3 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิกมี
สิ่งปลูกสร้างทาง
วัตถุตามความ
จําเป็น 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.2.4 ไมถ่กูครอบงํา
จากการบริโภค
นยิมจนแขง่ขัน
กันมขีา้วของ
เครื่องใช้ท่ีไม่
จําเป็น 

DV1.2.4 วสิาหกจิชุมชน 
สง่เสริมใหส้มาชิก
บริโภคสนิคา้ตาม
ความจําเป็นไม่
ฟุม่เฟอืย  

 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่  17 (ต่อ)      

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด               
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

IV1.2.5 มวีางแผนการใช้
เครื่องมอื
การเกษตร
ร่วมกัน 

IV1.2.6 การร่วมมอืกัน
ทํางานเป็นกลุม่
เพื่อการออม
ทรัพย ์ออมขา้ว 
การจัดการการ
ผลติและอื่น ๆ 

 

DV1.2.5 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
วางแผนการใช้
เครื่องมอืการเกษตร
ร่วมกัน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.2.6 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
ร่วมมอืกันทํางาน
เป็นกลุม่เพื่อการ
ออมทรัพย ์ออมขา้ว 
การจัดการการผลติ  
และอื่นๆ  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.3 คุณธรรม 
DV1.3.1 มกีารสง่เสริม

การพัฒนาคน  
DV1.3.2 การเสยีสละเพื่อ

สว่นรวมมคีน
อาสาช่วยเหลอื
ชุมชน 

DV1.3.3 การมสีว่นร่วม
ของชุมชนใน
การแกปั้ญหา
และพัฒนา
ท้องถิ่น 

DV1.3.1 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมการพัฒนา
คนในดา้นคุณธรรม 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.3.2 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
เสยีสละเพื่อ
สว่นรวมมคีนอาสา
ช่วยเหลอืชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.3.3 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิกมี
สว่นร่วมของชุมชน
ในการแกปั้ญหา
และพัฒนาท้องถิ่น   

1 

Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV1.3.4 ใช้ความรู้ใช้
ปัญญาในการ
แกปั้ญหา 

 
 

DV1.3.4 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิกใช้
 ความรู้ใช้ปัญญาใน
 การแกปั้ญหา    

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  17 (ต่อ)      

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด             
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV1.3.5 แกไ้ขปัญหา
ความขัดแยง้ใน
ชุมชนหรอืกับ
นอกชุมชนดว้ย
ปัญญา ความ
กลา้หาญ และ
ความเพยีรทน 

 

DV1.3.5 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
แกไ้ขปัญหาความ
ขัดแยง้ในชุมชนหรอื
กับนอกชุมชนดว้ย
ปัญญาความกลา้
หาญ และความ
เพยีรทน  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2  ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.1 เรยีนรู้ปัญหา 
DV2.1.1 ชุมชนสนใจการ

เรียนรู้ท้ังใน
ระบบนอก
ระบบหรอืตาม
อัธยาศัย  

DV2.1.2 ชุมชนเรียนรู้ มี
ความรู้ขอ้มูลท่ี
ดเีกี่ยวกับการ
ผลติ  เช่น การ
ทํานา การแปร
รูปการตลาด 

DV2.1.3 ชุมชนหาขอ้มูล 
และใช้เหตุผล
ในการตัดสนิใจ
ประกอบอาชีพ
หรอืการลงทุน  

DV2.1.4 ชุมชนเรียนแลว้
ก็คดิเป็นทําเป็น
มทัีกษะในการ
ทําสิ่งท่ีไดเ้รียน
ไดอ้บรมมา 

DV2.1.1 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
 เรียนรู้ปัญหาในการ
 รู้จักปัญหาของ
ชุมชน  โดยมคีวาม
สนใจการ เรียนรู้ ท้ัง
ในระบบ  นอกระบบ 
หรอื ตามอัธยาศัย  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
 
 
 

DV2.1.2 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
เรียนรู้ปัญหาใน การ
ท่ีชุมชนเรียนรู้มี
ความรู้ขอ้มูลท่ีดี
เกี่ยวกับการผลติ เช่น 
การทํานา การการ
แปรรูปการตลาด 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.1.3 วสิาหกจิชุมชนสง่เสริม
ใหส้มาชิกหาขอ้มูล 
และใช้เหตุผลในการ
ตัดสนิใจประกอบ
อาชีพหรอืการลงทุน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

   IVC 
มาตรวัด               
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV2.1.5 รู้จักปัญหาของ
ชุมชนอยา่งถอ่ง
แท้  มกีารวจิัย
รวบรวมขอ้มูล 
มกีารพูดคุย
เสวนาทํา
ประชาคม 

DV2.1.6 มขีอ้มูลเกี่ยวกับ
หนี้สนิและการ
ใช้จา่ยของชุมชน
ตัวเลข โดยรวม 
เป็นหนี้ในระบบ 
นอกระบบ 

DV2.1.4 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก 
ชุมชนเรียนแลว้ก็
คดิเป็น ทําเป็นมี
ทักษะในการทําสิ่ง
ท่ีไดเ้รียนไดอ้บรม
มา  

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.1.5 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
รู้จักปัญหาของ
ชุมชนอยา่งถอ่งแท้ 
มกีารวจิัยรวบรวม
ขอ้มูลมกีารพูดคุย 
เสวนาทําประชาคม  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2  ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.1 เรยีนรู้ปัญหา  
DV 2.1.7 มขีอ้มูลปัญหา  

สิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชนปัญหาดนิ 
น้ํา ป่า ฝุน่ ฯลฯ 

 

DV2.1.6 วสิาหกจิสง่เสริมให้
สมาชิกมขีอ้มูล
เกี่ยวกับหนี้สนิ และ
การใช้จา่ยของ
ชุมชนตัวเลข
โดยรวมเป็นหนี้ใน
ระบบนอกระบบ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.1.8 มขีอ้มูลและมกีาร
เรียนรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพของ
ชุมชน เรียนรู้
เรื่องวธีิการ
ป้องกันและดูแล
รักษาสุขภาพ 
ของชุมชน 

DV2.1.7 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิกมี
ขอ้มูลปัญหา
สิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชน ปัญหา ดนิ 
น้ํา ป่า ฝุน่ละออง   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่  17 (ต่อ) 

  ตัวแปร ดัชน ีและตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด          
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

DV2.1.9 มขีอ้มูลเกี่ยวกับ
ทุนของชุมชน 
ไดแ้ก ่ทุน
ทรัพยากร ดนิ น้ํา 
ป่า พชื สัตว ์ความ
หลาก หลายทาง
ชีวภาพ 

 
 
 
 
 

DV2.1.8 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
มขีอ้มูลและมกีาร
เรียนรู้เกี่ยว กับ
 สุขภาพของชุมชน 
 เรียนรู้เรื่องวธีิการ
ป้องกันและดูแล
รักษาสุขภาพของ
 ชุมชน   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.1.9 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก 
มขีอ้มูลเกี่ยวกับ
 ทุนของชุมชน 
ไดแ้ก ่ทุนทรัพยากร 
ดนิ น้ํา ป่า พชืสัตว ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.2รู้จักตนเอง 
DV2.2.1 มกีารเรียนรู้

ประวัตศิาสตร์
ชุมชนรากเหงา้
ของตนเองความ    
เป็นมาของ
หมูบ้่านจาก
ผูใ้หญ ่

DV2.2.2 มขีอ้มูลและมี
การเรียนรู้เรื่อง
ภูมปัิญญา
ท้องถิ่น 

 

DV2.2.1 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
รู้จักตนเองในการ
เรียนรู้ประวัต ื
ศาสตร์ชุมชนราก 
เหงา้ของตนเอง
ความเป็นมาของ
หมูบ้่านจากผูใ้หญ ่ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.2.2 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
 รู้จักตนเองในการมี
 ขอ้มูลและมกีาร
 เรียนรู้เรื่องภูมิ
 ปัญญาท้องถิ่น   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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   ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด 
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV2  ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.2 รู้จักตนเอง 
DV2.2.3 มกีารจัดการ

เรียนรู้เพื่อให้
ผูสู้งอายุ ท่ี
ทรงปัญญาได้
ถา่ยทอดให้
ลูกใหห้ลาน           

DV2.2.4 มกีารทําบุญ
ใหบ้รรพบุรุษผู้
ลว่งลับไปแลว้ 

DV2.2.3 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมให้
ผูสู้งอายุท่ีทรง
ปัญญาไดถ้า่ย 
ทอดใหลู้กให้
หลาน   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.2.4 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหม้กีาร
ทําบุญใหบ้รรพ
บุรุษผูล้ว่งลับไป
แลว้ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.3 รู้จักวางแผน 
DV2.3.1 มแีผนแม่บท

ชุมชน ซึ่งเป็น
แผนชีวิต แผน
เศรษฐกจิและ
สังคมของชุมชน 

DV2.3.2 มกีารทําแผน 
โดยชุมชนมี
สว่นร่วมท้ัง
กระบวนการ
เพื่อขอโครงการ 

DV2.3.3 มกีารวางแผน
ในลักษณะการ
ทํายุทธศาสตร์ 
มขีัน้มตีอนและ
มแีผนการ
ดําเนนิการท่ีด ี

 

DV2.3.1 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
รู้จักวางแผนโดยมี
แผนแมบ่ทชุมชน 
ซึ่งเป็นแผนชีวติ
แผนเศรษฐกจิและ
สังคมชองชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.3.2 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
จัดทําแผน โดย
ชุมชนมสีว่นร่วม
ท้ังกระบวนการ
ของโครงการ  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.3.3 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก 
มกีารวางแผนใน
ลักษณะการทํา
ยุทธศาสตร์ มขีัน้
มตีอนและมแีผน 
การดําเนนิการท่ีด ี

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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   ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด 
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV2.3.4 มแีผนการสง่ 
เสริมสุขภาพ
การป้องกันและ
การดูแลรักษา
สุขภาพชุมชน 

DV2.3.4 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
 รู้จักวางแผนในการ
สง่เสริมสุขภาพการ
ป้องกันและการดูแล
รักษาสุขภาพชุมชน  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2 ชุมชนมเีหตุผล 
DV2.3 รู้จักวางแผน 
DV2.3.5 มแีผนการ

สง่เสริม
สิ่งแวดลอ้ม 
เช่นการทําการ
ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์
ชีวภาพ 

DV2.3.6  มแีผนการทํา
แผนการลด
รายจา่ยโดย
การจัดการขา้ว 
อาหารสมุน 
ไพรโดยชุมชน 

 DV2.3.7 มกีารออม
และ แผนการ 
ร้านสวัสดกิาร 

DV2.3.5 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
รู้จักวางแผนในการ
สง่เสริมสิ่งแวดลอ้ม 
เช่น การทําการใช้
ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.3.6 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
รู้จักวางแผนในการ
ทําแผนการลด
รายจา่ยโดยการ
จัดการขา้ว อาหาร
สมุนไพรโดยชุมชน  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.3.7 วสิาหกจิสง่เสริม
 ใหส้มาชิกรู้จักวาง
 แผนการออมและ
 แผนการสร้าง
 สวัสดกิาร 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.4 ใช้เหตุผลเปน็
เครื่องนาํทาง 
DV2.4.1 ไมใ่ช้กเิลส

ตัณหาเป็น
เครื่องนําทาง 

DV2.4.1 วสิาหกจิสง่เสริมให้
 สมาชิกไมใ่ช้กเิลส
 เป็นเครื่องนําทาง 

 

1 Interval 
 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร ดรรชน ีและตัวชี้วดั 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด             
ของ 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV2.4.2 ไมทํ่าตาม
กระแสนยิม 

DV2.4.3 มคีวามกลา้
หาญเพยีงพอใน
การเลอืก
หนทางในการ
พัฒนา 

DV2.4.4 รักษาสตแิละ
ปัญญาให้
มั่นคง  

DV2.4.5 ใช้เหตุผลใน
การเลอืกใช้
ชีวติของตนเอง 

DV2.4.6 มเีป้าหมาย
และวธีิการท่ี
เหมาะสม 

DV2.4.2 วสิาหกจิสง่เสริม
ใหส้มาชิกไมทํ่า
ตามกระแสนยิม 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.4.3 วสิาหกจิสง่เสริม
ใหส้มาชิก มคีวาม
กลา้หาญเพยีงพอ 
ในการเลอืก
หนทางการพัฒนา 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.4.4 วสิาหกจิสง่เสริม
ให ้สมาชิกรักษา
สตแิละปัญญาให้
มั่นคง 

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.4.5 วสิาหกจิสง่เสริม
ใหส้มาชิกมเีหตุผล
ใน การกําหนด
เป้าหมายชีวติท่ี
ชัดเจน  

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV2.4.6 วสิาหกจิสง่เสริมให้
สมาชิกมเีป้าหมาย
และวธีิการดําเนนิ
ชีวติท่ีเหมาะสม  

1 Interval 1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.1การจัดการชุมชน 
DV3.1.1 ชุมชนมคีณะผูน้ํา

ท่ีด ีมคีุณ ธรรม
บริหารจัดการ
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

DV3.1.1 วสิาหกจิสง่เสริมให้
สมาชิกมคีณะผูน้ํา
ท่ีดมีคีุณธรรม 
บริหารจัดการ 
โปร่งใสตรวจสอบ
ได ้

 

1 Interval 
 

1 ระดับน้อยมาก 
2 ระดับน้อย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 17  (ต่อ) 
ตัวแปร ดรรชน ีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตรวัด 

DV3.1.2 มรีะบบการ
บริหารจัดการ
ชุมชนท่ีด ี      

DV3.1.3 มผีูน้ําท่ีดเีป็นผู ้
สร้างแรงง
บันดาลใจให้
ผูค้นมคีวาม 
สัมพันธ์ท่ีดกีับ
ชาวบ้าน  

DV3.1.4 ชุมชนเองเป็นผู้
ตามท่ีดท่ีีรู้จัก
เรียนรู้ร่วมมือ 
ร่วมคดิ ร่วมทํา 
มสีว่นร่วมใน
การดําเนนิการ
กับคณะผูน้าํ 

DV3.1.2 วสิาหกจิสง่เสริมให้
สมาชิกมรีะบบ
การบริหารจัดการ
ชุมชนท่ีด ี      

1 Interval 
 

1 ระดับน้อยมาก 
2 ระดับน้อย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.1.3 วสิาหกจิสง่เสริมให้
สมาชิกมผีูน้ําท่ีด ี
เป็นผูส้ร้างแรงบัน 
ดาลใจใหผู้ค้นมี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
กับชาวบ้าน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.1 การจัดการชุมชน 
DV3.1.5 มกีารสง่เสริม

การเรียนรู้การ
พัฒนาบุคลากร
สําหรับชุมชน  

DV3.1.6 กลุม่ตา่งๆมกีาร
จัดการพัฒนา
โปร่งใสมี
ประสทิธิภาพ  

DV3.1.7 มกีารบริหารการ
จัดการทรัพยากร
สว่น รวมเช่น ป่า
ชุมชน ดินและ
แหลง่น้ํา  

DV3.1.8 มกีารใหก้าร 
ศกึษาการรณรงค์
เรื่องสิทธิเสรีภาพ
ประชาธิปไตยการ
มสีว่นร่วมทาง 
การเมือง 

DV3.1.4 วสิาหกจิสง่เสริมให้
สมาชิกในการเป็นผู้
ตามท่ีด ี รู้จักเรียนรู้
ร่วมมอื รวมคดิ 
ร่วมทํา มสีว่นร่วม
ในการดําเนนิการ
กับคณะผูน้าํ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.1.5 วสิาหกจิสง่เสริมให ้
 สมาชิกเรียนรู้การ

พัฒนาบุคลากร
สําหรับชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.1.6 วสิาหกจิสง่เสริม
กลุม่ตา่งๆ ใหม้กีาร
พัฒนาท่ีโปร่งใสมี
ประสทิธิภาพ  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด
ของ
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ของมาตรวดั 

  DV3.1.7 วสิาหกจิสง่เสริมให้
สมาชิกบริหารการ
จัดการทรัพยากร
สว่นรวม เช่น ป่า
ชุมชน ท่ีดนิและ
แหลง่น้ํา 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.1.8 วสิาหกจิมกีาร
รณรงคเ์รื่องสทิธิ
เสรีภาพระชาธิป
ไตย  การมสีว่น
ร่วมทางการเมอืง  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี
DV3.2 ระบบการผลติชุมชน 
DV3.2.1 มกีารนําแผน

แมบ่ทชุมชนมา
ปฏบัิตทํิาใหเ้กิด
ระบบการผลติ
การแปรรูป 

DV3.2.2 มกีารวเิคราะห์
คา่ใช้จา่ยของ
ชุมชนในเรื่อง
การกนิการใช้
แลว้มแีผนการ
ทําเองในชุมชน
เพื่อลดการซื้อ  

DV3.2.3 มกีารผลติ
อาหารในชุมชน 
เช่น ผัก ปลา 
ไก ่หมูและอื่นๆ 

DV3.2.1 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
นําแผนแมบ่ท
ชุมชนมา ปฏบัิต ิ
ทําใหเ้กดิระบบ
การผลติ การแปร
รูป   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.2.2 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
 วเิคราะหค์า่ใช้จา่ย
 ของชุมชนในเรื่อง
 การกนิการใช้แลม้ ี 

แผนการทําเองใน
ชุมชนเพือ่ลดการ
ซื้อ   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.2.3 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
ผลติอาหารใน
ชุมชน เช่น ผัก
ปลาไกห่มูและ
อื่นๆ  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด
ของตัวชี้วัด 

 คะแนนของมาตรวัด 

DV3.2.4 มกีารรวมกลุม่
กันผลติเช่น 
หัตถกรรมจัก
สาน ทอผา้
ผลติภัณฑท่ี์เป็น 

 โอทอปของชุมชน 
DV3.2.5 มกีลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนในชุมชนมี
การดําเนนิงาน
อยา่งมปีระสทิธิ 
ภาพ มกีารเรียน 
รู้การบริหาร
จัดการและ
ทักษะในการ
ดําเนนิการท่ีด ี

DV3.2.6 มกีารดําเนนิ
ผลติการแปรรูป 
แบบเครอืขา่ยใน
ระดับตําบล 

DV3.2.4 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
 รวมกลุม่กันผลติ 
 เช่นหัตถกรรมจัก
 สาน ทอผา้  
 ผลติภัณฑท่ี์เป็น 
 โอทอปของชุมชน   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.2.5 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
 ดําเนนิงานอยา่ง
 มปีระสทิธิภาพ มี
 การเรียนรู้การ
 บริหารจัดการ
 และทักษะ ในการ
 ดําเนนิการท่ีด ี

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.2.6 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหส้มาชิก
 ดําเนนิผลติการ 

แปรรูปแบบเครอื 
ขา่ยในระดับตําบล 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.3 การตลาดชุมชน 
DV3.3.1 มกีารนําแผน

แมบ่ทชุมชนมา
ปฏบัิต ิทําใหเ้กดิ
ระบบการตลาด
ชุมชน 

DV3.3.1 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
ในการนําแผนแม ่
บทชุมชนมาปฏบัิต ิ
ทําใหเ้กดิระบบ
การตลาดชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.3.2 มกีลุม่วสิาหกจิ
ชุมชนในชุมชนมี
การดําเนนิงาน
อยา่งมปีระสทิธิ 
ภาพมกีารเรียนรู้
การบริหารจดัการ
และทักษะในการ
ดําเนนิการท่ีด ี    

DV3.3.2 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหส้มาชิก
มกีารดําเนนิงาน
อยา่งมปีระสทิธิ 
ภาพ มกีารเรียนรู้
การบริหารจัดการ
และทักษะในการ
ดําเนนิการท่ีด ี 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของมาตร
วัด 

DV3.3.3 มกีารดําเนนิงาน
การตลาดแบบ
เครอืขา่ยกับ
ชุมชนอื่นหรอื
องคก์รอื่นนอก
ชุมชน                         

DV3.3.3 วสิาหกจิชุมชนสง่ 
เสริมใหส้มาชิกดํา 
เนนิงานการตลาด
แบบเครอืขา่ยกับ
ชุมชนอื่นหรอืองคก์ร
อื่นนอกชุมชน    

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.4 ระบบการเงนิ 
DV3.4.1 มรีะบบการออม 

มกีลุม่ออมทรัพย์
ธนาคารหมูบ้่าน
เป็นสมาชิก
สหกรณเ์ป็น
สมาชิก ธ.ก.ส. 
และสถาบัน
การเงนิอื่น  

DV3.4.2 มสีถาบันการ 
เงนิของชุมชน  

DV3.4.3 มกีองทุนสวัสด ิ
การ  ซึ่งกําหนด  
ใหอ้อมวันละ 1 
บาท เพื่อเป็น
กองทุน 

DV3.4.4 มโีรงสชุีมชนฉาง
ขา้วรวมลานตาก
ขา้วตากผลผลติ
การเกษตรรวม 

 
 

DV3.4.1 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหม้รีะบบ
การออม การเป็น
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิก ธ.ก.ส.
และสถาบัน
การเงนิอื่น   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.4.2 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหม้ี
สถาบันการเงนิ
ของชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.4.3 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมใหม้กีอง 
ทุนสวัสดกิารซึ่ง
กําหนดใหอ้อมวัน
ละ 1 บาท เพื่อ
เป็นกองทุน   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.4.4 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมสมาชิกมี
 โรงสชุีมชน ฉาง
 ขา้วรวม ลานตาก
 ขา้วตากผลผลติ
 การเกษตร
 รวม 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด
ของตัวชี้วัด 

 คะแนนของมาตรวัด 

DV3.4.5 มโีครงการปุ๋ย
อนิทรีย ์ชีวภาพ 
และอื่นๆ ท่ีทํา
ร่วมกันเพื่อลด
รายจา่ย 

 

DV3.4.5 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมโครงการ
ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ 
และอื่นๆ ท่ีทํา
ร่วมกัน เพื่อลด
รายจา่ย 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.5 การใช้พลังงาน 
DV3.5.1 มป่ีาสาธารณะ ป่า

ปู่ตาหรอืป่าชุมชน
หรอืใหป้ระโยชน์
และมกีารดูแล
รักษา 

DV3.5.2  มรีะเบียบ และ
วธีิการป้องกัน
การตัดไมทํ้าลาย
ป่า มกีารดูแลไฟ
ป่า เช่นบวชป่า 
สบืชะตาแมน่้ํา
หรอืพธีิกรรมอื่น
เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม  

DV 3.5.3 ท่ีดนิสาธารณะ มี
การใช้ประโยชน์
เพื่อสว่นรวม                    

DV3.5.4 มกีารใช้สารเคม ี
ยาฆา่ แมลง  ยา
ฆา่หญา้ และมี
มาตร การป้องกัน
อันตรายจาก
สารเคมเีหลา่นี้ 

 

DV3.5.1  วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมการมป่ีา
สาธารณะ ป่าปู่ตา 
หรอืป่าชุมชนหรอื
ใหป้ระโยชนแ์ละมี
การดูแลรักษา 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

 DV3.5.2 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมการมี
ระเบียบ และ
วธีิการป้องกันการ
ตัดไมทํ้าลายป่ามี
การดูแลไฟป่า เช่น 
บวชป่าสบืชะตา
แมน่้ํา หรอื
พธีิกรรมอืน่ เพือ่
อนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.5.3 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมการใช้
ประโยชนม์ท่ีีดนิ
สาธารณะ มกีาร
ใช้ประโยชนเ์พื่อ
สว่นรวม 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด
ของ 
ตัวชี้วัด 

 คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV3.5.5 มกีารกําจัดขยะ มี
การเรียนรู้ สบืทอด 
ประยุกตใ์ช้วธีิการ
แบบโบราณของปู่ 
ยา่ ตา ยาย หรอื
ฝา่ยบริหารชุมชน 

DV3.5.6 มกีารจัดเก็บของเนา่
เสยีในชุมชน ไปเก็บ
ไปกําจัดในท่ีและ
วธีิการปลอดภัย    
ทําใหเ้กดิมลพษิ    
สง่กลิ่นเหม็นรบ 
กวนชาวบ้าน                                   

DV3.5.7 มรีะบบป้องกัน
และระบบสา
ธารณภัย ถา้ฝน
แลง้ขาดน้ํา  ไฟ
ไหม ้น้ําท่วม และ
ภัยพบัิตทิาง
ธรรมชาติ  

DV3.5.8 มกีารพัฒนา
พลังงานทางเลอืก
เพื่อผลติแหลง่
พลังงาน เช่น 
ไฟฟา้ แกส๊ ถา่น 
ใหชุ้มชน เพื่อใช้ใน
โครงการแปรรูป
อาหารหรอืใช้
เพื่อให ้กําเนดิ
ไฟฟา้ 

 

DV3.5.4 วสิาหกจิชุมชนมี
มาตรการป้องกัน
อันตรายจาก
สารเคม ี

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.5.5 วสิาหกจิชุมชนมี
การกําจัดขยะ มี
การเรียนรู้ สบื
ทอดประยุกตใ์ช้
วธีิการแบบ
โบราณของปู่ ยา่ 
ตายาย หรอืฝา่ย
บริหารชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.5.6 วสิาหกจิชุมชนมี
การจัดเก็บของเนา่
เสยีในชุมชนไปเก็บ
ไปกําจัดในท่ีและ
วธีิการปลอดภัย   
ทําใหเ้กดิมลพษิ  
สง่กลิ่นเหม็น
รบกวนชาวบ้าน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.5.7 วสิาหกจิชุมชนม ี
ระบบป้องกันและ
ระบบสาธารณภัย
ถา้ฝนแลง้ขาดน้ํา  
ไฟไหม ้น้าํท่วม 
และภัยพบัิตทิาง
ธรรมชาต ิ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด
ของ
ตัวชี้วัด 

 คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV3.5 การใช้พลังงาน 
DV 3.5.9 มกีารวางแผน

พลังงานเพือ่
ชุมชนในระยะ
ยาว เช่น การ
ปลูกพชืเพื่อให้
พลังงาน 

 

DV3.5.8 วสิาหกจิชุมชนมี
 การพัฒนพลังงาน
 ทางเลอืกเพื่อผลติ
 แหลง่พลังงาน เช่น 
 ไฟฟา้ แกส๊ ถา่นให้
ชุมชน เพื่อใช้ใน
โครงการแปรรูป
 อาหาร  หรอืใช้
 เพื่อใหก้ําเนดิไฟฟา้  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.5.9 วสิาหกจิชุมชนมี
 การวางแผน
พลังงาน เพื่อ
ชุมชน ในระยะ
 ยาว เช่น การปลูก
 พชืเพื่อใหพ้ลังงาน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6 ระบบสุขภาพ 
DV3.6.1 มรีะบบการดแูล 

สุขภาพชุมชน 
โดยยดึหลัก
“สร้างนําซอ่ม”   

DV3.6.2 มกีารเรียนรู้เรื่อง 
การกนิ การอยูท่ี่
ถูกตอ้งและช่วย
ใหสุ้ขภาพด ี

DV3.6.3 มกีารทําขอ้มูล 
เรื่องคุณประโยชน์
ของผักพื้นบ้าน 
อาหารพื้นเมอืง 
ขา้วกลอ้งจากภูมิ

  

DV3.6.1 วสิาหกจิชุมชนมี
 ระบบการดแูล
 สุขภาพชุมชน โดย 
 ยดึหลัก “สร้างนํา
 ซอ่ม”   

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.2 วสิาหกจิชุมชนมี
 การเรียนรู้เรื่อง
การกนิ การอยู่
 ท่ีถูกตอ้ง และช่วย
ใหสุ้ขภาพด ี

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.3 วสิาหกจิชุมชน มี
 การทําขอ้มูล เรื่อง
 คุณประโยชนข์อง
ผักพื้นบ้าน อาหาร
 พื้นเมอืง ขา้วกลอ้ง 

1 
 

Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC มาตรวัด
ของตัวชี้วัด 

 คะแนนของมาตรวัด 

DV3.6 ระบบสุขภาพ
ปัญญาท้องถิน่                   

DV3.6.4 มกีารเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาเรื่องการ
หาอาหารใน
ธรรมชาต ิการ
ทําอาหารตาม
ฤดูกาล  ป้องกัน
การเจ็บป่วย 
หรอืรักษา
อาการเจ็บไขไ้ด้
ป่วย 

DV3.6.5 มขีอ้มูล มกีาร
เรียนรู้เรื่อง
สมุนไพรใน
ท้องถิ่น มกีาร
ปลูกและการ
นํามาใช้เอามา
แปรรูป 

DV3.6.6 มกีารสง่เสริม
การออกกําลัง
กายท่ี ถูกตอ้ง 
เหมาะ กับเพศ 
วัย สภาพของ
ร่างกาย และ
เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

DV3.6.4 วสิาหกจิชุมชนมี
การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาเรื่อง การ
หาอาหารในธรรม 
ชาตกิารทําอาหาร
ตามฤดูกาลป้องกัน
การเจ็บป่วย หรอื
รักษาอาการเจ็บไข้
ไดป่้วย 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.5 วสิาหกจิชุมชนมี
ขอ้มูลมกีารเรียนรู้
เรื่องสมุนไพรใน
ท้องถิ่น มกีาปลูก
และการนํามาใช้
นํามาแปรรูป 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.6 วสิาหกจิชุมชนม ี  
 การสง่เสริมการ

ออกกําลังกายท่ี
ถูกตอ้งเหมาะกับ
เพศ วัย  สภาพ
ของร่างกาย และ
เหมาะสมกับวัฒน 
ธรรมท้องถิน่    

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.7 วสิาหกจิชุมชนมี
น้ําดื่มสะอาดใช้
น้ําฝนการกรองน้ํา
การตม้น้ําดื่ม หรอื
โครงการน้ําดื่ม
จากชุมชนเองหรอื
มหีุน้สว่นกับโครง 
การการผลติน้ํา
ดื่มของตําบล 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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  ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร  ดัชน ี และตวัชี้วัด 
Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC 
มาตรวัด
ของ
ตัวชี้วัด 

 คะแนน 
ของมาตรวดั 

DV3.6.7 ชุมชนมนี้ําดื่ม
สะอาด ใช้น้ําฝนการ
กรองน้ํา การตม้น้ํา
ดื่ม หรอืมโีครงการ
น้ําดื่มจากชุมชนเอง
หรอืมหีุน้ สว่นกับ
โครง การผลติน้ําดื่ม
ของตําบล 

DV3.6.8 มกีารสง่เสริมการ
 ผลติอาหารเอง เช่น 
 การปลูก ผัก ปลกู
 สมุนไพร  การทํา
 เกษตรผสมผสาน 
 การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์
 ชีวภาพ การผลติ 
 เพื่อการบริโภค  
DV3.6.9 มอีาสาสมัครท่ีมี
 ความรู้ความเขา้ใจ
 เรื่องการดูแล
 สุขภาพและการ
 รักษาเบื้องตน้ใน
 ชุมชน 
DV3.6.10 มกีองทุนยาใน
 หมูบ้่านเพื่อช่วยใน
 ยามฉุกเฉนิ  
DV3.6.11 มกีารตัง้เป้าหมาย 
 “ชุมชนสุขภาพด”ี 

DV3.6.8 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมการผลติ
อาหารเอง เช่น 
การปลูกผัก ปลกู
สมุนไพรการทํา
เกษตรผสมผสาน 
การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์
ชีวภาพการผลเิพือ่
การบริโภค  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.9 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมการมี
อาสาสมัครท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เรื่องการดูแล
สุขภาพและการ
รักษาเบื้องตน้ใน
ชุมชน 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.10 วสิาหกจิชุมชน
สง่เสริมการมี
กองทุนยาใน
หมูบ้่าน เพื่อช่วย
ในยามฉุกเฉนิ 

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 

DV3.6.11 วสิาหกจิชุมชน
 สง่เสริมใหม้กีาร
 ตัง้เป้าหมาย 
 “ชุมชนสุขภาพด”ี  

1 Interval 
 

1 ระดับนอ้ยมาก 
2 ระดับนอ้ย 
3 ระดับปานกลาง 
4 ระดับมาก 
5 ระดับมากท่ีสุด 
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              2. เครื่องมอืการวจัิยเชงิคุณภาพ 
 

     การสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นการสร้างขึ้นโดยใช้แปรต้นและตัว
แปรตาม  เป็นการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมผู้ผลิตผ้า
ไหมจังหวัดยโสธร รอ้ยเอ็ด ขอนแก่น สุรินทร์และมุกดาหาร โดยใช้วิธีการสร้างเครื่องมือการ
วจิัยจากตัวแปรตน้และตวัแปรตาม คือ จากกรอบแนวความคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่าง ๆ และเมื่อวิสาหกิจชุมชนมีแนวทางการ
จัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนของชุมชนและการจัดการเรียนรู้แล้วมีการจัดการ
อยา่งไรและการดําเนนิตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร เพื่อนํามา
ประกอบการวเิคราะหข์อ้มูลในเชิงปรมิาณ ดังรายละเอยีดดังนี้ 
 

  ตารางที่ 18  แบบสัมภาษณ์การจัดการวสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง   
ตัวแปรต้น หัวข้อการสัมภาษณ์ 

IV1 การจัดการวสิาหกจิชุมชน
แบบพึ่งพาตนเอง IV1 

IV1.1 การพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลย ี

IV1.2 การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกจิ 

IV1.3 การพึ่งตนเองทรัพยากร    
        ธรรมชาติ 
IV1.4 การพึ่งตนเองทางจติใจ 
IV1.5 การพึ่งตนเองทางสังคม 

 

1.1 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชน แบบ
 พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ีอยา่งไร……….…..... 
1.2 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

ดา้นการพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ อยา่งไร…....... 
1.3 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

ดา้นการพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
อยา่งไร........................................................... 

1.4 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
ดา้นการพึ่งตนเองทางจิตใจ อยา่งไร 

1.5 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
ดา้นการพึ่งตนเองทางสังคมอยา่งไร ……………… 

IV2 การจัดการทุนชุมชนIV2 
IV2.1 ทุนทางสังคม 
IV2.2 ทุนทางวัฒนธรรม 
IV2.3 ทุนทางทรัพยากร 
IV2.4 ทุนทางโภคทรัพย ์

 
 

2.1  ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
ดา้นทุนทางสังคม อยา่งไร............................. 

2.2 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
ดา้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างไร…..................... 

2.3 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
ดา้นทุนทางทรัพยากร อย่างไร....................... 

2.4 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
ดา้นทุนทางโภคทรัพยอ์ยา่งไร…..................... 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
ตัวแปรต้น หัวข้อการสัมภาษณ์ 

IV3 การจัดการเรยีนรู้ของชุมชนIV3 
IV3.1 ทักษะสมัยใหม ่
IV3.2 องคค์วามรูใ้หม่ 
IV3.3 เจตคตใิหม่ 
IV3.4 การสร้างเครอืข่ายชุมชน 

 

3.1 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
 ดา้นทักษะสมัยใหม่...................................... 
3.2 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
 ดา้นองคค์วามรูใ้หมอ่ยา่งไร…....................... 
3.3 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
 เจตคตใิหมอ่ย่างไร………………………………………. 
3.4 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
 ดา้นการสรา้งเครอืขา่ยชุมชนอยา่งไร……....... 

DV1 ชุมชนพอประมาณDV1 
DV1.1 พอดพีองาม 
DV1.2 ความเรยีบงา่ย 
DV1.3 คุณธรรม 
 

 
 
 
 

1.1 ทา่นมีแนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นความพอดี
 พองามอย่างไร…………………………………………….. 
1.2 ทา่นมแีนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในดา้นความ
เรยีบงา่ยอยา่งไร……………………………………..…… 

1.3 ทา่นมีแนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในดา้นคุณธรรม

อยา่งไร………………………………………………………… 

DV2 ชุมชนมเีหตุผลDV2 
DV2.1 เรยีนรูป้ัญหา 
DV2.2 รูจ้ักตนเอง 
DV2.3 รูจ้ักวางแผน 
DV2.4 รูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่อง

นําทาง 

 

2.1 ทา่นมแีนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในดา้นการเรยีนรู้

ปัญหาอยา่งไร……………………………………………… 
2.2 ทา่นมแีนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในดา้นรูจ้ักตนเอง 
      อย่างไร……………………………………………….……… 
2.3 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาฯในดา้นการวางแผนและใช้เหตุผล

เป็นเครื่องนําทางอยา่งไร..........…………………… 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
ตัวแปรต้น หัวข้อการสัมภาษณ์ 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ดีDV3 

DV3.1 การจัดการชุมชน 
DV3.2 ระบบการผลติชุมชน 
DV3.3 การตลาดชุมชน 
DV3.4 ระบบการเงนิ  
DV3.5 การใช้พลังงาน 
DV3.6 ระบบสุขภาพชุมชน 

 
 
 

3.1 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการจัดการ

 ชุมชนอยา่งไร…………….………………………………… 
3.2 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านระบบการ

 ผลติชุมชนอยา่งไร…………….………………………… 
3.3 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการตลาด

 ชุมชนอยา่งไร…………….………………………………… 
3.4 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านระบบ

 การเงนิอยา่งไร…………….………………………….….  
3.5 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก 
      ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นการการใช้ 
      พลังงานอยา่งไร…………….…………………………… 
3.6 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านระบบ

 สุขภาพชุมชนอยา่งไร…………………………..……… 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืการวิจัย   
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืการวจิัยเรื่อง   การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่ง
การจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื  จะทดสอบ 2 คา่ คอื คา่ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity)   
และวัดค่าความเชื่อถอื (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
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n

R ∑ 

 

  1. การวัดค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
 

     พลศักดิ์ จิรไกรศิริ (2554, หน้า, 129-130) การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา
เป็นการวัดค่าความเที่ยงตรงจากความสอดคล้องกันของนักวิชาการที่เรียนเชิญมาอ่าน
แบบทดสอบว่า แต่ละข้อจะตรงกับดัชนีตัวแปรและวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ เมื่อได้
คา่ความสอดคลอ้ง (Congruence) เกนิ 0.5 แสดงวา่แบบทดสอบมคีา่ความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ถ้า
ไมส่อดคลอ้งจะมคีา่เป็น -1 ถา้ไมแ่นใ่จมคีา่เป็นศูนย ์(0) ถ้ามีความสอดคล้องมีค่าเป็น 1 สูตร
การคํานวณความเที่ยงตรงของเนื้อหาคอื IVC (Index of Item-Variable Congruent) 

  
   IVC  =    

  

IVC    =  (Item Variable Congruence Index) คา่ความสอดคลอ้งของข้อคําถามแตล่ะขอ้ 
   R    =  คา่ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดในแต่ละข้อคูณกับค่าความสอดคล้องใน

แต่ละขอ้คําถาม 
    n   =  จํานวนผู้เช่ียวชาญทัง้หมด    

 

           การหาคา่ IVC โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ทา่น ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวจิารณ ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัชราภรณ ์ ฉายบุญครอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลักษณ ์ โกศลกติตอิัมพร 
4. อาจารย ์ดร.แกว้เวยีง  นํานาผล 
5. อาจารย ์ดร.รัชนเีพ็ญ พลเยี่ยม 

            
            ค่า IVC มีค่าระหว่าง –1 ถึง 1  ข้อคําถามที่มีความเที่ยงตรงต้องมีค่ามากกว่า 0.5 
ยิ่งมีค่าใกล้ 1 ยิ่งมีความเที่ยงตรงมากเท่านั้น ถ้าค่า IVC ต่ํากว่า 0.5  ต้องมีการปรับปรุงข้อ
คําถามนัน้แลว้สง่ไปใหผู้้เช่ียวชาญพจิารณาความสอดคลอ้งอกีครั้ง ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามครัง้นี้ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน ไดค้า่ IVC เทา่กับ 0.99 
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       2. การวัดค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมอืการวจัิย (Reliability of Research Tool) 
 

 

การวัดคา่ความเชื่อมั่น โดยนําแบบทดสอบที่มีค่าความเที่ยงตรงไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง  ซึ่งสามารถหาค่าความเชื่อมั่น ในลักษณะวัดค่าคงที่   
(Stability Measurement) ด้วยการนําแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ แล้วคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ด้วยวิธีการของ Cronbach  Method  (Coefficient – α )  คือหาค่าความ
เชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์  (อัลฟ่า)  ใช้คํานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดย
คะแนนคําตอบไมเ่ป็นแบบ  0 - 1  มสีูตรดังนี้   

 
α   =  สัมประสทิธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

  n   =  จํานวนขอ้คําถามในแบบสอบถาม  
 s2i   =  ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตล่ะขอ้ 
 s2t   =  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 การคํานวณค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ได้รับ
การแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยหรือการทดลอง (Try-
out) กอ่นที่จะนําไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจรงิในพื้นทีจ่ังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
          การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach) การหาค่าความเชื่อมั่น (Alpha) สรุปไว้ 5 ขั้นตอน (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2554, 
หนา้ 206) ดังนี้ 

          ขั้นตอนที่ 1 หาคา่ความเชื่อมั่น (Alpha) รวมของตัวแปรทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
โดยนําตัวช้ีวัดทุกตัวมาทําการคํานวณคา่ความเชื่อมั่น จะไดค้า่ Alpha รวมของตัวแปรทัง้หมด 

          ขั้นตอนที่ 2 การหาค่า Alpha ของตัวแปรต้น (IV) และตัวแปรตาม (DV) โดยการนํา
ตัวช้ีวัดทุกตัวของตัวแปรตน้และตัวแปรตาม  มาทําการคํานวณคา่ความเชื่อมั่น 

          ขั้นตอนที่ 3 การหาค่า Alpha ของตัวแปรต้นย่อย (IV1, IV2) และตัวแปรตามย่อย 
(DV1, DV2) โดยการนําตัวช้ีวัดของแตล่ะตัวแปรยอ่ย มาทําการคํานวณคา่ความเชื่อมั่น 

          ขั้นตอนที่ 4 การหาค่า Alpha รวมของดัชนี โดยการนําตัวช้ีวัดของดัชนี มาทําการ
คํานวณคา่ความเชื่อมั่น 

          ขั้นตอนที่ 5 การหาคา่ Alpha ของตัวช้ีวัด โดยการนําตัวช้ีวัดทุกตัวในการทําวิจัยครั้ง
นี้ มาทําการคํานวณคา่ความเชื่อมั่น 
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ตารางที่  19 ผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถอื (Reliability) 
 

ขัน้ท่ี  1 หาค่า α  
ตัวแปรรวมท้ังหมด 

ขั้นท่ี 2 หาค่า α  ตัวแปร 
ต้นและตัวแปรตามรวม 

ขั้นท่ี  3  หาค่า  α  
แต่ละตัวแปร 

ขั้นท่ี  4  หาค่า  α  

แต่ละดัชน ี
ขั้นท่ี 5 หาค่า  α  

แต่ละตัวชี้วัด 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

IV1.1 = .7037 
 
 
IV1.2 =.8202    
 
 
IV1.3 =.9224    

 
 
IV1.4 =.8976    
 
 
IV1.5 =.8640    
 

 
IV2.1 = .9275 
 

 
IV2.2 =.8973 
 

 

 
IV2.3 =.7710 
 
 
IV2.4 =.7888 
 

 
IV3.1 =.9324 
 

 

IV3.2 =.9440  
 

 
IV3.3 = .8298 
 
 
IV3.4 = .9399 
 

IV1.1.1=.9845 
IV1.1.2=.9844 
IV1.1.3=.9844 
IV1.1.4=.9843 
IV1.1.5=.9846 
IV1.1.6=.9847 
 
IV1.2.1=.9844 
IV1.2.2=.9847 
IV1.2.3=.9843  
IV1.2.4=.9843  
IV1.2.5=.9843  
 
IV1.3.1=.9843 
IV1.3.2=.9843 
IV1.3.3=.9843  
IV1.3.4=.9845  
IV1.3.5=.9843  
IV1.3.6=.9844 
  
IV1.4.1=.9844  
IV1.4.2=.9843  
IV1.4.3=.9845  
IV1.4.4=.9844  
IV1.4.5=.9843  
IV1.4.6=.9843  
 
IV1.5.1=.9844  
IV1.5.2=.9845  
IV1.5.3=.9843  
IV1.5.4=.9843   
IV2.1.1=.9843  
IV2.1.2=.9842  
IV2.1.3=.9843  
IV2.1.4=.9844  
IV2.1.5=.9843  
 
IV2.2.1=.9843  
IV2.2.2=.9843  
IV2.2.3=.9843  
IV2.2.4=.9843  
IV2.2.5=.9843  
IV2.2.6=.9844  
 
IV2.3.1=.9844  
IV2.3.2=.9850  
IV2.3.3=.9846  
IV2.3.4=.9844  
IV2.3.5=.9849  
 
IV2.4.1=.9844  
IV2.4.2=.9845  
IV2.4.3=.9846  
IV2.4.4=.9845  
IV2.4.5=.9844  
 
IV3.1.1=.9843  
IV3.1.2=.9843  
IV3.1.3=.9843  
IV3.1.4=.9844   
IV3.2.1=.9843  
IV3.2.2=.9843  
IV3.2.3=.9843  
IV3.2.4=.9842  
 
IV3.3.1=.9843  
IV3.3.2=.9844  
IV3.3.3=.9843  
IV3.3.4=.9844  
 
IV3.4.1=.9843  
IV3.4.2=.9843  
IV3.4.3=.9843  
IV3.4.4=.9844  
IV3.4.5=.9843  
IV3.4.6=.9843  
IV3.4.7=.9843  
IV3.4.8=.9844  

IV   = .9741 

IV 1  = .9379 

V = .9845
ใ

IV 2 =.9114 

IV 3  =.9608 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 
ขั้นท่ี  1 หาค่า α  
ตัวแปรรวม
ท้ังหมด 

ขั้นท่ี  2  หาค่า α ตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม

รวม 

ขั้นท่ี  3  หาค่า  α  
แต่ละตัวแปร 

ขั้นท่ี  4  หาค่าα  

แต่ละดัชน ี
ขั้นท่ี 5 หาค่า  α  

แต่ละตัวชี้วัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DV1.1  =.9097   
 

 
DV1.2 =.8902 
  
 
DV1.3= .9287 

 
 

 

DV2.1 = .8413 
 

 
DV2.2= .8831 
 
 
 

DV2.3=.8690 

 
 
DV1.1.1=.9845  
DV1.1.2=.9844  
DV1.1.3=.9844  
DV1.1.4=.9845  
DV1.1.5=.9844  
DV1.1.6=.9844  
DV1.1.7=.9843  
DV1.1.8=.9845  
 
DV1.2.1=.9843  
DV1.2.2=.9843  
DV1.2.3=.9844  
DV1.2.4=.9844  
DV1.2.5=.9843  
DV1.2.6=.9844  
 
DV1.3.1=.9843  
DV1.3.2=.9843  
DV1.3.3=.9843  
DV1.3.4=.9844  
DV1.3.5=.9843  
 
DV2.1.1=.9844  
DV2.1.2=.9844  
DV2.1.3=.9843  
DV2.1.4=.9843  
DV2.1.5=.9843  
DV2.1.6=.9845  
DV2.1.7=.9845  
DV2.1.8=.9843  
DV2.1.9=.9843  
 
DV2.2.1=.9844  
DV2.2.2=.9844  
DV2.2.3=.9844  
DV2.2.4=.9844  
 
DV2.3.1=.9844  
DV2.3.2=.9844  
DV2.3.3=.9844  
DV2.3.4=.9843  
DV2.3.5=.9844  
DV2.3.6=.9843  
DV2.3.7=.9843  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DV2.4=.8844 
 
 

 

 
 
 
 
 

DV2.4.1=.9845  
DV2.4.2=.9845  
DV2.4.3=.9844  
DV2.4.4=.9845  
DV2.4.5=.9844  
DV2.4.6=.9845  
 

 

DV 1 = .9314 

DV=.9707 
=.9

DV 2 = .9361   

V= .9845 
=.9
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ตารางที ่19 (ต่อ) 
ขั้นท่ี  1 หาค่า α  
ตัวแปรรวม
ท้ังหมด 

ขั้นท่ี 2 หาค่า α  ตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามรวม 

ขั้นท่ี  3  หาค่า  
α  แต่ละตัว

แปร 

ขั้นท่ี  4  หาค่า  α  

แต่ละดัชน ี
ขั้นท่ี 5 หาค่า  α  

แต่ละตัวชี้วัด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DV 3.1 =.9077  

 
 

 
 
 

DV 3.2 =.5772   
 
 

 

DV3.3=.8706   
 

 
DV3.4=.4774  

 
 
 

 
DV3.5=.7942   

 
 
 
 
 
 

DV 3.6 =.7806   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DV3.1.1=.9843  
DV3.1.2=.9843  
DV3.1.3=.9843  
DV3.1.4=.9843  
DV3.1.5=.9843  
DV3.1.6=.9844  
DV3.1.7=.9843  
DV3.1.8=.9844  
  
DV3.2.1=.9843  
DV3.2.2=.9843  
DV3.2.3=.9846  
DV3.2.4=.9847  
DV3.2.5=.9844  
DV3.2.6=.9844  
 
DV3.3.1=.9843  
DV3.3.2=.9844  
DV3.3.3=.9844  
  
DV3.4.1=9845  
DV3.4.2=.9844  
DV3.4.3=.9844  
DV3.4.4=.9848  
DV3.4.5=.9845  
DV3.4.6=.9847  
 
DV3.5.1=.9847  
DV3.5.2=.9844  
DV3.5.3=.9844  
DV3.5.4=.9845 
DV3.5.5=.9844  
DV3.5.6=.9846  
DV3.5.7=.9846  
DV3.5.8=.9846  
DV3.5.9=.9847  
 
DV3.6.1=.9844  
DV3.6.2=.9843  
DV3.6.3=.9845  
DV3.6.4=.9845  
DV3.6.5=.9845  
DV3.6.6=.9844  
DV3.6.7=.9846  
DV3.6.8=.9846  
DV3.6.9=.9845  
DV3.6.10=.9845 
DV3.6.11=.9845  
  
 

DV3  = .9301 DV = .9707 V   = .9845 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

          การเก็บรวบรวมขอ้มูลนัน้เป็นขัน้ตอนสําคัญขัน้ตอนหนึ่งของการประเมนิผลและการ
วจิัย ซึ่งผู้ศกึษาวจิัยที่ดจีะดําเนนิการเตรยีมหรอืสรา้งเครื่องมอืที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล จากนัน้
จะออกไปดําเนนิการเก็บขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงกับความตอ้งการเพื่อที่จะไดน้ําข้อมูลไป
จัดทําหรอืประมวลผลขอ้มูลได ้
          ดังนัน้ การศกึษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธร์ะหวา่งการจัดการวสิาหกจิชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   ของวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ผู้วจิัยศกึษาและรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหลง่ คอื 
          1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยจะเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ
ทั่วไป วิทยานิพนธ์   งานวิจัย  ตํารางทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลจากเอกสารนั้นถือเป็นข้อมูล
ทุตยิภูมเิพราะเป็นขอ้มูลที่มผู้ีบันทกึเอาไว ้ดังนัน้ จงึมคีวามนา่เชื่อถอืและสามารถตรวจสอบได ้
          2. การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามปลายปิดโดยผู้ศึกษาวิจัยได้
สรา้งแบบสอบถามขึ้น จํานวน 222 ขอ้ แบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ้ 
ส่วนที่ 2  การจัดการวสิาหกจิชุมชน จํานวน   86 ขอ้ 

1) การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง     33 ขอ้ 
2) การจัดการทุนชุมชน               29 ขอ้ 
3) การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน       24 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 การดําเนนิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  จํานวน 131 ขอ้   
1) พอประมาณ      31  ขอ้ 
2) ความมเีหตุผล     43  ขอ้ 
3) การมภูีมคิุม้กัน    59  ขอ้ 

 เพื่อสํารวจการจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือทั้ง 19 จังหวัด และนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้วิธีทางสถิต ิ
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่สมบูรณแ์ละถูกตอ้ง 

3.  การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  จํานวน 26  ข้อเกี่ยวกับการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนกับการดําเนินตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตามสมมติฐานการวิจัย เพื่อนําข้อมูลการสัมภาษณ์มา
สนับสนุนข้อค้นพบของการวิจัยเชิงปริมาณและมีการศึกษาเฉพาะกลุ่มโดยใช้วิสาหกิจชุมชน
กลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1. ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ  
 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์ และการตรวจสอบ
ขอ้มูล แลว้จงึนําขอ้มูลที่ไดม้าทําการวเิคราะหข์อ้มูล โดยแบง่เป็น  2  ขัน้ตอนใหญ ่คอื  

1.1 การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวการการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

1.2 การให้คําอธิบายหรือให้ความหมายข้อเท็จจริงในการจัดการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อหาความสัมพันธก์ับการดําเนนิแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
  

โดยขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มูลนี้  ประกอบดว้ยขัน้ตอนการปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้ 
1.2.1 การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด ชนิดคําต่อคํา 

(Transcribing Interview)   
1.2.2 การจัดเตรยีมขอ้มูล (Data Management) โดยการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ 

(Note taking) ซึ่งไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธิกีารตา่งๆ และนําขอ้มูลเหลา่นี้มาช่วยใน
การวเิคราะหข์อ้มูล 

1.2.3 การทําขอ้สรุปช่ัวคราวและการตัดทอนข้อมูล (Memoing Data Reduction) 
การทําขอ้สรุปช่ัวคราว เป็นการลองเขยีนขอ้สรุปแตล่ะเรื่อง การทําขอ้สรุปช่ัวคราวจึงเป็นการ
ลดขนาดขอ้มูลและช่วยกําจัดขอ้มูลที่ไมต่อ้งการออกไปได ้ 

1.2.4 การเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการนําเสนอ (Displaying Data for 
Analysis and Presentation) เป็นการนําข้อสรุปย่อยๆมาเชื่อมโยงกัน  เพื่อหาข้อสรุปและตอบ
ปัญหาการวจิัย โดยการจัดแบง่ประเภทของขอ้มูลจากการสัมภาษณแ์ละสังเกตการณ ์ 

1.2.5 การประมวลและสรุปข้อเท็จจริง (Drawing and Verifying Conclusions) 
ไดแ้ก ่การระบุความสัมพันธข์องเหตุการณ ์การเชื่อมโยงแนวคดิ ทฤษฎกีับสิ่งที่คน้พบ 

 

2. ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ  
 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ท่ีใช้อภปิรายผล 
  

    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้สถิติและ
เกณฑท์ี่ใช้อภปิรายผลการศกึษา ดังนี้ 
 



 
157 

             2.1 การวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไป   

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้จะ
สรุปขอ้มูลทั่วไปของประชากรที่ใช้ศกึษาโดยใช้ จํานวนนับ และคา่รอ้ยละ  ตามตารางที ่20 
  

 ตารางที่ 20 ระดับการวัด และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล   

ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับการวัด 
สถติทิี่ใช้วเิคราะห์ 
ความถี่ ร้อยละ 

เพศ Nominal ƒ % 

อายุ    Ordinal ƒ % 

อาชีพ   Nominal ƒ % 

ระดับการศกึษา  Ordinal ƒ % 

รายได ้ Ordinal ƒ % 

  
2.2 การวเิคราะห์ข้อมูลตัวแปรต้นการจัดการวสิาหกจิชุมชน 

     

            การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในครั้งนี้ 
จะวเิคราะหข์อ้มูลตัวแปรตน้การจัดการวสิาหกจิชุมชน  ประกอบด้วย  การจัดการแบบพึ่งพา
ตนเอง  การจัดการทุนชุมชน  และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน   โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Version 11.5) คํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการอธิบายค่าเฉลี่ยด้วยค่า Mean (x�)  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ตั้งแต่ 1–5 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนได้ดังนี้  (พลศักดิ์  จิรไกรศิริ, 
2554, หนา้ 150) สําหรับใช้ในการอภปิรายผลดังรายละเอยีดดังนี้   

 ตารางที่ 21 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตัวแปรต้น 
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 – 5.00     มกีารดําเนินการระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49     มกีารดําเนนิการระดับมาก 

2.50 – 3.49     มกีารดําเนนิการระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49     มกีารดําเนนิการระดับน้อย 

1.00 – 1.49     มกีารดําเนนิระดับนอ้ยมาก 



 

 ตารางที่ 21 (ต่อ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มากกวา่ 1.75 
1.25 - 1.75 
นอ้ยกวา่  1.25

 
กราฟที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น

 

       
 

กราฟที่ 4 แสดงการแจกแจงความถี่ของตัวแปรต้น

      

x 

 S.D. 

5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 IV1.1             IV

%

%

%

%
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
 

1.25 

     มคีวามแตกต่างมาก 
     มคีวามแตกต่างปานกลาง 
     มคีวามแตกต่างน้อยหรือใกลเ้คยีงกัน

แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น 

แสดงการแจกแจงความถี่ของตัวแปรต้น 

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x 
x x 

S.D. 

 

S.D. 

 

S.D. 

 

IV1.2            IV1.3              IV1.4              IV1.5

% % % 

% % 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% % 

% % 

% % 

% 

% 

% 

มคีวามแตกต่างน้อยหรือใกลเ้คยีงกัน 

 

 

ค่าเฉลี่ย 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x 

S.D. 

 

1.4              IV1.5 
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           3. การวเิคราะห์ข้อมูลตัวแปรตามการดําเนินการ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
                
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในครั้งนี้ 
จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตามการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ  
แนวทางการดําเนนิวถิชีีวติแบบพอประมาณ  ประกอบดว้ย  พอดพีองาม ความเรียบง่าย และ
คุณธรรม  ความมีเหตุผล  ประกอบด้วย  การเรียนรู้ปัญหา รู้จักตนเอง รู้จักวางแผน  การมี
ภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วย  การจัดการทุนชุมชน ระบบการผลิตชุมชน ระบบการตลาดชุมชน 
ระบบการเงินชุมชน การใช้พลังงานชุมชน และระบบสุขภาพชุมชน  โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/ PC (V.11.5) คํานวณหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ซึ่งการอธบิายคา่เฉลี่ยดว้ยคา่ Mean (x�) แบง่ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต ่
1 – 5 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนได้ดังนี้ (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2554, 
หนา้ 150)  สําหรับใช้ในการอภปิรายผลดังรายละเอยีดดังนี้    
   

  
 ตารางที่ 22  เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตัวแปรตาม 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 – 5.00 มกีารดําเนินการระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มกีารดําเนินการระดับมาก 
2.50 – 3.49 มกีารดําเนินการระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 มกีารดําเนินการระดับนอ้ย 
1.0 – 1.49 มกีารดําเนินการระดับนอ้ยมาก 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           ความหมาย 
มากกวา่ 1.75 
1.25 - 1.75 
นอ้ยกวา่ 1.25 

   มคีวามแตกตา่งมาก 

มคีวามแตกตา่งปานกลาง 
มคีวามแตกตา่งนอ้ยหรอืใกลเ้คยีงกัน 

 
 
 
 



 

กราฟที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม
 

 

 
กราฟที่ 6 แสดงการจําแนกความถี่ของตัวแปรตาม

  
 

5 
 

4 
 

3 

 
2 
 
1 

 
0 

       DV1.1                

x 

 S.D. 

%

%

%

%

%

%
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แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

แสดงการจําแนกความถี่ของตัวแปรตาม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                            DV1.2                          IV1.3

x x 

 S.D.  S.D. 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% % % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

 

 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3                            
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          4. การทดสอบสมมตฐิานความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวสิาหกิจชุมชนกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ 
ดําเนินการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 3 โดยการวิเคราะห์หาขนาดและทิศทาง
ความสัมพันธร์ะหวา่งชุดตัวแปรตน้กับชุดตัวแปรตามตามสมมุตฐิานที่ตั้งไว้ โดยวิธีสหสัมพันธ์
คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ลักษณะการวิเคราะห์ Canonical Correlation 
สามารถแสดงใหเ้ห็นโมเดลเสน้ทาง (Path Diagram) ตามแผนภาพ  
           การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นการจัดการวิสาหกิจชุมชน กับตัว
แปรตามคือการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ใช้ค่าความสัมพันธ์ตามเกณฑ์
การวเิคราะหไ์ดใ้หร้ะดับของคา่สมัประสทิธิ์สหสัมพันธไ์วด้ังนี้ 
 

 

 สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง            ความหมาย 
      0.00 ถงึ  0.30   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับต่ํามาก  
      0.31 ถงึ  0.50   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับต่ํา  
      0.51  ถึง  0.70   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับปานกลาง        
      0.71 ถงึ   0.90   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับสูง  
      0.91  ขึ้นไป          มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับสูงมาก 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Canonical  
 
 
 
 

 

 
          X1(i)  = variable in X set 
 Y1(i)  = variable in Y set 
 ax(i) = Standardized canonical coefficients  of variable in X set 
 ay(i) = Standardized canonical coefficients  of variable in Y set 
 r      = Canonical correlation   

  r 

ay1 

ay2 ax2 

ax1 
X1 

X2 

Y1 

Y2 

Variable    
Y 

Variable 
X 



 
162 

ตารางที่ 23 ลําดับขั้นตอน ค่าสถิติและเกณฑ์ที่ใช้อภิปรายผลสําหรับการวิเคราะห์
ความสัมพันธ ์ Canonical Correlation 

ลําดับขั้นตอน ค่าสถติิ เกณฑ์ในการอภปิรายผล 
1. ทดสอบนัยสําคัญ 
    ทางสถติเิพื่อระบุวา่  
    ตัวแปรทัง้ 2 ชุด 
    มคีวามสัมพันธ์ 
    เชิงเสน้ตรง 
 

คา่ Significance (p <)
(ขอ้มูลจาก   
Dimension Reduction 
Analysis : Sig. of F ) 

ทดสอบสหสัมพันธค์าโนนคิอลโดยรวม
ของชุดตัวแปรอสิระกับชุดตัวแปรตาม
วา่มคีวามสัมพันธก์ันเชิงเส้นตรงอยา่งมี
นัยสําคัญทางสถติิหรอืไม ่เกณฑท์ี่ใช้ 
คอืระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ p < 0.01 
หากพบวา่เป็นความสัมพันธเ์ชิงเสน้ตรง
อยา่งมนีัยสําคัญทางสถติจิะดําเนนิการ
ในขัน้ตอนตอ่ไป 

2. ระบุระดับความ 
    สัมพันธโ์ดยรวม

ของชุดตัวแปร
อสิระกับชุดตัวแปร
ตาม 

คา่สหสัมพันธค์าโนนิ
คอล (Canonical  
correlation- r)  
(ขอ้มูลจาก 
Eigenvalues and 
Canonical 
Correlations : Canon 
Cor) 
 

 

อธบิายระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุด
ตัวแปรอสิระกับชุดตัวแปรตามที่เกดิขึ้น
จากความสัมพันธเ์ชิงเสน้ของตัวแปร
อสิระและของตัวแปรตาม  และ
พจิารณาจากขอ้มูลชุดที่มคี่า  p < 0.01 
เกณฑท์ี่ใช้ คอื  
1. ค่า r มีค่าเป็นบวก หมายถึง ตัวแปร

ต้น  และตัวแปรตามสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกัน  ถ้าค่า r มีค่าเป็น
ลบ หมายถึง ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม สัมพันธใ์นทางตรงกันขา้มกัน 

2. คา่คะแนนแสดงระดับความสัมพันธ์  
มดีังนี้ 

    ค่า  r  ระดับวามสัมพันธ ์
(-) 0.91 ขึ้นไป          สูงมาก 
(-) 0.71 ถงึ (-) 0.90  สูง 
(-) 0.51 ถงึ (-) 0.70  ปานกลาง 
(-) 0.31 ถงึ (-) 0.50  ต่ํา 
(-) 0.00 ถงึ (-) 0.30  ต่ํามาก 
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 ตารางที่ 23 (ต่อ) 
 ลําดับขั้นตอน ค่าสถติิ เกณฑ์ในการอภปิรายผล 

  3. การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรจะพิจารณาจากค่าดัชนี
สัมประสทิธิ์คาโนนคิอล 

3. วิเคราะห์ประสิทธ ิ
ภ า พ ข อ ง ค่ า ส ห 
สัมพันธ์คาโนนิคอล 
ที่ จะอธิบายความ
แปรปรวนที่เกิดขึ้นใน
ตัวแปรคาโนนคิอล 

คา่ Eigenvalue 
(ขอ้มูลจาก 
Eigenvalues and 
Canonical 
Correlations : 
Eigenvalues) 

ระบุคา่สัดส่วนความแปรปรวนที่เกิดขึ้น
จากตัวแปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปร
อสิระที่สามารถทํานายความแปรปรวน
ของตัวแปรคาโนนิคอล กลุ่มตัวแปร
ตาม  เกณฑท์ี่ใช้ คอื คา่รอ้ยละ 

4. วิเคราะห์ประสิทธ ิ
ภาพของตัวแปรคา
โนนิคอลที่จะอธิบาย
ตั ว แ ป ร เ ริ่ ม ต้ น 
(พจิารณาทัง้ตัวแปร
อิสระ และตัวแปร
ตาม) 

คา่ความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได ้(Variance 
extracted) 
4.1 ตัวแปรอสิระ

พจิารณาจาก 
Variance in 
covariates 
explained by 
canonical 
variables: Pct 
Var DEP 

4.2 ตัวแปรตาม
พจิารณาจาก 
Variance in 
dependent 
variables 
explained by 
canonical 
variables: Pct Var 
DEP    

ระบุสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต้น  ที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัว
แปรคาโนนิคอลของตัวแปรนั้นๆ ว่า
สามารถอธิบายได้มากน้อยเพียงใด 
เกณฑอ์ภปิรายผล ใช้คา่รอ้ยละ 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 
ลําดับขั้นตอน ค่าสถติิ เกณฑ์ในการอภปิรายผล 

5. วิเคราะห์ความทับ
ซ้อนระหว่างชุดตัว
แปรอิสระกับชุดตัว
แปรตาม 

 

คา่ดัชนคีวามทับซอ้น  
 (Redundancy index)  
5.1 ตัวแปรคาโนนิคอลของ

ตัวแปรตามที่สามารถ
ทํานายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรอสิระใช้ขอ้มูลจาก  
Variance in covariates 
explained by canonical 
variables: Pct Var 
COV    

5.2 ตัวแปรคาโนนคิอลของ
ตัวแปรอสิระที่สามารถ
ทํานายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มตน้ของ
ตัวแปรตามใช้ขอ้มูล 
จาก Variance in 
dependent variables 
explained by canonical 
variables: Pct Var COV      

การระบุสัดสว่นความแปรปรวน
ของตัวแปรตน้เริ่มตน้ที่สามารถ
อธบิายดว้ยตัวแปรคา่โนนคิอ
ลของตัวแปรตาม หรอืสัดส่วน
ความแปรปรวนของตัวแปรตาม
เริ่มตน้ที่สามารถอธบิายได้ดว้ยตัว
แปรคาโนนคิอลของตัวแปรตน้วา่
สามารถ อธบิายไดม้ากน้อย
เพยีงใด เกณฑท์ี่ใช้ คอื ค่าร้อยละ  
โดยดัชนคีวามทับซอ้นที่เหมาะสม 
จะตอ้งสูงกวา่ร้อยละ 1.5 ดัชนี
ความทับซอ้นเป็นการพจิารณา
นัยสําคญัในทางปฏบิัติ (Practical 
significance)เพื่อเสรมิการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถติิ   

6. อธบิายความสัมพันธ์ 
    ของตัวแปร 

6.1 อธบิายความ 
สัมพันธร์ะหว่าง
ตัวแปรเริ่มตน้
ของตัวแปร
อสิระกับตัวแปร
อสิระและ 

6. 1  ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ส ห 
สัมพันธ์แบบคะแนน
เชิงโครงสรา้ง 
6.1.1 ตัวแปรอสิระ 

(ขอ้มูลจาก  
Correlations 
between 
COVARIATES   

6.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเริ่มต้นกับตัวแปรโดย
พิ จ า รณาค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบคะแนนเชิง
โครงสร้างหากค่าคะแนน
มากกว่า  0.30  หมายถึงตัว
แปรเริ่มตน้นัน้เป็นตัวแปรยอ่ย 

ที่กอ่ใหเ้กดิตัวแปร 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

     ลําดับขั้นตอน ค่าสถติิ เกณฑ์ในการอภปิรายผล 
อธบิายความ 
สัมพันธร์ะหว่างตัว
แปรเริ่มตน้ของตัว
แปร ตามกับตัว
แปรตาม 

and canonical 
variables) 

6.1.2 ตัวแปรตาม (ขอ้มูลจาก 
Correlations between 
DEPENDENT and 
canonical variables) 

6.2 อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเริ่มต้น
ของตัวแปรอิสระกับตัว
แปรเริ่มต้นของตัวแปร
ตามในเชิงการทํานาย
ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ บ บ
คะแนนมาตรฐาน ตัว
แ ป ร ย่ อ ย ที่ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ตั้งแต่ 0.30 
ขึ้ น ไ ป   จ ะ มี ค ว า ม
เหมาะสมในการทํานาย
ความสัมพันธ ์  

6.2  อธบิายความ 
สัมพันธร์ะหว่างตัว
แปรอสิระกับตัว 
แปรตาม 

6.2 คา่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์
แบบคะแนนมาตรฐาน  

6.2.1 ตัวแปรอสิระ(ขอ้มูล
จาก Standardized 
canonical coefficients 
for COVARIATES) 

6.2.2 ตัวแปรตาม (ขอ้มูล
จาก  Standardized 
canonical coefficients 
for DEPENDENT 
variables) 

 

   
 ที่มา: พลศักดิ์ จริไกรศริ.ิ (2554). ระเบยีบวธิวีจิัยทางสังคมศาสตร์: เทคนคิแผนที่นําทาง 

การวจิัย. (พมิพค์รัง้ที่ 6). กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร,์ มหาวทิยาลัย
รามคําแหง.      
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          การวเิคราะห์เส้นทาง (Path  Analysis)  ตัวแบบการชุมชนผู้ผลติผ้าไหมของ
วสิาหกจิชุมชน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื   

จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล  
ทําให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และทราบถึงลําดับ
ขององคป์ระกอบภายในของตัวแปรที่มคีวามสําคัญและมอีทิธพิลสง่ผลใหเ้กดิความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ศึกษา  ดังนั้น  จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเบื้องต้นนั้น  
ผู้วิจัยได้พัฒนามาสู่การสร้างตัวแบบผลการวิจัยของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ของวสิาหกจิชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแนวความคิดใหม่ ๆ  สําหรับ
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมประเภทอื่น ๆ โดยวิธีการวิเคราะห์ในลักษณะตัวแบบการ
วเิคราะหเ์สน้ทาง (Path  Analysis  Model) เป็นการวเิคราะหท์างสถติทิี่มาจากการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression Analysis) โดยอาศัยตัวแบบและสมการโครงสร้าง เพื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ  ที่มี
นัยสําคัญทางสถติ ิ.05  นํามาสูก่ารสรา้งตัวแบบการวเิคราะหเ์สน้ทางใหม่   สามารถแสดง
ใหเ้ห็นแผนภาพเสน้ทาง (Path Diagram) ตามแผนภาพที่ 3 

 

แผนภาพที่ 3 เส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎสีัมประสทิธิ์เส้นทาง  
  

 
ที่มา:  Muthen, B. (1987). LISCOMP: Analysis of Linear Structural Equations with a 

Comprehensive Measurement Models. Mooresville: Scientific Software, Inc. 
 

จากแผนภาพที่ 3  ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
(path coefficient theory) สามารถอธบิายการคํานวณเสน้ทางความสัมพันธไ์ดด้ังนี้ 
 

Y2   X1   
  

 

Y1 

z2 

z1 

CA (2,1) 

BE (2,1) GA (2,1) 
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DIRECT EFFECT   = DE 
INDIRECT EFFECT   = IE 
SPURIOUS CORRELATION  = SC 
CORRELATION   = DE + IE + (SC + UE) 
Y1   = GA(1,1)X1 + z1 
Y2   = GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2 

r (X1, Y1)  = Σ(X1)(Y1) / N 

  = [Σ(X1) {GA(1,1)X1 + z1}] /N 

  = GA(1,1) {Σ(X1)2}/N  = GA(1,1)  = DE 

r (X1, Y2)  = Σ(X1)(Y2) / N 

  = [Σ(X1) {(GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2}]/N 

  = GA(2,1){Σ(X1)2}/N + BE(2,1)[ Σ(X1)(Y1) / N]+ [ Σ(X1)(z2) / N] 
  = GA(2,1) + BE(2,1)[ GA(1,1)]  = DE + IE 
 

             การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ใช้ค่าความ 
สัมพันธต์ามเกณฑก์ารวเิคราะห ์ไดใ้หร้ะดับของคา่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ ์ ไวด้ังนี้  
 

ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์  ความหมาย 
 0.00 ถงึ  0.19   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับต่ํามาก  

 0.20 ถงึ   0.39   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับต่ํา  

 0.40  ถึง  0.69   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับปานกลาง       

 0.70 ถงึ  0.89   มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับสูง  

 0.90 ขึ้นไป          มคีวามสัมพันธก์ันอยูใ่นระดับสูงมาก 
 

ที่มา: Saris, W.E. and Stronkhorst, L.H..(1984). Causal Modeling in Non experimental 
Research : An Introduction to the LISREL Approach. Amsterdam: Sociometric  
Research Foundations.  
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บทที ่4 

ผลการวจัิย 
       
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสากิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในบทนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาวิจัย ที่ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม การทดลองใช้แบบสอบถาม โดยนําข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาทําการวิเคราะห์ อ่านผล 
ตคีวาม และหาขอ้สรุปเพื่อนํามาเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนําเสนอข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปด้านส่วน
บุคคล  จากนั้นจะนําเสนอเป็นไปตามลําดับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย และตาม
สมมุตฐิานการวจิัย โดยเสนอใน 5 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 การจัดการวสิาหกจิชุมชนของชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีง 
เหนอื 

ตอนที่ 3 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีง 
เหนอื 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

ตอนที่ 5  การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)  เพื่อให้ได้ตัวแบบชุมชนผู้ผลิตผ้า
ไหมที่มีการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่มีในระดับสูงพร้อมกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปใช้อยา่งยั่งยนื 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

          จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 513 คนจากจํานวน 
638 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา 
และรายไดต้อ่เดอืน แสดงดังกราฟที่ 7 
                  
 

                    
 



0 10

ต่ํากวา่ 5,000   บาท

5,001-10,000  บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท

25,001- 30,000 บาท

30,000 บาทข้ึนไป

ประถมศกึษา

มัธยมศกึษาตอนตน้

มัธยมศกึษาตอนปลาย

อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

นักเรยีน/นักศกึษา

ข้าราชการ/รฐัวสิาหกจิ

พนักงานบรษิัท

ประกอบธุรกจิสว่นตัว

คา้ขาย

เกษตรกร

อื่นๆ

21 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 – 60 ปี

60 ปข้ึีนไป

ชาย

หญิง

2.1
2.3
1.6
1

1.2
3.7

0.4

0.2
1.8
0.2
2.9
4.9

3.8

1.4

4.1

กราฟที่ 7  ข้อมูลท่ัวไป 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 จากกราฟที่ 7 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า เพศ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 
คิดเป็นร้อยละ 4.10 ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 
จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 
เป็นร้อยละ 31.80 และช่วงอายุ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน 
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10 20 30 40 50 60 70 80

53.2
31.8

8.8

59.1
16.8
18.9

9

8

13.6
36.5
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เพศ

อาชพี

ระดับการศกึษา

รายได้ต่อเดือน

ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า เพศ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 95.90 

ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 

และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 86 คนคิดเป็นร้อยละ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน 458 

90 100

89.3

95.9
เพศ

อาชพี

ระดับการศกึษา

รายได้ต่อเดือน

ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า เพศ ผู้ตอบ
95.90 เพศชาย 21 คน 

ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ป ี
ปี จํานวน 163 คนคิด

คนคิดเป็นร้อยละ 16.80 อาชีพ  
 คน คิดเป็นร้อย

อายุ 



ละ 89.30 รองลงมาคือ ค้าขายจํานวน 
ส่วนตัวจํานวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 
ใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึก
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า  
คิดเป็นร้อยละ 53.20 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 
ละ 31.80 และมรีายไดร้ะหวา่ง
 

ตอนท่ี 2 การจัดการวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
           

การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย
การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง ก
วเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิชุมชน ในด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน
และการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 

               1. การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง
การพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจ  การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และการพึ่งพาตนเองทางสังคม
 

กราฟที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
 

 

3.58 
3.92

0.70 0.64
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ค้าขายจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 และประกอบธุรกิจ
คิดเป็นร้อยละ 2.90  ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าจํานวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า  5,000 บาท  จํานวน 

รองลงมามีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 จํานวน 163 
และมรีายไดร้ะหวา่ง 10,000-15,000 บาทจํานวน 41 คนคดิเป็นรอ้ยละ 

การจัดการวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย
การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน
วเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิชุมชน ในด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน
และการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน จากการศกึษา พบวา่ 

การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 ประกอบด้วย การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ  การพึ่งพาตนเองทางจิตใจ 

และการพึ่งพาตนเองทางสังคม ซึ่งคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แสดงดังกราฟที่ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.92 
4.14 4.17 4.08 

0.64 0.68 0.65 0.68 

1.2          IV1.3           IV1.4            IV1.5 

และประกอบธุรกิจ
ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

53.20 รองลงมาคือ
คนคิดเป็นร้อยละ 18.90 และ

16.80 รายได้ต่อเดือน 
จํานวน 273 คน 

163 คนคิดเป็นร้อย
คนคดิเป็นรอ้ยละ 8.00 

การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย
เรียนรู้ของชุมชน ผลการ

วเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิชุมชน ในด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน

ประกอบด้วย การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

การพึ่งพาตนเองทางจิตใจ 
แสดงดังกราฟที่ 8                    

พึ่งพาตนเองIV1 

 

ค่าเฉลี่ย 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 



จากการวเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตนเอง  พบว่าการจัดการแบบพึ่งพาต
ค่าเฉลี่ย (x�= 3.58) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคว
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย 
มากค่าเฉลี่ย 4.14 (x� = 4.14)
มีการพึ่งพาตนเองทางจิตใจในระดับมากค่าเฉลี่ย 
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย
คา่เฉลี่ย 4.08 (x� = 4.08) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย 

 

                1.1 การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ี
 

กราฟที่ 9 การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

จากการวิเคราะห์ พบว่า
และการสง่เสรมิเทคโนโลยพีื้นบา้นในระดับมาก 

1.2

4.7

8.1

3.3

2.5

5

����ระดับน้อยทีสุ่ด   ����ระดับน้อย    

IV1.1.1
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จากการวเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรต้นคือการจัดการแบบพึ่งพา

การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง มีการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีในระดับมาก
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.92 (x� = 3.92) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D. = 0.64) มีการพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรในระดับ

4.14) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย
มีการพึ่งพาตนเองทางจิตใจในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.17 (x� = 4.17) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D. = 0.65) มีการพึ่งพาตนเองทางสังคมในระดับมาก 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย 

การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ีIV1.1 แสดงดังกราฟที ่9 

การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี 

พบว่า การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก
และการสง่เสรมิเทคโนโลยพีื้นบา้นในระดับมาก (x� = 4.02) มกีารจัดการ ด้านการใช้เครื่องไม้
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ระดับน้อย    ����ระดับปานกลาง    ����ระดับสูง    ����ระดบัสูงทีสุ่ด

= 3.42       SD. = 0.
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จากการวเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการแบบพึ่งพา

การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีในระดับมาก
S.D. = 0.70) มีการ
และส่วนเบี่ยงเบน

การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรในระดับ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D. = 0.68) 

และส่วนเบี่ยงเบน
มีการพึ่งพาตนเองทางสังคมในระดับมาก 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย (S.D.=0.68)  

 
การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก (x� = 3.58) 

มกีารจัดการ ด้านการใช้เครื่องไม้
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เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
ประยุกตใ์ช้อยา่งเหมาะสมในระดับมาก
3.66) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม ในระดับมาก
(x� = 3.53) มกีารจัดการดา้นการใช้เครื่องไมเ้ครื่องมืออ
(x� = 3.42) และมกีารแปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง 
                   

      1.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ
                
กราฟที่ 10 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ

จากการวิเคราะห์ พบว่า
มีความขยันหมั่นเพียรในระดับมาก
พอใช้ ในระดับมาก (x� = 4.05
(x� = 4.02) การลดความตอ้งการทางวัตถุในระดับมาก 
ความรูเ้ทคนคิและทรัพยากร ในระดับมาก
             

                1.3 การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ
                จากการวิเคราะห์
มาก (x� = 4.14) มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับมาก
4.21) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คงดํารงอยู่ในระดับมาก 
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����ระดับน้อยทีสุ่ด   ����ระดับน้อย    
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เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง (x� = 3.42) การนําภูมิปัญญาชาวบ้านมา
ประยุกตใ์ช้อยา่งเหมาะสมในระดับมาก (x� = 3.68) มกีารลดการใช้สารเคมีในระดับมาก

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม ในระดับมาก
มกีารจัดการดา้นการใช้เครื่องไมเ้ครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
และมกีารแปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง 

การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิIV1.2  แสดงดังกราฟที่ 10 

การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ 

พบว่า การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก
มีความขยันหมั่นเพียรในระดับมาก (x� = 4.18) มีการลดรายจ่ายโดยยึดหลักพออยู่พอกิน

� 4.05) มคีวามสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเงินทุนในระดับมาก 
การลดความตอ้งการทางวัตถุในระดับมาก (x� = 3.60) มกีารศึกษาเรียนรู้ แบ่งปัน

ความรูเ้ทคนคิและทรัพยากร ในระดับมาก (x� = 3.74)   

การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาต ิ 
จากการวิเคราะห์ พบว่า การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับ

มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับมาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คงดํารงอยู่ในระดับมาก (x� = 4.19) การใช้และจัดการ
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ระดับน้อย    ����ระดับปานกลาง    ����ระดับสูง    ����ระดบัสูงทีสุ่ด

= 4.05      SD. = 

= 4.02      SD. = 

= 3.60      SD. = 

= 3.74      SD. = 

= 4.18      SD. = 

x�  
 

x�  
 

x�  
 

x�  
 

x�  
 

การนําภูมิปัญญาชาวบ้านมา
มกีารลดการใช้สารเคมีในระดับมาก (x� = 

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม ในระดับมาก 
ย่างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

และมกีารแปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง (x� = 3.19)  

 
การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก (x� = 3.92)  

มีการลดรายจ่ายโดยยึดหลักพออยู่พอกิน
มคีวามสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเงินทุนในระดับมาก 

มกีารศึกษาเรียนรู้ แบ่งปัน

การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับ
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับมาก (x� = 

การใช้และจัดการ

100

.2

15.6

ระดบัสูงทีสุ่ด

= 0.76

= 0.79

= 0.90

= 0.82

= 0.80



ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดในระดับมาก 
ยั่งยนืในระดับมาก (x� = 4.03
พัฒนาในระดับมาก (x� = 4.20
สิ่งแวดลอ้ม ในระดับมาก (x�
 

กราฟที่ 11  การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ
 

 

1.4 การพึ่งตนเองทางจิตใจ
จากการวิเคราะห์

โดยสมาชิกมีสภาพจิตใจที่กล้าแข็งในระดับมาก 
ในระดับมาก (x� = 4.14)  การทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนในระดับมาก 
(x� = 4.20) มีจิตใจเอื้ออาทรประนีประนอมในระดับมาก 
สว่นรวมในระดับมาก (x� = 4.12
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����ระดับน้อยทีสุ่ด   ����ระดับน้อย    
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รัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดในระดับมาก (x� = 4.13) การเพิ่มมูลค่าบนหลักการความ
� 4.03) การที่ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์และ
� 4.20) และมีการใช้หลักคิดคนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ

x� = 4.10) แสดงดังกราฟที่ 11  

การพึ่งพาตนเองทางทรัพยากรธรรมชาต ิ    

การพึ่งตนเองทางจิตใจIV1.4  
จากการวิเคราะห์ พบว่า การพึ่งพาตนเองทางจิตใจอยู่ในระดับมาก 

โดยสมาชิกมีสภาพจิตใจที่กล้าแข็งในระดับมาก (x� = 4.22) การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า
การทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนในระดับมาก (x� = 4.17

มีจิตใจเอื้ออาทรประนีประนอมในระดับมาก (x� = 4.18) และการเห็นแก่ประโยชน์
� 4.12)  แสดงดังกราฟที่ 12 
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15.8

20.7

17.3
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13.8

41.5

38.6

42.6

44.6

41.1

40.7

36.1

42.5

32.6

35.7

40.7

42.2
= 4.21      SD. = 0.82

= 4.19      SD. = 0.

= 4.13      SD. = 0.79

= 4.03      SD. = 0.86

= 4.20      SD. = 0.84

= 4.10      SD. = 0.

ระดับน้อย    ����ระดับปานกลาง    ����ระดับสูง    ����ระดบัสูงทีสุ่ด

x�  
 

x�  
 

x�  
 

x�  
 

x�  
 

x�  
 

การเพิ่มมูลค่าบนหลักการความ
การที่ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์และ
และมีการใช้หลักคิดคนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ

 

พบว่า การพึ่งพาตนเองทางจิตใจอยู่ในระดับมาก (x� = 4.17) 
การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า

4.17) มีจิตสํานึกที่ด ี
และการเห็นแก่ประโยชน์

100
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.82

79
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84

.84

ระดบัสูงทีสุ่ด



กราฟที่ 12 การพึ่งตนเองทางจิตใจ

                1.5 การพึ่งตนเองทางสังคม
 

กราฟที่ 13 การพึ่งตนเองทางสังคม
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การพึ่งตนเองทางจิตใจ 

การพึ่งตนเองทางสังคมIV1.5 แสดงดังกราฟที่ 13 

การพึ่งตนเองทางสังคม 
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ระดับน้อย    ����ระดับปานกลาง    ����ระดับสูง    ����ระดบัสูงทีสุ่ด

= 4.22      SD. = 0

= 4.14      SD. = 0

= 4.17      SD. = 0

= 4.20      SD. = 0

= 4.18      SD. = 0

= 4.12      SD. = 0
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x�  
 

x�  
 

 

100

ระดบัสูงทีสุ่ด

0.79

0.82

0.79

0.72

0.70

.90



จากการวเิคราะห ์พบวา่การพึ่งพาตนเองทางสังคมอยู่ในระดับมาก
ความเป็นปกึแผ่นเหนยีวแนน่ในระดับมาก

 

กราฟที่ 14 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงมาตรฐานของการจัดการทุนชุมชน
 

 
 

 จากการวเิคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรต้นคือ
พบว่า มีทุนทางสังคมในระดับมาก
ความแตกต่างกันน้อย (S.D.=
3.85)  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกต่างกันน้อย 
ในระดับปานกลาง คา่เฉลี่ย 
(S.D.= 0.88) มีทุนทางโภคทรัพย์ในระดับปานกลาง
เบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย
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พบวา่การพึ่งพาตนเองทางสังคมอยู่ในระดับมาก (x�
ความเป็นปกึแผ่นเหนยีวแนน่ในระดับมาก (x� = 4.12) ผู้นํา มาตรฐาน ดังกราฟที่ 

ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงมาตรฐานของการจัดการทุนชุมชน 

ากการวเิคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรต้นคือการจัดการทุนชุมชน

นระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.08 (x� = 4.08) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
S.D.= 0.67) มีทุนทางวัฒนธรรมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.70) มีทุน
คา่เฉลี่ย 3.37 (x� = 3.37) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย

ทุนทางโภคทรัพย์ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.46 (x� = 3.46
เบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย (S.D.= 0.84)  

3.85 

3.37 
3.46

0.70 
0.88 

0.84

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                IV2.2                 IV2.3                 IV2.4                

x� = 4.08) โดยมี
มาตรฐาน ดังกราฟที่ 14 

 

ากการวเิคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการทุนชุมชน  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 (x� = 

มีทุนทางทรัพยากร
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย

� 3.46) และส่วน

3.46 

0.84 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.4                



                2.1  ทุนทางสังคม
 

กราฟที่ 15 ทุนทางสังคม 

                  
 จากการวเิคราะห ์
ร้อยรัดผู้คนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันในระดับมาก
ระดับมาก (x� = 4.20) มีการเกื้อกูลและความเอื้ออาทรในระดับมาก 
ไว้วางใจซึ่งกันและกันในระดับมาก
มาก (x� = 4.18) 

               2.2 ทุนทางวัฒนธรรม
                จากการวิเคราะห์
ความรู้  ภูมิปัญญาในชุมชนในระดับมาก 
ชุมชนในระดับมาก (x� = 3.90
ปัญญา ในระดับมาก (x� = 3.76
3.92) มขีนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
และมกีตกิาของสังคมที่ช่วยใหส้ังคมอยูด่ว้ยกันอยา่งสงบสุขในระดับ
กราฟที่ 16 
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ทุนทางสังคมIV2.1 แสดงดังกราฟที ่15 

 

 พบวา่ ทุนทางสังคมอยูใ่นระดับมาก (x� = 4.08) โดยมีกฎเกณฑ์ที่
ร้อยรัดผู้คนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันในระดับมาก (x� = 3.83)  มีความเป็นพี่เป็นน้องในชุมชนใน

มีการเกื้อกูลและความเอื้ออาทรในระดับมาก (x� 
ไว้วางใจซึ่งกันและกันในระดับมาก (x� = 4.07) และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระดับ

ทุนทางวัฒนธรรมIV2.2                          
จากการวิเคราะห์ พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (x� 

ความรู้  ภูมิปัญญาในชุมชนในระดับมาก (x� = 3.76) มีการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติของ
� 3.90)  มกีารนําความรู้จากนอกชุมชนและในชุมชนมาสังเคราะห์เป็น
� 3.76) มีการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติในระดับมาก 

ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ การแสดงและโบราณสถานในระดับมาก 
และมกีตกิาของสังคมที่ช่วยใหส้ังคมอยูด่ว้ยกันอยา่งสงบสุขในระดับมาก (x� = 

 

โดยมีกฎเกณฑ์ที่
มีความเป็นพี่เป็นน้องในชุมชนใน

� = 4.12) มีการ
และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระดับ

� = 3.85) โดยมี
มีการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติของ

มกีารนําความรู้จากนอกชุมชนและในชุมชนมาสังเคราะห์เป็น
มีการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติในระดับมาก (x� = 

การแสดงและโบราณสถานในระดับมาก (x� = 3.68) 
� = 3.92) แสดงดัง



กราฟที่ 16 ทุนทางวัฒนธรรม

           2.3 ทุนทางทรัพยากร
 

กราฟที่ 17 ทุนทางทรัพยากร
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ทุนทางวัฒนธรรม 

ทุนทางทรัพยากรIV2.3 แสดงดังกราฟที ่17 

ทุนทางทรัพยากร 
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ระดบัสูงทีสุ่ด

= 0.88

= 0.84
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จากการวิเคราะห์ พบว่าทุนทางทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง 
ดินน้ําแร่ธาตุเป็นพื้นฐานในการผลิตของชุมชนในระดับปานกลาง 
พืชเป็นพื้นฐานในการผลิตของชุมชนในระดับปานกลาง 
ส่วนรวมทุกคนมีสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับปานกลาง 
ทางชีวภาพในระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง (x� = 3.32) 

                2.4 ทุนทางโภคทรัพย์
 

กราฟที่ 18 ทุนทางโภคทรัพย์

 

  
 จากการวิเคราะห์ 
แรงงานที่เพยีงพอในชุมชนในระดับมาก 
ระดับปานกลาง (x� = 3.24) 
ระดับมาก (x� = 3.69) และมสีัตวพ์าหนะ เครื่องใช้ต่างๆ
กลาง (x� = 3.24) มีการสงวนพื้นที่บางส่วนไว้เป็นสมบัติของชุมชน
(x� = 3.22) 
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พบว่าทุนทางทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง (x� 
ดินน้ําแร่ธาตุเป็นพื้นฐานในการผลิตของชุมชนในระดับปานกลาง (x� = 3.23
พืชเป็นพื้นฐานในการผลิตของชุมชนในระดับปานกลาง (x� = 3.39) ทรัพยากรเป็นของ
ส่วนรวมทุกคนมีสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับปานกลาง (x� = 3.49) มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับปานกลาง (x� = 3.42) และมีพืชพันธุ์ที่มีคุณค่าเหลืออยู่จํานวนมากใน

 

ทุนทางโภคทรัพย์IV2.4 แสดงดังกราฟที่ 18 

ทุนทางโภคทรัพย์ 

 พบว่าทุนทางโภคทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง (x�
แรงงานที่เพยีงพอในชุมชนในระดับมาก (x� = 3.57) มีที่ดิน เรือกสวนไร่นาในการทําเกษตรใน

) มกีารจัดตัง้กองทุนต่างๆ เช่น ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ ใน
และมสีัตวพ์าหนะ เครื่องใช้ต่างๆ ในการเกษตรที่เพียงพอในระดับปาน
มีการสงวนพื้นที่บางส่วนไว้เป็นสมบัติของชุมชน ในระดับปานกลาง

� = 3.37)  โดยมี
3.23) มีสัตว์ป่าพันธุ์
ทรัพยากรเป็นของ
มีความหลากหลาย

และมีพืชพันธุ์ที่มีคุณค่าเหลืออยู่จํานวนมากใน

 

x� = 3.46) โดยมี
มีที่ดิน เรือกสวนไร่นาในการทําเกษตรใน

ธนาคารโคกระบือ ใน
ในการเกษตรที่เพียงพอในระดับปาน

ในระดับปานกลาง          



              3. การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน 
ใหม ่เจตคตใิหม ่และการสรา้งเครอืข่ายชุมชน
กราฟที่ 19 

 

กราฟที่ 19 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยง

 

 
 จากการวิเคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรต้นคือการจัดเรียนรู้
ของทุนชุมชน  พบว่ามีทักษะสมัยใหม่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 
เบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 3.38 (x� = 3.38)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย 
มีเจตคติใหม่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 
กันนอ้ย (S.D.= 0.76) มีการสร้างเครือข่ายชุมชนในระดับมากค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย

               3.1 ทักษะสมัยใหม่
    จากการวิเคราะห์
เขา้ใจและความสามารถในการทํางานที่ใช้ฝีมือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาอาชีพในระดับ
มาก (x� = 3.50) มีการร่วมมือในการทํางานและมีความเข้าใจเรื่องมนุษย์เป็นอย่างดีในระดับ
มาก (x� = 3.49) เกิดความร่วมแรงร่วมใจอย่างดีในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ

3.58 

0.75 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
0      IV3.1                 

IV5 
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การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน IV3 ประกอบดว้ยทักษะสมัยใหม ่องค์ความรู้
เจตคตใิหม ่และการสรา้งเครอืข่ายชุมชน ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง

ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงมาตรฐานของการจัดการเรยีนรู้ของชุมชน

ากการวิเคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรต้นคือการจัดเรียนรู้
ของทุนชุมชน  พบว่ามีทักษะสมัยใหม่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.58 (x� = 3.58) 
เบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย (S.D.= 0.75) มอีงค์ความรู้ใหม่ในระดับปานกลาง 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย 
มีเจตคติใหม่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.59 (x� = 3.59) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่าง

มีการสร้างเครือข่ายชุมชนในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.69 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย (S.D.= 0.72)                    

ทักษะสมัยใหม่IV3.1 แสดงดังกราฟที ่20  
จากการวิเคราะห์ พบว่าทักษะสมัยใหม่อยู่ในระดับมาก (x� = 3.58

เขา้ใจและความสามารถในการทํางานที่ใช้ฝีมือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาอาชีพในระดับ
มีการร่วมมือในการทํางานและมีความเข้าใจเรื่องมนุษย์เป็นอย่างดีในระดับ

เกิดความร่วมแรงร่วมใจอย่างดีในสิ่งที่ตนรับผิดชอบและมี

3.38 
3.59 3.69

0.86 0.76 0.72

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 IV3.2                  IV3.3                  IV3.4                

ประกอบดว้ยทักษะสมัยใหม ่องค์ความรู้
ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง

มาตรฐานของการจัดการเรยีนรู้ของชุมชน 

 

ากการวิเคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรต้นคือการจัดเรียนรู้

� 3.58) และส่วน
มอีงค์ความรู้ใหม่ในระดับปานกลาง 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.86) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่าง

 (x� = 3.69) และ
  

� 3.58) โดยมีความ
เขา้ใจและความสามารถในการทํางานที่ใช้ฝีมือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาอาชีพในระดับ

มีการร่วมมือในการทํางานและมีความเข้าใจเรื่องมนุษย์เป็นอย่างดีในระดับ
และมีทักษะด้าน

3.69 

0.72 

 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.4                



ความคดิในระดับมาก (x� = 3.77
ในระดับมาก (x� = 3.58)  
 

กราฟที่ 20 ทักษะสมัยใหม่

 

                  3.2 องค์ความรู้ใหม่
 

กราฟที่ 21 องค์ความรู้ใหม่
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� 3.77) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทักษะสมัยใหม ่
 

องค์ความรู้ใหม่IV3.2 แสดงดังกราฟที่ 21 

องค์ความรู้ใหม ่

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 



               จากการวิเคราะห์
การจัดการธุรกิจในระดับปานกลาง 
การจัดการการตลาดในระดับปานกลาง
กลาง    (x� = 3.41)  
    
               3.3 เจตคตใิหม่
 

กราฟที่ 22 เจตคตใิหม่ 
 

  
               จากการวเิคราะห์
ความรูส้กึหรืออารมณ ์ ความพงึพอใจหรอืความสุขในระดับมาก 
ปัญญาที่ประกอบดว้ยความคดิและความรูเ้ป็นแกนในระดับมาก 
กระทําทีด่พีรอ้มนําไปปฏบิัตเิพื่อตอบ สนอ
ในระดับมาก (x� = 3.69) มเีจตคตดิา้นความสมดุลที่ตอ
ยอมรับของสังคมในระดับมาก 

               3.4 การสร้างเครอืข่ายชุมชน
     จากการวิเคราะห์

โดยมีการรวมตัว รวมพลังของกลุ่ม 
วัตถุประสงค์หลักร่วมกัน (x�
(x� = 3.79) มกีารประสานงานของบุคคล กลุม่ องคก์ร ที่เป็นทางการในระดับมาก
มีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับมาก 
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จากการวิเคราะห์ พบว่าองค์ความรู้ใหม่อยู่ในระดับปานกลาง (x�
การจัดการธุรกิจในระดับปานกลาง (x� = 3.31) การจัดการการผลิตในระดับมาก 
การจัดการการตลาดในระดับปานกลาง (x� = 3.32) และการจัดการการเงินในระดับปาน

เจตคตใิหม่IV3.3  แสดงดังกราฟที่ 22 

จากการวเิคราะห ์พบวา่เจตคตใิหมอ่ยูใ่นระดับมาก (x� = 3.59) โดยมี
ความพงึพอใจหรอืความสุขในระดับมาก (x� = 3.50) มี

ปัญญาที่ประกอบดว้ยความคดิและความรูเ้ป็นแกนในระดับมาก (x� = 3.60) มเีจตคตทิางการ
ดพีรอ้มนําไปปฏบิัตเิพื่อตอบ สนองความต้องการพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 

เจตคตดิา้นความสมดุลที่ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานที่เป็น
ยอมรับของสังคมในระดับมาก (x �= 3.58) 

การสร้างเครอืข่ายชุมชนIV3.4 แสดงดังกราฟที่ 23 
จากการวิเคราะห์ พบว่าการสร้างเครือข่ายชุมชนอยู่ในระดับมาก

รวมพลังของกลุ่ม คน องค์กรในระดับมาก (x� = 3.78
x� = 3.75) มีสายสัมพันธ์ที่ยึดโยงชุมชนเข้าไว้ด้วยกันในระดับมาก

มกีารประสานงานของบุคคล กลุม่ องคก์ร ที่เป็นทางการในระดับมาก
มีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับมาก (x� = 3.63)  มีความผูกพันซึ่ง

x� = 3.38) โดยมี
ผลิตในระดับมาก (x� = 3.51) 

และการจัดการการเงินในระดับปาน

 

โดยมเีจตคตดิา้น
มเีจตคตทิาง
มเีจตคตทิางการ

ความต้องการพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ตอ้งการพื้นฐานที่เป็นที่

พบว่าการสร้างเครือข่ายชุมชนอยู่ในระดับมาก (x� = 3.69) 
3.78) มีการกําหนด

มีสายสัมพันธ์ที่ยึดโยงชุมชนเข้าไว้ด้วยกันในระดับมาก 
มกีารประสานงานของบุคคล กลุม่ องคก์ร ที่เป็นทางการในระดับมาก (x� = 3.78) 

มีความผูกพันซึ่งกันและ



กันของสมาชิกในกลุ่มสังคมในระดับมาก 
อย่างสม่ําเสมอในระดับมาก
มาเป็นเครอืขา่ยในระดับปานกลาง 

 

กราฟที่ 23 การสร้างเครอืข่ายชุมชน

      

จากการวเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น
แบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า
แบบพึ่งพาตนเองในระดับมาก
มีความแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 (x� = 
ใกล้เคียงกัน (S.D.= 0.65) 
(x� = 3.56) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68) แสดงดังกราฟที่ 24 
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กันของสมาชิกในกลุ่มสังคมในระดับมาก (x� = 3.78) มีความถี่ในการติดต่อมีการพบปะกัน
อย่างสม่ําเสมอในระดับมาก (x� = 3.62) และการนําผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกัน 
มาเป็นเครอืขา่ยในระดับปานกลาง (x� = 3.49) 

การสร้างเครอืข่ายชุมชน 

จากการวเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้นซึ่งประกอบด้วยการจัดการ
แบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (x� = 3.98) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีความแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน (S.D.= 0.56) มีการจัดการทุนชุมชน

�  3.69) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อยหรือ
 และมีการจัดการเรียนรู้ของชุมชนในระดับมาก 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน

มีความถี่ในการติดต่อมีการพบปะกัน
และการนําผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกัน 

 
จากการวเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งประกอบด้วยการจัดการ
แบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชน พบว่ามีการจัดการ

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การจัดการทุนชุมชนในระดับมาก 

มีความแตกต่างกันน้อยหรือ
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56    

มีความแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน (S.D.= 



กราฟที่ 24 การแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น

 
 

 

ตอนท่ี 3  หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนผู้ผลติผ้าไหม

             ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
            

ผลการวิเคราะห์การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมอีงคป์ระกอบหลักคอืชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล และชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ซึ่งแตล่ะองคป์ระกอบหลัก มอีงคป์ระกอบรอง และองคป์ระกอบยอ่ย ดังนี้  

                1. ชุมชนพอประมาณ
เรยีบงา่ย และคุณธรรม ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังกราฟที่ 
 

กราฟที่ 25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาต

 

 

3.98

0.56
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0.62 

               IV1                        

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
        DV1.1                

IV5 
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การแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนผู้ผลติผ้าไหม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ผลการวิเคราะห์การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมอีงคป์ระกอบหลักคอืชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล และชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ซึ่งแตล่ะองคป์ระกอบหลัก มอีงคป์ระกอบรอง และองคป์ระกอบยอ่ย ดังนี้   

ชุมชนพอประมาณDV1 ชุมชนพอประมาณ ประกอบด้วย พอดีพองาม ความ
ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังกราฟที่ 25

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุมชนพอประมาณ 

3.69 3.56

0.65 0.68

1.5 2.5

3.86 3.80 

0.64 0.64 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                        IV2                        IV3 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                            DV1.2                          IV1.3

 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนผู้ผลติผ้าไหม 

ผลการวิเคราะห์การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมอีงคป์ระกอบหลักคอืชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล และชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ด ี

 

พอดีพองาม ความ
25 

 

 

3.5

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3                            



              จากการวิเคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนี
ประมาณ  พบว่ามีความพอดีพองาม
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย 
(x� =  3.86) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย 
ระดับมากค่าเฉลี่ย 3.80 (x�
0.64)  

              1.1 พอดพีองาม
 

กราฟที่ 26 ความพอดพีองาม

                 จากการวิเคราะห์
ครอบครัวอบอุน่พอ่แมลู่กอยูพ่รอ้มหนา้พรอ้มตากันในระดับมาก
ฉันทพ์ี่นอ้งสามัคคช่ีวยเหลอืเกื้อกูลกันในระดับมาก 
ที่ดีงามในระดับมาก (x� = 4.30

2.4

1.6

1.4

1.0

0.2

0.4

0.2

0.6

DV1.1.1

DV1.1.2

DV1.1.3

DV1.1.4

DV1.1.5

DV1.1.6

DV1.1.7
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����ระดับน้อยทีสุ่ด     ����ระดบัน้อย     
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จากการวิเคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรตาม

ความพอดีพองาม ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.01 (x� = 4.01) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.62) มีความเรียบง่ายในระดับมาก

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.6
x� = 3.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย

พอดพีองามDV1.1 แสดงดังกราฟที่ 26 

ความพอดพีองาม 

ากการวิเคราะห์ พบว่า ความพอดีพองามอยู่ในระดับมาก (x�
ครอบครัวอบอุน่พอ่แมลู่กอยูพ่รอ้มหนา้พรอ้มตากันในระดับมาก (x� = 4.20) ชุมชนอยู่ร่วมกัน
ฉันทพ์ี่นอ้งสามัคคช่ีวยเหลอืเกื้อกูลกันในระดับมาก (x� = 4.23) มกีารจัดงานบุญงานประเพณี

� 4.30) รักษาวัฒนธรรมที่ดีในวิถีชุมชนในระดับมาก 

0 50

4

6

4

0
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2

6

7.6

3.1

5.0

2.5

0.7

1.2

0.7

1.2

31.0

18.3

21.5

15.8

12.3

13.1

13.0

15.0

37.4

47.8

45.1

38.2

40.4

38.7

47.5

44.2

21.7

29.2

27.0

42.5

46.4

46.6

38.6

39.0
x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.20     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.23     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.30     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.32     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.19     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.88     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.00     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.68     SD. = 

ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

จากการวิเคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง 
ตัวแปรตามคือชุมชนพอ 

และส่วนเบี่ยงเบน
มาก ค่าเฉลี่ย 3.86 
0.64) มีคุณธรรมใน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย(S.D.= 

 
x� = 4.10) โดยม ี
ชุมชนอยู่ร่วมกัน

มกีารจัดงานบุญงานประเพณี
รักษาวัฒนธรรมที่ดีในวิถีชุมชนในระดับมาก (x� = 4.32) มี

100

7

= 0.77

= 0.66

= 0.76

= 0.73

= 0.85

= 0.79

= 0.86

= 0.89

����ระดับสูงที่สดุ



การสบืทอดภูมปิัญญาทอ้งถิ่นจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นใหม่ในระดับมาก
ด ีมกีารดแูลช่วยเหลอืคนพกิาร คนเฒา่คนแก่
ดิน น้ํา ป่า อากาศดี ไม่เสื่อมโทรมในระดับมาก 
ชุมชนวา่มรีายรับรายจา่ยและหนี้สนิในระดับมาก 
 

                1.2 ความเรยีบง่าย
 

กราฟที่ 27 ความเรยีบง่าย

    
                 จากการวิเคราะห์
จัดงานบุญงานประเพณี ไม่จัดงานเกินตัว หรือใหญ่เกินไปในระดับมาก 
อนุรักษ์ การฟื้นฟูประเพณีดีงามในระดับมาก 
จําเป็นในระดับมาก (x� = 
เครื่องใช้ที่ไม่จําเป็นในระดับมาก 
ระดับมาก (x� = 3.85)  การร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ออมข้าว การ
จัดการการผลติและอื่นๆรว่มกันในระดับมาก 
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0.6
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����ระดับน้อยทีสุ่ด     ����ระดบัน้อย     
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การสบืทอดภูมปิัญญาทอ้งถิ่นจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นใหม่ในระดับมาก (x� = 4.19
แลช่วยเหลอืคนพกิาร คนเฒา่คนแกใ่นชุมชนในระดับมาก (x�=3.88) 

ไม่เสื่อมโทรมในระดับมาก (x� = 4.00) และมีการทําข้อมูลเศรษฐกิจ
ชุมชนวา่มรีายรับรายจา่ยและหนี้สนิในระดับมาก (x� = 3.68) 

ความเรยีบง่ายDV1.2 แสดงดังกราฟที่ 27 

ความเรยีบง่าย 

จากการวิเคราะห์ พบว่าความเรียบง่ายอยู่ในระดับมาก (x� = 3.96
จัดงานบุญงานประเพณี ไม่จัดงานเกินตัว หรือใหญ่เกินไปในระดับมาก (x� �
อนุรักษ์ การฟื้นฟูประเพณีดีงามในระดับมาก (x� � 4.15) มีการก่อสร้างทางวัตถุตามความ

� = 3.75) ไม่ถูกครอบงําจากการบริโภคนิยมจนแข่งขันกันมีข้าวของ
เครื่องใช้ที่ไม่จําเป็นในระดับมาก (x� � 3.97) มีวางแผนการใช้เครื่องมือการเกษตรร่วมกันใน

การร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ออมข้าว การ
จัดการการผลติและอื่นๆรว่มกันในระดับมาก (x� = 4.00) 
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38.5

31.8

25.1

31.2

22.0

37.5

34.5
x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.03     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.15     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.75     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.97     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.85     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.00     SD. = 

ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

� 4.19) สุขภาพชุมชน
) สภาพแวดล้อม

และมีการทําข้อมูลเศรษฐกิจ

 

� 3.96) โดยมีการ
� � 4.03) มีการ

มีการก่อสร้างทางวัตถุตามความ
โภคนิยมจนแข่งขันกันมีข้าวของ

มีวางแผนการใช้เครื่องมือการเกษตรร่วมกันใน
การร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ออมข้าว การ

100

1

0

= 0.88

= 0.76

= 0.90

= 0.87

= 0.89

= 0.78

����ระดับสูงที่สดุ



      1.3 คุณธรรมDV1.3

 

กราฟที่ 28 คุณธรรม 

                จากการวิเคราะห์
3.99) โดยมกีารสง่เสรมิการพัฒนาคนในระดับมาก 
คนอาสาช่วยเหลือชุมชนในระดับมาก 
พัฒนาท้องถิ่นในระดับมาก 
(x� = 3.97)  แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหรือกับนอกชุมชนด้วยปัญญา ความกล้าหาญ 
และความเพยีร  ในระดับมาก 
 

             2. ชุมชนมีเหตุผล 
และรูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง

  จากการวิเคราะห์การจัดการ
เหนอืเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรตามคือชุมชนมีเหตุผล  
พบวา่มกีารเรยีนรูป้ัญหาในระดับมากคา่เฉลี่ย 
ความแตกต่างกันน้อย (S.D.=
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกต่างกันน้อย 
มากค่าเฉลี่ย 3.67 (x� = 3.67)
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����ระดับน้อยทีสุ่ด     ����ระดบัน้อย     
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DV1.3 แสดงดังกราฟที่ 28 

จากการวิเคราะห์ พบว่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก 
โดยมกีารสง่เสรมิการพัฒนาคนในระดับมาก (x� = 4.04) สมาชิกเสียสละเพื่อส่วนรวมมี

คนอาสาช่วยเหลือชุมชนในระดับมาก (x� = 4.07) มีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นในระดับมาก (x� = 4.03)  ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในระดับมาก 

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหรือกับนอกชุมชนด้วยปัญญา ความกล้าหาญ 
ในระดับมาก (x� = 3.85) 

ชุมชนมีเหตุผล DV2 ประกอบด้วยการเรียนรู้ปัญหา รู้จักตนเอง รู้จักวางแผน 
และรูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังกราฟที่ 

จากการวิเคราะห์การจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวัน
เหนอืเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรตามคือชุมชนมีเหตุผล  
พบวา่มกีารเรยีนรูป้ัญหาในระดับมากคา่เฉลี่ย 3.78 (x� = 3.78) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี

S.D.= 0.66) มีการรู้จักตนเองในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.73) มีการรู้จักวางแผนในระดับ

� 3.67) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย 
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44.6

44.2

46.8

24.9

28.2

31.4

33.7

30.4

ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.04     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.07     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.03     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.97    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.85    SD. = 

พบว่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (x� = 
สมาชิกเสียสละเพื่อส่วนรวมมี

มีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในระดับมาก 

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหรือกับนอกชุมชนด้วยปัญญา ความกล้าหาญ 

ประกอบด้วยการเรียนรู้ปัญหา รู้จักตนเอง รู้จักวางแผน 

ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังกราฟที่ 29 
วิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง 

เหนอืเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรตามคือชุมชนมีเหตุผล  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี

มีการรู้จักตนเองในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 (x� = 4.04)
มีการรู้จักวางแผนในระดับ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.73) 

100

9

����ระดับสูงที่สดุ

= 0.81

= 0.77

= 0.76

= 0.82

= 0.76



มีการรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางในระดับมากค่าเฉลี่ย 
มาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย
 

กราฟที่ 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุมชนมเีหตุผล

 

 
 

               2.1 เรยีนรู้ปัญหา
               จากการวิเคราะห์  พบว่า การเรียนรู้ปัญหาอยู่ในระดับมาก 
สนใจการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ 
มีความรู้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการผลิต เช่น การทํานา การแปรรูป การตลาดในระดับมาก 
3.90) ชุมชนหาข้อมูล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจประกอบอาชีพหรือการลงทุนในระดับมาก
= 3.98) ชุมชนเรียนแล้วก็คิดเป็น ทําเป็น 
(x� = 3.99) รู้จักปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้มีการวิจัย รวบรวมข้อมูล มีการพูดคุย เสวนาทํา
ประชาคมในระดับมาก (x� 
โดยรวม เป็นหนี้ในระบบ นอกระบบในระดับมา
ปัญหาดิน น้ํา ป่า ฝุ่นละอองในระดับมาก 
ของชุมชนเรียนรู้เรื่องวิธีการป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนในระดับมาก 
และมีข้อมูลเกี่ยวกับทุนของชุมชน ได้แก่ 
ทางชีวภาพ ในระดับมาก (x� =
 

5 

 
4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
0     DV2.1                 

3.78 

0.66 
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มีการรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.87 (x� = 3.87)
มาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ย (S.D.= 0.72) 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุมชนมเีหตุผล 

เรยีนรู้ปัญหาDV2.1      
จากการวิเคราะห์  พบว่า การเรียนรู้ปัญหาอยู่ในระดับมาก (x� = 3.78

สนใจการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัยในระดับมาก (x� = 3.79
มีความรู้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการผลิต เช่น การทํานา การแปรรูป การตลาดในระดับมาก 

ชุมชนหาข้อมูล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจประกอบอาชีพหรือการลงทุนในระดับมาก
ชุมชนเรียนแล้วก็คิดเป็น ทําเป็น  มีทักษะในการทําสิ่งที่ได้เรียน ได้อบรมมาในระดับมาก 

รู้จักปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้มีการวิจัย รวบรวมข้อมูล มีการพูดคุย เสวนาทํา
� = 3.79) มีข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน และการใช้จ่ายของชุมชน ตัวเลข

โดยรวม เป็นหนี้ในระบบ นอกระบบในระดับมาก (x� = 3.56) มีข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ปัญหาดิน น้ํา ป่า ฝุ่นละอองในระดับมาก (x� = 3.54) มีข้อมูลและมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ของชุมชนเรียนรู้เรื่องวิธีการป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนในระดับมาก 
และมีข้อมูลเกี่ยวกับทุนของชุมชน ได้แก่ ทุนทรัพยากร ดิน น้ํา ป่า พืช สัตว์ ความหลากหลาย

� = 3.65) แสดงดังกราฟที่ 30 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                DV2.2                   DV2.3               DV2.4

4.04 
3.67 3.87

0.73 0.73 
0.72

3.87) ส่วนเบี่ยงเบน

 

� 3.78) โดยที่ชุมชน
� 3.79)  ชุมชนเรียนรู ้

มีความรู้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการผลิต เช่น การทํานา การแปรรูป การตลาดในระดับมาก (x� = 
ชุมชนหาข้อมูล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจประกอบอาชีพหรือการลงทุนในระดับมาก (x� 

มีทักษะในการทําสิ่งที่ได้เรียน ได้อบรมมาในระดับมาก 
รู้จักปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้มีการวิจัย รวบรวมข้อมูล มีการพูดคุย เสวนาทํา

มีข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน และการใช้จ่ายของชุมชน ตัวเลข
มีข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

มีข้อมูลและมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ของชุมชนเรียนรู้เรื่องวิธีการป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนในระดับมาก (x� = 3.83) 

ทุนทรัพยากร ดิน น้ํา ป่า พืช สัตว์ ความหลากหลาย

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

DV2.4 

3.87 

0.72 



กราฟที่ 30 การเรยีนรู้ปัญหา

 

               2.2 รู้จักตนเอง 
                จากการวิเคราะห์พบว่าการรู้จักตนเองอยู่ในระดับมาก 
ประวัติศาสตร์ชุมชน รากเหง้าของตนเองความเป็นมาของหมู่บ้านมาจากผู้ใหญ่ในระดับมาก 
(x�= 3.83) มีข้อมูลและมีการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก 
เรียนรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ทรงปัญญาได้
ทําบุญใหบ้รรพบุรุษผู้ลว่งลับไปแลว้ในระดับมาก 
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1.3

0.9

0.7

0.9

1.1

����ระดับน้อยทีสุ่ด     ����ระดบัน้อย     
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การเรยีนรู้ปัญหา 

รู้จักตนเอง DV2.2                  
จากการวิเคราะห์พบว่าการรู้จักตนเองอยู่ในระดับมาก (x� = 4.04) 

ประวัติศาสตร์ชุมชน รากเหง้าของตนเองความเป็นมาของหมู่บ้านมาจากผู้ใหญ่ในระดับมาก 
มีข้อมูลและมีการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก (x� = 3.98
อให้ผู้สูงอายุที่ทรงปัญญาได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานในระดับมาก (x� = 

ทําบุญใหบ้รรพบุรุษผู้ลว่งลับไปแลว้ในระดับมาก (x� = 4.23) แสดงดังกราฟที่ 31 
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ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.79    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.90    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.98    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.99    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.79    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.56    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.54    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.83    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.65    SD. = 

 

 โดยมีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชน รากเหง้าของตนเองความเป็นมาของหมู่บ้านมาจากผู้ใหญ่ในระดับมาก      

� 3.98) มีการจัดการ
�  4.15) และมีการ
 

100

.7

8

17.7

18.9

.7

4

����ระดับสูงที่สดุ

= 0.76

= 0.76

= 0.78

= 0.75

= 0.74

= 0.85

= 0.87

= 0.91

= 0.95



กราฟที่ 31 รู้จักตนเอง 

 

              2.3 รู้จักวางแผน
               จากการวิเคราะห์พบว่า การรู้จักวางแผนอยู่ในระดับมาก 
แม่บทชุมชน ซึ่งเป็นแผนชีวิต แผนเศรษฐกิจและสังคมชองชุมชนในระดับมาก 
การทําแผน โดยชุมชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวน
การวางแผนในลักษณะการทํา
มาก (x� = 3.56) มีแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพชุมชนใน
ระดับมาก (x� = 3.94) มีแผนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น การทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใน
ระดับมาก (x� = 3.83) มแีผนการทําแผนการลดรายจ่ายโดยการจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร
โดยชุมชนในระดับมาก (x� =
(x� = 3.80) ดังกราฟที่ 32 
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รู้จักวางแผนDV2.3               
จากการวิเคราะห์พบว่า การรู้จักวางแผนอยู่ในระดับมาก (x� =

แม่บทชุมชน ซึ่งเป็นแผนชีวิต แผนเศรษฐกิจและสังคมชองชุมชนในระดับมาก 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการเพื่อขอโครงการในระดับมาก 

การวางแผนในลักษณะการทํายุทธศาสตร์ มีขั้นมีตอนและมีแผนการดําเนินการที่ดีในระดับ
มีแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพชุมชนใน

มีแผนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น การทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใน
มแีผนการทําแผนการลดรายจ่ายโดยการจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร
� = 3.78) และมีการออมและแผนการสร้างสวัสดิการ ในระดับมาก 

 

� = 3.76) มีแผน
แม่บทชุมชน ซึ่งเป็นแผนชีวิต แผนเศรษฐกิจและสังคมชองชุมชนในระดับมาก (x� = 3.63) มี

การเพื่อขอโครงการในระดับมาก (x� = 3.77) มี
ยุทธศาสตร์ มีขั้นมีตอนและมีแผนการดําเนินการที่ดีในระดับ

มีแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพชุมชนใน
มีแผนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น การทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใน
มแีผนการทําแผนการลดรายจ่ายโดยการจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร

ารออมและแผนการสร้างสวัสดิการ ในระดับมาก 



กราฟที่ 32 การรู้จักวางแผน

                 
               2.4 รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง
                     

               จากการวิเคราะห์
(x� = 3.87) โดยสมาชิกวสิาหกจิชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง
ในระดับมาก (x� = 3.76) ไม่ทําตามกระแสนิยมในระดับมาก 
ในการเลือกหนทางในการพัฒนาในระดับมาก 
มาก   (x� = 4.00) ใช้เหตุผลในการเลือกใช้ชีวิตของตนเองในระดับมาก 
และวธิกีารที่เหมาะสมในระดับมาก 
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0.4

0.6

2.1

1.9

1.

����ระดับน้อยทีสุ่ด     ����ระดบัน้อย     
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การรู้จักวางแผน 
 

รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางDV2.4    

จากการวิเคราะห์ พบว่า การรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางอยู่ในระดับมาก 
โดยสมาชิกวสิาหกจิชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง

ไม่ทําตามกระแสนิยมในระดับมาก (x� = 3.66) มีความกล้าหาญเพียงพอ
ในการเลือกหนทางในการพัฒนาในระดับมาก (x� = 3.90) รักษาสติและปัญญาให้มั่นคงในระดับ

ใช้เหตุผลในการเลือกใช้ชีวิตของตนเองในระดับมาก (x� = 4.06) 
และวธิกีารที่เหมาะสมในระดับมาก (x� = 3.88) แสดงดังกราฟที่ 33 
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ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.63    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.77    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.56    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.94    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.83    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.78    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.80    SD. = 

 

พบว่า การรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางอยู่ในระดับมาก             
โดยสมาชิกวสิาหกจิชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง

มีความกล้าหาญเพียงพอ
รักษาสติและปัญญาให้มั่นคงในระดับ

) และมีเป้าหมาย

100
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8

.2

2

.9

����ระดับสูงที่สดุ

= 0.92

= 0.91

= 0.95

= 0.83

= 0.82

= 0.79

= 0.83



กราฟที่ 33 รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง

3. ชุมชนมภีูมคุ้ิมกันที่ดี
การผลติชุมชน การตลาดชุมชน ระบบการเงินชุมชน การใช้พลังงาน และระบบสุขภาพชุมชน
ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกราฟที่ 

 

กราฟที่ 34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุมชนมภีูมคุ้มกันที่ดี

����ระดับน้อยทีสุ่ด     

DV2.4.1

DV2.4.2

DV2.4.3

DV2.4.4

DV2.4.5

DV2.4.6
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0.66 0.67
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รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง 

ชุมชนมภีูมคุ้ิมกันที่ดีDV3 ชุมชนมภูีมคุม้กันที่ด ีประกอบดว้ย การจัดการ
การผลติชุมชน การตลาดชุมชน ระบบการเงินชุมชน การใช้พลังงาน และระบบสุขภาพชุมชน
ซึ่งมคีา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกราฟที่ 34 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุมชนมภีูมคุ้มกันที่ดี
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ระดับน้อยทีสุ่ด     ����ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.76    

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.66    SD.

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.90    SD.

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.00    SD.

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.06    SD.

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.88    SD.

3.90 
3.66 3.73 3.68 

0.67 0.81 0.80 0.76 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

DV3.1        DV3.2         DV3.3        DV3.4        DV3.5       DV3.6 

 
กันที่ด ีประกอบดว้ย การจัดการชุมชน ระบบ

การผลติชุมชน การตลาดชุมชน ระบบการเงินชุมชน การใช้พลังงาน และระบบสุขภาพชุมชน  

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุมชนมภีูมคุ้มกันที่ดีDV3 
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23.5

34.5

28.2

25.6
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24.2

ระดบัสูง     ����ระดับสูงที่สดุ

76    SD. = 1.01

SD. = 1.03

SD. = 0.86

SD. = 0.79

SD. = 0.85

SD. = 0.75

3.84 

0.72 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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จากการวเิคราะหก์ารจัดการวสิาหกจิของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตัวแปรตามคือชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ด ี 
พบวา่มกีารจัดการชุมชนในระดับมากคา่เฉลี่ย 4.03 (x �= 4.03) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.66) มีระบบการผลิตชุมชนในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90       
(x� = 3.90) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.67) มีการตลาด
ชุมชนในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.66 (x� = 3.66) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย 
(S.D.= 0.81) มีระบบการเงินชุมชนในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.73 (x� = 3.73) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.80) มีการใช้พลังงานชุมชนในระดับมากค่าเฉลี่ย 
3.68 (x� = 3.68) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อย (S.D.= 0.76) มีระบบ
สุขภาพชุมชนในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.84 (x� = 3.84) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่าง
กันนอ้ย (S.D.= 0.72)  

               3.1 จัดการชุมชน DV3.1 
               จากการวิเคราะห์  พบว่า การจัดการชุมชนอยู่ในระดับมาก (x� = 4.03) ชุมชนมี
คณะผู้นําที่ดมีคีุณธรรม บรหิารจัดการ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ (x� = 4.03) มีระบบการบริหาร
จัดการชุมชนที่ดีในระดับมาก (x� = 3.97) มีผู้นําที่ดี  เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในระดับมาก (x� = 4.14) ชุมชนเอง เป็นผู้ตามที่ดี ที่รู้จักเรียนรู้
ร่วมมือ   รวมคิดร่วมทํา มีส่วนร่วมในการดําเนินการกับคณะผู้นําในระดับมาก (x� = 4.11) มี
การสง่เสรมิการเรยีนรู ้การพัฒนาบุคลากรสําหรับชุมชนในระดับมาก (x� = 3.94)  กลุ่มต่างๆ 
มกีารจัดการพัฒนาโปร่งใส มีประสิทธิภาพในระดับมาก (x� = 4.04) มีการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรส่วนรวม เช่น ป่าชุมชน ที่ดินและแหล่งน้ําในระดับมาก (x� = 3.95) และมีการให้
การศึกษา การรณรงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระดับ
มาก (x� = 3.93) แสดงดังกราฟที่ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



กราฟที่ 35 การจัดการชุมชน

               3.2 ระบบการผลติชุมชน 
               จากการวิเคราะห์  พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการผลิตของชุมชนในระดับมาก
(x�= 3.90) โดยมีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ  ทําให้เกิดระบบการผลิต การแปรรูปใน
ระดับมาก (x�= 3.75) มีการการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายของชุมชนในเรื่องการกิน  การใช้แล้วมี
แผนการ ทําเองในชุมชนเพื่อลดการซื้อในระดับมาก 
เช่น ผัก ปลา ไก่ หมู และอื่นๆในระดับมาก 
หัตถกรรมจักสาน ทอผ้า  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
วิสาหกิจชุมชนในชุมชน มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการเรียนรู้การบริหารจัดการ
และทักษะในการดําเนินการที่ดีในระดับมาก 
แบบเครอืขา่ยใน ระดับตําบล 
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ชุมชน 

ระบบการผลติชุมชน DV3.2                     
จากการวิเคราะห์  พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการผลิตของชุมชนในระดับมาก
โดยมีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ  ทําให้เกิดระบบการผลิต การแปรรูปใน

มีการการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายของชุมชนในเรื่องการกิน  การใช้แล้วมี
แผนการ ทําเองในชุมชนเพื่อลดการซื้อในระดับมาก (x� = 3.82) มีการผลิตอาหารในชุมชน 
เช่น ผัก ปลา ไก่ หมู และอื่นๆในระดับมาก (x� = 3.82) มีการรวมกลุ่มกันผลิต เช่น 
หัตถกรรมจักสาน ทอผ้า  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอทอปของชุมชนในระดับมาก (x� 
วิสาหกิจชุมชนในชุมชน มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการเรียนรู้การบริหารจัดการ
และทักษะในการดําเนินการที่ดีในระดับมาก (x� = 4.05)  มีการดําเนินการ
แบบเครอืขา่ยใน ระดับตําบล  ในระดับมาก (x� = 3.82) แสดงดังกราฟที่ 36 
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ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.18    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.97    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.14    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.11    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.94    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.04    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.95    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.93    SD. = 

 

จากการวิเคราะห์  พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการผลิตของชุมชนในระดับมาก
โดยมีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ  ทําให้เกิดระบบการผลิต การแปรรูปใน

มีการการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายของชุมชนในเรื่องการกิน  การใช้แล้วมี
มีการผลิตอาหารในชุมชน 

มีการรวมกลุ่มกันผลิต เช่น 
� = 4.16) มีกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนในชุมชน มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการเรียนรู้การบริหารจัดการ
ผลิตการแปรรูป 

100

5

9

����ระดับสูงที่สดุ

= 0.72

= 0.78

= 0.79

= 0.76

= 0.83

= 0.78

= 0.80

= 0.85



กราฟที่ 36 ระบบการผลติชุมชน

                 

3.3 ระบบการตลาดชุมชน
 

กราฟที่ 37 ระบบการตลาดชุมชน
 

          

2.3

0.5

0.6

1.4

1.2

0.
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ระบบการผลติชุมชน 

ระบบการตลาดชุมชนDV3.3 แสดงดังกราฟที ่37 

ระบบการตลาดชุมชน 
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ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.75    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.82    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.82    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.16    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.05    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.82    SD. = 

 

 

100
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����ระดับสูงที่สดุ

= 0.82

= 0.78

= 0.87

= 0.81

= 0.76

= 0.94



     จากการวิเคราะห์ พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการตลาดชุมชนในระดับมาก 
(x� = 3.66) โดยมีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ ทําให้เกิดระบบการตลาดชุมชนในระดับมาก 
(x� = 3.64)  มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการเรียนรู้การ
บริหารจัดการและทักษะในการดําเนินการที่ดีในระดับมาก 
การตลาดแบบเครอืข่ายกับชุมชนอื่นหรอืองคก์รอื่นนอกชุมชนในระดับมาก 

            

                3.4 ระบบการตลาดชุมชน
               จากการวิเคราะห์  พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการเงินชุมชนในระดับมาก 
(x� = 3.73) โดยมีระบบการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ธนาคาร 
สมาชิก ธ.ก.ส. และสถาบันการเงนิอื่นในระดับมาก 
ระดับมาก (x� = 3.86) มีกองทุนสวัสดิการ 
ในระดับมาก (x� = 3.91) มีโรงสีชุมชน ฉางข้าวรวม ลานตากข้าว 
ในระดับปานกลาง (x� = 3.30
ลดรายจา่ยในระดับมาก (x� =
 

กราฟที่ 38 ระบบการตลาดชุมชน
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จากการวิเคราะห์ พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการตลาดชุมชนในระดับมาก 
โดยมีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ ทําให้เกิดระบบการตลาดชุมชนในระดับมาก 
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการเรียนรู้การ

บริหารจัดการและทักษะในการดําเนินการที่ดีในระดับมาก (x� = 3.72) และมีการดําเนินงาน
ายกับชุมชนอื่นหรอืองคก์รอื่นนอกชุมชนในระดับมาก (x� = 3.63

ระบบการตลาดชุมชนDV3.4 
จากการวิเคราะห์  พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการเงินชุมชนในระดับมาก 
โดยมีระบบการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ธนาคาร หมู่บ้านเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็น
และสถาบันการเงนิอื่นในระดับมาก (x� = 3.93) มีสถาบันการเงินของชุมชนใน

มีกองทุนสวัสดิการ  ซึ่งกําหนดให้ ออมวันละ 1 บาท เพื่อเป็นกองทุน
มีโรงสีชุมชน ฉางข้าวรวม ลานตากข้าว ตากผลผลิตการเกษตรรวม

� 3.30) และมีโครงการปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ และอื่นๆ ที่ทําร่วมกันเพื่อ
� = 3.64) แสดงดังกราฟที ่38 

ระบบการตลาดชุมชน 

จากการวิเคราะห์ พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการตลาดชุมชนในระดับมาก            
โดยมีการนําแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบัติ ทําให้เกิดระบบการตลาดชุมชนในระดับมาก     
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการเรียนรู้การ

และมีการดําเนินงาน
� 3.63)   

จากการวิเคราะห์  พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบการเงินชุมชนในระดับมาก       
หมู่บ้านเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็น
มีสถาบันการเงินของชุมชนใน

บาท เพื่อเป็นกองทุน
ตากผลผลิตการเกษตรรวม

อื่นๆ ที่ทําร่วมกันเพื่อ

 



                3.5 ระบบการใช้พลังงานชุมชน

 

กราฟที่ 39 ระบบการใช้พลังงานชุมชน

จากการวิเคราะห์ พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานชุมชนในระดับมาก
โดยมีป่าสาธารณะ ป่าปู่ตา หรือป่าชุมชนหรือ ให้ประโยชน์และมีการดูแลรักษาในระดับมาก 
(x� = 3.82) มีระเบียบ และวิธีการป้องกันการตัดไม้  
ชะตาแม่น้ํา หรือพิธีกรรมอื่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมาก 
การใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในระดับมาก 
และมมีาตรการปอ้งกันอันตรายจากสารเคมเีหลา่นี้
เรยีนรู ้สบืทอด ประยุกต์ใช้วิธีการแบบโบราณของปู่  ย่า ตา ยาย  หรือฝ่ายบริหารชุมชนในระดับ
มาก (x� = 3.69) มีการจัดเก็บของเน่าเสียในชุมชน ไปเก็บไปกําจัดในที่และวิธีการปลอดภัย ไม่ทํา

3.9

2.9

2.5

2.5

2.5

3.5

2.9

����ระดับน้อยทีสุ่ด     ����ระดบัน้อย     

DV3.5.1

DV3.5.2

DV3.5.3

DV3.5.4

DV3.5.5

DV3.5.6

DV3.5.7

DV3.5.8

DV3.5.9
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ระบบการใช้พลังงานชุมชนDV3.5 แสดงดังกราฟที่ 39 

ระบบการใช้พลังงานชุมชน 

จากการวิเคราะห์ พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานชุมชนในระดับมาก
โดยมีป่าสาธารณะ ป่าปู่ตา หรือป่าชุมชนหรือ ให้ประโยชน์และมีการดูแลรักษาในระดับมาก 

มีระเบียบ และวิธีการป้องกันการตัดไม้  ทําลายป่ามีการดูแลไฟป่า เช่น บวชป่า สืบ
ชะตาแม่น้ํา หรือพิธีกรรมอื่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมาก (x� = 3.74)  
การใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในระดับมาก (x� = 3.81) มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าหญ้า 
และมมีาตรการปอ้งกันอันตรายจากสารเคมเีหลา่นี้ในระดับมาก (x� = 3.62) มกีารกําจัดขยะ มีการ
เรยีนรู ้สบืทอด ประยุกต์ใช้วิธีการแบบโบราณของปู่  ย่า ตา ยาย  หรือฝ่ายบริหารชุมชนในระดับ

มีการจัดเก็บของเน่าเสียในชุมชน ไปเก็บไปกําจัดในที่และวิธีการปลอดภัย ไม่ทํา
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ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.82    SD. = 1

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.74    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.81    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.76    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.69    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.71    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.60    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.12    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.41    SD. = 

 
จากการวิเคราะห์ พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานชุมชนในระดับมาก (x� = 3.62) 

โดยมีป่าสาธารณะ ป่าปู่ตา หรือป่าชุมชนหรือ ให้ประโยชน์และมีการดูแลรักษาในระดับมาก         
ทําลายป่ามีการดูแลไฟป่า เช่น บวชป่า สืบ

ที่ดินสาธารณะมี
มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าหญ้า 

มกีารกําจัดขยะ มีการ
เรยีนรู ้สบืทอด ประยุกต์ใช้วิธีการแบบโบราณของปู่  ย่า ตา ยาย  หรือฝ่ายบริหารชุมชนในระดับ

มีการจัดเก็บของเน่าเสียในชุมชน ไปเก็บไปกําจัดในที่และวิธีการปลอดภัย ไม่ทํา
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����ระดับสูงที่สดุ
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ให้เกิดมลพิษ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในระดับมาก (x� = 3.71) มีระบบป้องกันและระบบสา
ธารณภัย ถา้ฝนแลง้ขาดน้ํา ไฟไหม้ น้ําท่วมและภัยพิบัติทางธรรม ชาติในระดับมาก (x� = 3.60) มี
การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตแหล่งพลังงาน เช่น ไฟฟ้า แก๊ส ถ่าน ให้ชุมชน เพื่อใช้ใน
โครงการแปรรูปอาหาร  หรือใช้เพื่อให้กําเนิดไฟฟ้าในระดับปานกลาง (x� = 3.12)  มีการวางแผน
พลังงานเพื่อชุมชนในระยะยาว เช่น การปลูกพชืเพื่อใหพ้ลังงานในระดับปานกลาง (x� = 3.41)  

          3.6 ระบบสุขภาพชุมชนDV3.5  
 จากการวิเคราะห์  พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีระบบสุขภาพชุมชนในระดับมาก (x� = 3.83)  
โดยมีระบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยยึดหลัก “สร้างนําซ่อม” ในระดับมาก (x� = 3.55) มีการ
เรียนรู้เรื่องการกิน การอยู่ที่ถูกต้อง และช่วยให้สุขภาพดีในระดับมาก (x�= 4.01) มีการทําข้อมูล
เรื่องคุณประโยชน์ของผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ข้าวกล้องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก 
(x� = 3.83) มีการเรียนรู้ภูมิปัญญา เรื่องการหาอาหารในธรรมชาติ การทําอาหารตามฤดูกาล  
ปอ้งกันการเจ็บปว่ย หรือรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในระดับมาก (x� = 3.90) มีข้อมูล มีการเรียนรู้
เรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น มีการปลูกและการนํามาใช้ เอามาแปรรูป มีสถานีอนามัยใกล้บ้าน มี
มาตรการช่วยเหลอืในระดับมาก (x� = 3.67)  มีการส่งเสริมการออกกําลังกายที่ถูกต้อง เหมาะกับ
เพศ วัย สภาพของรา่งกาย และเหมาะสมกับวัฒนธรรมทอ้งถิ่นในระดับมาก (x� = 3.78) ชุมชนมีน้ํา
ดื่มสะอาด ใช้น้ําฝน การกรองน้ํา การตม้น้ําดื่ม หรือมีโครงการน้ําดื่มจากชุมชนเอง หรือมีหุ้นส่วน
กับโครงการการผลิตน้ําดื่มของตําบลในระดับมาก (x� = 3.77) มีการส่งเสริมการผลิตอาหารเอง 
เช่น การปลูกผัก ปลูกสมุนไพร  การทําเกษตรผสมผสาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิต เพื่อ
การบริโภคในระดับมาก (x� = 4.03) มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพและ
การรักษาเบื้องตน้ในชุมชนในระดับมาก (x� = 4.01) มกีองทุนยาในหมูบ่้านเพื่อช่วยในยามฉุกเฉินใน
ระดับมาก (x� = 3.64) และมีการตั้งเป้าหมาย “ชุมชนสุขภาพดี” ในระดับมาก (x� = 4.01) แสดงดัง
กราฟที ่40 



กราฟที่ 40 ระบบสุขภาพชุมชน

         จากการวิเคราะห์การดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตรฐานของตัวแปรตามประกอบด้วยหลักชุมชนพอประมาณ หลักชุมชนมีเหตุผล และ
ชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ด ีพบวา่มีการใช้หลักชุมชนพอประมาณในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(x� = 4.01) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ยหรอืใกล้เคียงกัน
มกีารใช้หลักชุมชนมีเหตุผลใน
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน
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ระบบสุขภาพชุมชน  

จากการวิเคราะห์การดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

ตัวแปรตามประกอบด้วยหลักชุมชนพอประมาณ หลักชุมชนมีเหตุผล และ
ชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ด ีพบวา่มีการใช้หลักชุมชนพอประมาณในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ยหรอืใกล้เคียงกัน
มกีารใช้หลักชุมชนมีเหตุผลในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (x� = 3.86) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีความแตกต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน (S.D.= 0.64) และมีการใช้หลักชุมชนมี
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ระดบัน้อย     ����ระดับปานกลาง     ����ระดบัสูง     ����

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.55    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 4.01    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.83    SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ = 3.90    SD. = 0

x̅ x̅ x̅ x̅ =3.67     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ =3.78     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ =3.77     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ =4.03     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ =4.01     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ =3.64     SD. = 

x̅ x̅ x̅ x̅ =4.10     SD. = 

 
จากการวิเคราะห์การดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรตามประกอบด้วยหลักชุมชนพอประมาณ หลักชุมชนมีเหตุผล และ

ชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ด ีพบวา่มีการใช้หลักชุมชนพอประมาณในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีวามแตกตา่งกันนอ้ยหรอืใกล้เคียงกัน (S.D.= 0.62) 

และส่วนเบี่ยงเบน
และมีการใช้หลักชุมชนมี

100

3

3

7

1

16.8

����ระดับสูงที่สดุ

= 0.98

= 0.79

= 0.91

0.87

= 0.93

= 0.88

= 0.88

= 0.90

= 0.82

= 1.16

= 0.96
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ภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 (x� = 3.80) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความ
แตกตา่งกันนอ้ยหรอืใกลเ้คยีงกัน (SD.= 0.64) แสดงดังกราฟที่ 41 
 

กราฟที่ 41 การแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

 
 

ตอนท่ี 4  การทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

          ในตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานทดสอบไว้ 3 สมมติฐานและ
สมมตฐิานรวม  แบง่การวเิคราะหส์มมตฐิานดังนี้ 
 

          สมมติฐานที่ 1  ตัวแปรต้นที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 1 คือการ
จัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับชุมชนพอประมาณ ด้านความพอดีพองาม ความเรียบง่าย และคุณธรรม 
จากสมมตฐิานที่ 1 มผีลการวเิคราะหด์งัตัวแบบที่ 7 
 
 
 
 
 
 

4.01 3.86 3.8

0.62 0.64 0.64

0

1

2

3

4

5

DV1 DV2 DV3

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ตัวแบบที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3 กับตัวแปรตามที ่1  

 
 
         

 
         
 
        
          จากการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงปรมิาณตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.838 (ค่า Canonical 
Correlation = 0.838) และ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การจัดการวิสาหกิจกับตัวแปรเริ่มต้นของ
การจัดการวิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
เรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.533 การจัดการเรียนรู้
ของชุมชนเท่ากับ -0.303 และการจัดการทุนชุมชนเท่ากับ -0.237 จากข้อมูลช้ีให้เห็นว่าตัว
แปรเริ่มต้นของการจัดการวิสาหกิจชุมชนแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มี
ผลต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชนคือการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

 

IV1 การจัดการ
แบบพึ่งพา
ตนเอง 

    
IV การจัดการ 

วิสาหกิจชุมชน 

 

DV1 ชุมชน  

 พอประมาณ 

IV2 การจัดการ
ทุนชุมชน 

      

IV3 การจัดการ
เรียนรู้ของชุมชน  

DV1.2 ความเรยีบ   

         ง่าย 

     

 

DV1.3 คุณธรรม  

 

 

DV1.1 พอดีพองาม 

      

0.838 
-0.237 

-0.533 

-0.303 

-0.385 

-0.317 

-0.380 

ผลการวิจัยสนับสนุน คํานาง  โรมพันธ์, 2556 , หนา้ (1) 

วสิูตร สุจริะกุล, 2551, หนา้ (2) Amornsiriphong Plemyat, 2012, p.1 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

เดชา กลิ่นจันทร์, 2549, หนา้ (2) 

ธนาวุฒ ิพมิก ิและจันทนา ฤทธิส์มบรูณ์, 2552, หนา้ (2) 

ปยิวัน  เพชรหมี, 2552, หนา้ (2) 
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           เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นชุมชนพอประมาณ กับตัวแปรเริ่มต้นของการดําเนินการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ ความพอดีพองาม
เท่ากับ-0.385 คุณธรรมเท่ากับ -0.380 และความเรียบง่ายเท่ากับ -0.317 ตามลําดับ จาก
ข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนแต่ละตัวมีความแตกต่างกันกัน โดยตัว
แปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชน
พอประมาณคือความพอดีพองาม หมายถึงการที่ครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตากันชุมชนอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการจัดงานบุญงาน
ประเพณทีี่ดีงามรักษาวัฒนธรรมที่ดีในวิถีชุมชนมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ
สู่คนรุ่นใหม่สุขภาพชุมชนดี  มีการดูแลช่วยเหลือคนพิการ คนเฒ่าคนแก่ ในชุมชน
สภาพแวดล้อมดิน น้ําป่าอากาศดี ไม่เสื่อมโทรม และมีการทําข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนว่ามี
รายรับรายจา่ยและหนี้สนิ 
            การวเิคราะหค์า่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธค์าโนนคิอล และการวเิคราะหเ์สน้ทาง Path   
Analysis สมมติฐานที่ 1 มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรของการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน  กับตัวแปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านชุมชน
พอประมาณ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ 1 มีความ 
สัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และมีค่าความทับซ้อนมากกว่าร้อยละ 
1.50  มคีา่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธค์าโนนคิอล r = 0.838 

 

ตารางที่ 24 ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอเกน ค่าความแปรปรวนที่สกัด

ไดค่้าความทับซ้อน  และสถติสิําหรับทดสอบความสัมพันธ์เชงิเส้นตรงเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ตามสมมตฐิานที่ 1 

Variate Number ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

Canonocal Correlation 0.838 0.068 0.019 

Eigenvalue 0.702 0.005 0.000 

Wilk’ Lambda 0.296 0.995 0.999 

F-Value 88.914 0.638 0.189 

Significance (P<) 0.000 0.635 0.664 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

Variate Number ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

ความแปรปรวนที่สกัดได้ (Variance extracted) (%) 

ชุมชนพอประมาณ 85.285 5.963 8.752 

การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 60.064 0.027 0.003 

ความซับซ้อน (Redundancy) (%) 

ชุมชนพอประมาณ 59.890 0.028 0.003 

การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 85.532 5.885 8.585 
  

 ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรของการจัดการวิสาหกิจชุมชน กับชุดตัวแปรการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ชุดที่ 1 มี
ความสัมพันธก์ันทางสถติอิยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าความทับซ้อนมากกว่า
รอ้ยละ 1.50 มคีา่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธค์าโนนคิอล r = 0.838  
          ผลการวเิคราะหข์อ้มูลตารางที่ 24 พบว่าความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มตัวแปรต้นกับกลุ่ม
ตัวแปรตาม ของชุดที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.838 (p = 0.000) ส่วน
ความสัมพันธก์ันระหวา่งกลุม่ตัวแปรตน้กับกลุม่ตัวแปรตามของชุดที่ 2 และ 3 มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับต่ํามาก และมคีวามความทับซอ้นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1.50 จงึไมน่ํามาอธบิายความสัมพันธ ์

ข้อมูลชุดที่ 1 หมายถงึ กลุม่ตัวแปรตน้มคีวามสัมพันธก์ับกลุม่ตัวแปรตามในทางบวก
ระดับสูง และเมื่อพจิารณาคา่ Eigenvalues มคีา่เทา่กับ0.702 แสดงวา่ตัวแปรคาโนนิคอลของ
กลุม่ตัวแปรตน้ในการจัดการวสิาหกจิชุมชน สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรคาโน
นิคอลของกลุ่มตัวแปรตามการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชน
พอประมาณของกลุม่วสิาหกจิชุมชน ไดร้อ้ยละ 70.20  
          พจิารณาคา่ความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอล ชุดที ่1 พบวา่ ตัวแปรคาโนนคิอล 
ของตัวแปรตามด้านการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตามได้
รอ้ยละ 85.285 และตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตน้ดา้นการจัดการวสิาหกิจชุมชนสามารถ
ทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตน้ของตัวแปรตน้ไดร้อ้ยละ 60.064 
 พิจารณาความทับซ้อนของตัวแปรชุดที่ 1 พบว่า ตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1 พบว่า ตัว
แปรคาโนนิคอลของตัวแปรต้น คือการจัดการวิสากิจชุมชน สามารถทํานายความแปรปรวนของ
ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตามคือ การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
ชุมชนพอประมาณของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมได้ร้อยละ 59.89 และตัวแปรคาโนนิคอล 
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ของตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหม สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นคือ 
การจัดการวิสากิจชุมชนได้ร้อยละ 85.532 ส่วนความทับซ้อนของตัวแปรในชุดที่ 2 และ 3 มี
คา่ความทับซอ้นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1.50 จงึไมน่ํามาอธบิายความแปรปรวน 
 

ตารางที่ 25  ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานและแบบโครงสร้าง 

สําหรับตัวแปรต้นการจัดการวิสาหกิจชุมชนIVและตัวแปรตาม การดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านชุมชนพอประมาณDV1 

ตัวแปร 

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

แบบคะแนน

มาตรฐาน 

แบบเชงิ

โครงสร้าง 

ตัวแปรตาม DV1 ชุมชนพอประมาณ 

DV1.1 ความพอดพีองาม -0.385 -0.915 

DV1.2 ความเรยีบงา่ย -0.317 -0.923 

DV1.3 คุณธรรม -0.380 -0.933 

ตัวแปรต้น IV1 การจัดการวสิาหกิจชุมชน 

IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง -.0.533 -0.954 

IV2 การจัดการทุนชุมชน -0.237 -0.912 

IV3 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน -0.303 -0.908 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

แบบคะแนนมาตรฐานดา้นตัวแปรตามมีค่าตามลําดับ ดังนี้  ความพอดีพองามเท่ากับ-0.385  
คุณธรรมเทา่กับ -0.380 และความเรยีบงา่ยเทา่กับ -0.317 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรต้นมีค่า
ตามลําดับดังนี้ การจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.533 การจัดการเรียนรู้ของชุมชน
เทา่กับ-0. 303 และการจัดการทุนชุมชนเทา่กับ -0.237 
           พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้นและตัว
แปรตามทุกตัวแปรย่อยมีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้แสดงให้
เห็นวา่ตัวแปรคาโนนคิอลเชิงโครงสรา้งของตัวแปรตน้การจัดการวสิาหกจิชุมชน เป็นตัวแปรที่
เกิดขึ้นจากตัวแปรย่อยทุกตัวตั้งแต่การจัดการแบพึ่งพาตนเอง  การจัดการเรียนรู้ของชุมชน
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และการจัดการทุนชุมชน และตัวแปรคาโนนิคอล ของตัวแปรตาม ในการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นตัวแปรที่เกดิขึ้นจากตัวแปรยอ่ยของตัวแปรตามทุกตัว ตั้งแต่ความพอดีพองาม คุณธรรม 
และความเรยีบงา่ย 

 สมมติฐานที่ 2 ตัวแปรต้นที่  1-3  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 2 ตัวแปร
ต้นที่ 1-3  ซึ่งประกอบด้วย  การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการ
จัดการเรียนรู้ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีเหตุมีผล ในด้านการเรียนรู้ปัญหา การรู้จัก
ตนเอง การรูจ้ักวางแผนและรูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง จากสมมติฐานที่ 2 แสดงผลการ
วเิคราะหด์ังตัวแบบที ่8 
 

ตัวแบบที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3 กับตัวแปรตามที ่2                      
 
 
 

                           
 
 
           จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้า
ไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.828 (ค่า Canonical Correlation = 

IV1 การจัดการ
แบบพึ่งพาตนเอง 

 

 

IV การจัดการ 

วิสาหกิจชุมชน 

DV2ชมุชน

มเีหตุผล 
IV2 การจัดการทุน

ชุมชน 
           

IV3 การจัดการ
เรียนรู้ของชุมชน 

DV2.3 รู้จักวางแผน 

DV2.4 รู้จักใชเ้หตุผล
เป็นเคร่ืองนําทาง 

 

DV2.1 เรียนรู้ปัญหา 
         

DV2.2 รู้จักตนเอง 0.828 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

ทองจันทร์ บุตรพรหม, 2556, สัมภาษณ์

เกษม สขุสวัสดิ,์ 2546, หนา้ (2) 

เจยีม สงิหาโคตร, 2556, สัมภาษณ์ 

0.368 

0.486 

0.567 

0.071 

 

0.215 

0.227 

0.220 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

ชาญชัย สุขสกล, 2554, หนา้ (2) 

ณัฐนันท ์หลักคําและคณะ, 2554, หนา้ (2) 

ไชยรัตน ์ปรานี, 2551, หนา้ (3) 
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0.828) และพบวา่ คา่สัมประสทิธิ์การจัดการวิสาหกิจกับตัวแปรเริ่มต้นของการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผล  สามารถ
เรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การจัดการเรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ 0.486 การจัดการจัดการแบบ
พึ่งพาตนเองเท่ากับ 0.368 และการจัดการทุนชุมชนเท่ากับ 0.220  จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็น
ว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการ
จัดการวสิาหกจิชุมชนคอืจัดการเรยีนรูข้องชุมชนและการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
           เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผล กับตัวแปรเริ่มต้นของการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื สามารถเรยีงลําดับจากสูงไปต่ําคอื การเรยีนรูป้ัญหาเท่ากับ 0.567 
การรู้จักวางแผนเท่ากับ 0.227 การรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางเท่ากับ 0.215 และการ
รูจ้ักตนเองเท่ากับ 0.071 ตามลําดับ จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชน
แตล่ะตัวมคีวามแตกต่างกัน โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลคือการเรียนรู้ปัญหาโดยที่ชุมชนสนใจการเรียนรู้ ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย  ชุมชนเรียนรู้ มีความรู้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการผลิต เช่น 
การทํานา  การแปรรูป  การตลาด ชุมชนหาข้อมูล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจประกอบ
อาชีพหรอืการลงทุน  ชุมชนเรยีนแลว้กค็ดิเป็น ทําเป็น มทีักษะในการทําสิ่งที่ไดเ้รยีน ได้อบรม
มา รู้จักปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้  มีการวิจัย รวบรวมข้อมูล มีการพูดคุย เสวนา ทํา
ประชาคม มีข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน และการใช้จ่ายของชุมชน ตัวเลขโดยรวม เป็นหนี้ในระบบ 
นอกระบบ มขีอ้มูลปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน ปัญหาดิน น้ํา ป่า ฝุ่นละอองมีข้อมูลและมีการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนเรียนรู้เรื่องวิธีการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน 
และมขีอ้มูลเกี่ยวกับทุนของชุมชนได้แก่ ทุนทรัพยากร ดิน น้ํา ป่า พืช สัตว์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
           เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรของการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับตัวแปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุดที่ 1 มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และมคีา่ความทับซอ้นมากกวา่รอ้ยละ 1.50  มคีา่สัมประสทิธิ ์
สหสัมพันธค์าโนนคิอล r = 0.828 
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ตารางที่  26  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอเกน ค่าความแปรปรวนที่

สกัดได้  ค่าความทับซ้อนและสถิติสําหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรงเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ตามสมมตฐิานที่ 2  

Variate Number ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

Canonocal Correlation 0.828 0.222 0.049 

Eigenvalue 0.685 0.049 0.002 

Wilk’ Lambda 0.299 0.949 0.998 

F-Value 64.544 4.515 0.600 

Significance (P<) 0.000 0.000 0.549 

ความแปรปรวนที่สกัดได้ (Variance extracted) (%) 

ชุมชนมเีหตุผล 79.944 5.629 6.487 

การจัดการทุนชุมชน 58.849 0.383 0.015 

ความทับซ้อน  (Redundancy) (%) 

ชุมชนมเีหตุผล 54.754 0.222 0.015 

การจัดการทุนชุมชน 85.923 7.792 6.285 
 

           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง  พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรต้นกับ
กลุม่ตัวแปรตามของชุดที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.828 (p = 0.000) ส่วน
ความสัมพันธก์ันระหวา่งกลุม่ตัวแปรตน้กับกลุม่ตัวแปรตามของชุดที่ 2 และ 3  มีค่าความทับ
ซอ้นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1.50 จงึไมน่ํามาอธบิายความสัมพันธ ์

  ข้อมูลชุดที่ 1 หมายถึง กลุ่มตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรตามใน
ทางบวกระดับสูง และเมื่อพิจารณาค่า Eigenvalues มีค่าเท่ากับ 0.685 แสดงว่าตัวแปรคาโน
นิคอลกลุ่มตัวแปรต้นของการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การ
จัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชน สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร
คาโนนคิอลของกลุม่ตัวแปรตามคอืหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนมีเหตุผลของ
วสิาหกจิชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ไดร้อ้ยละ 68.50 
  พจิารณาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1พบว่าตัวแปรคาโนนิคอลของ
ตัวแปรตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ได้ร้อยละ 79.944 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปร
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ต้นด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรตน้แตล่ะตัวไดร้อ้ยละ 58.849 
  พจิารณาคา่ความทับซอ้นของตัวแปรชุดที่ 1 พบวา่ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรต้น 
คอื การจัดการวิสาหกิจชุมชน สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปร
ตามคอื หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 54.754 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตาม
คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผล สามารถทํานายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มตน้ของตัวแปรตน้ คอืการจัดการวิสาหกิจชุมชน ได้ร้อยละ 85.923 ส่วนความ
ทับซ้อนของตัวแปรชุดที่ 2 และ 3  มีค่าความทับซ้อนน้อยกว่าร้อยละ 1.50 จึงไม่นํามา
อธบิายความแปรปรวน 
 

ตารางที่ 27  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานและแบบ

โครงสร้างสําหรับตัวแปรต้น  การจัดการวิสาหกิจชุมชน (IV) และตัวแปร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านชุมชนมเีหตุผล (DV2)  

   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง  ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

แบบคะแนนมาตรฐานด้านตัวแปรตามมีค่าตามลําดับดังนี้ การเรียนรู้ปัญหาเท่ากับ 0.567 
รูจ้ักวางแผนเท่ากับ 0.227 และรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางเท่ากับ 0.215 และรู้จักตนเอง

 

ตัวแปร 

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

แบบคะแนน

มาตรฐาน 

แบบเชงิ

โครงสร้าง 

ตัวแปรตาม  DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านชุมชนมเีหตุผล 

DV2.1 เรยีนรูป้ัญหา        0.567 0.970 

DV2.2 รูจ้ักตนเอง 0.071 0.837 

DV2.3 รูจ้ักวางแผน 0.227 0.894 

DV2.4 รูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง 0.215 0.870 

ตัวแปรต้น IV การจัดการวสิาหกจิชุมชน 

IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 0.368 0.916 

Iv2 การจัดการทุนชุมชน 0.220 0.915 

IV3 การจัดการเรยีนรูชุ้มชน 0.486 0.950 
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เท่ากับ 0.071 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเชิงโครงสร้างด้านตัวแปรตามมีค่า
ตามลําดับ ดังนี้การเรยีนรูป้ัญหาเทา่กับ 0.970 รูจ้ักวางแผนเทา่กับ 0.894 และรู้จักใช้เหตุผล
เป็นเครื่องนําทางเท่ากับ 0.870 และรู้จักตนเองเท่ากับ 0.837 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรต้นมีค่าตามลําดับดังนี้ การจัดการแบบพึ่งพา
ตนเองเท่ากับ 0.368 การจัดการทุนชุมชนเท่ากับ 0.220 การเรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ 0.486 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้นมีค่าตามลําดับ ดังนี้
การเรยีนรูข้องชุมชนเทา่กับ 0.950 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองเทา่กับ 0.916 การจัดการทุน
ชุมชนเทา่กับ 0.915  
           พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้นและตัว
แปรตามทุกตัวแปร มคีา่ตัง้แต ่0.30 ขึ้นไป ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรคาโนนิคอลเชิงโครงสร้างของตัวแปรการจัดการวิสาหกิจชุมชน เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นจาก
ตัวแปรย่อยทุกตัวแปรตั้งแต่ การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการ
จัดการเรียนรู้ของชุมชน และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้น
จากตัวแปรย่อยทุกตัว ตั้งแต่การเรียนรู้ปัญหา รู้จักตนเอง รู้จักวางแผน และรู้จักใช้เหตุผล
เป็นเครื่องนําทาง 
 

            สมมติฐานที่ 3 ตัวแปรต้นที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 3  ตัวแปร
ต้นที่ 1-3  ประกอบด้วย  การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการ
เรยีนรูข้องชุมชน มคีวามสัมพันธก์ับชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในด้านการจัดการชุมชน  ระบบการ
ผลติชุมชน การตลาดชุมชน  ระบบการเงิน การใช้พลังงาน  และระบบสุขภาพจากสมมติฐาน
ที่ 3 แสดงผลการวเิคราะหด์ังตัวแบบที่ 9 
            การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.793 (ค่า Canonical 
Correlation = 0.793) และ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การจัดการวิสาหกิจกับตัวแปรเริ่มต้นของ
การจัดการวิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
เรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การจัดการเรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ -0.558 การจัดการทุนชุมชน
เท่ากับ -0.286  และการจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.224  จากข้อมูลดังกล่าว
ช้ีใหเ้ห็นวา่การจัดการวสิาหกจิชุมชนแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อ
การจัดการวสิาหกจิชุมชน คอืการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 
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ตัวแบบที่ 9  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3 กับตัวแปรตามที ่3 
 

 
 
 

 
   

 

             
             เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรของการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับตัวแปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดีของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ชุดที่ 1 มคีวามสัมพันธ์กันทางสถิติที่อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 มีความความทับซ้อนมากกว่าร้อยละ 1.50 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธค์าโนนคิอล r = 0.793 
 

 

 

 

IV1 การจัดการ
แบบพึ่งพาตนเอง 

 

    
   IVการจัดการ 
   วิสาหกิจชุมชน 

DV3 

ชมุชน 

    มภีูมิ     

คุ้มกันท่ีดี 

IV2 การจัดการทุน
ชุมชน 

         

IV3 การจัดการ
เรียนรู้ของชุมชน 

DV3.3 การตลาดชุมชน 

DV3.4 ระบบการเงนิ 

DV3.5 การใชพ้ลังงาน 

DV3.1 การจัดการ
ชุมชน 

DV3.2 ระบบการ 
ผลติชุมชน  

DV3.6 ระบบสุขภาพ 

0.793 

ผลการวจิัยสนับสนุน 

จําเนยีร แสนโท, 2556, สัมภาษณ์ 

อรรถพล อุสายพันธ์, 2551, หนา้ (2) 

สุคนธ ์เหลอือนิคะสตุ, 2551, หนา้ (2) 

-0.286 

-0.558 

-0.284 

-0.246 

-0.218 

-0.116 

-0.141 

-0.136 

-0.224 

ผลการวจิัยสนับสนุน 

สุวกจิ  ศรีปัดถา, 2549, หนา้ (2) 

Guntalee.R., 2009, p. 2 

อดนิันท ์ พรหมใจ, 2550, หนา้ (3) 
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ตารางที่  28 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอเกน ค่าความแปรปรวนที่

สกัดได้  ค่าความทับซ้อนและสถิติสําหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรงเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ตามสมมตฐิานที่ 3    

Variate Number ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

Canonocal Correlation 0.793 0.363 0.188 

Eigenvalue 0.628 0.131 0.035 

Wilk’ Lambda 0.311 0.838 0.965 

F-Value 40.455 9.344 4.648 

Significance (P<) 0.000 0.000 0.001 

ความแปรปรวนที่สกัดได้ (Variance extracted) (%) 

ชุมชนมภูีมคิุ้มกันที่ดี 75.313 7.156 6.019 

การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 53.645 1.132 0.213 

ความทับซ้อน  (Redundancy) (%) 

ชุมชนมภูีมคิุ้มกันที่ดี 47.325 0.940 0.213 

การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 85.372 8.613 6.015 

           
            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง ปรากฏว่าความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มตัวแปร
ต้นกับกลุ่มตัวแปรตาม ของชุดที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.793 (p = 
0.000) ส่วนความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มตัวแปรต้นกับกลุ่มตัวแปรตามชุดที่ 2 และ 3 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและต่ํามาก และมีค่าความทับซ้อนน้อยกว่าร้อยละ 1.50 จึงไม่
นํามาอธบิายความสัมพันธ ์ขอ้มูลชุดที่ 1 หมายถึงกลุ่มตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัว
แปรตามในทางบวกระดับสูง และเมื่อพิจารณาค่า Eigenvalues มีค่าเท่ากับ 0.628 แสดงว่า
ตัวแปรคาโนนิคอลของกลุ่มตัวแปรต้นในด้านการจัดการวิสาหกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลของกลุ่มตัวแปร
ตามการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ไดร้อ้ยละ 62.80 
 พจิารณาคา่ความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอล ชุดที ่1 พบว่า ตัวแปรคาโนนิคอล 
ของตัวแปรตามการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต้นของตัวแปรตามได้ร้อยละ 75.313 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรต้นด้านการ
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จัดการวสิาหกิจชุมชนสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นแต่ละ
ตัวไดร้อ้ยละ 53.645 
           พิจารณาความทับซ้อนของตัวแปรชุดที่ 1 พบว่า ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรต้น 
คอื การจัดการวิสาหกิจชุมชน สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปร
ตาม คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 47.325 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตาม คือหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น คือ การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนได้ร้อยละ 85.372 ส่วนความทับซ้อนของตัวแปรชุดที่ 2 และ 3 มีค่าความทับซ้อนน้อย
กวา่รอ้ยละ 1.50 จงึไมน่ํามาอธบิายความแปรปรวน 
 

ตารางที่ 29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานและแบบ
โครงสร้างสําหรับตัวแปรต้น การจัดการวิสาหกิจชุมชน (IV) และตัวแปร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านภูมคุ้ิมกันที่ด ี(DV3) 

            

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง ปรากฏว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

แบบคะแนนมาตรฐานด้านตัวแปรตามมีค่าตามลําดับดังนี้ การจัดการชุมชนเท่ากับ-0.284 

ตัวแปร 
สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
แบบคะแนน
มาตรฐาน 

แบบเชงิ
โครงสร้าง 

ตัวแปรตาม DV หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านชมุชนมภีูมิคุ้มกันทีด่ ี

DV3.1 การจัดการชุมชน -0.284 -0.888 
DV3.2 ระบบการผลติชุมชน -0.246 -0.924 
DV3.3 การตลาดชุมชน -0.218 -0.867 
DV3.4 ระบบการเงนิชุมชน -0.116 -0.825 
DV3.5 การใช้พลังงาน -0.141 -0.835 

DV3.6 ระบบสุขภาพชุมชน -0.136 -0.865 

ตัวแปรต้น IV  การจัดการวสิาหกจิชุมชน 
IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง -0.224 -0.879 
IV2 การจัดการทุนชุมชน -0.286 -0.925 
IV3 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน -0.558 -0.966 
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ระบบการผลิตชุมชนเท่ากับ-0.246 การตลาดชุมชนเท่ากับ-0.218  การใช้พลังงานเท่ากับ          
-0.141 ระบบสุขภาพชุมชนเท่ากับ -0.136 และระบบการเงินชุมชนเท่ากับ -0.116 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างด้านตัวแปรตามมีค่าตามลําดับ ดังนี้ 
ระบบการผลิตชุมชนเท่ากับ-0.924 การจัดการชุมชนเท่ากับ-0.888 การตลาดชุมชนเท่ากับ   
-0.867 ระบบสุขภาพชุมชนเท่ากับ -0.865 การใช้พลังงานเท่ากับ  -0.835  และระบบ
การเงนิชุมชนเทา่กับ -0.825  
 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรต้นมีค่าตามลําดับ ดังนี้
การจัดการเรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ -0.558 การจัดการทุนชุมชนเท่ากับ -0.286 และการ
จัดการแบบพึ่งพาตนเองเทา่กับ -0.224  
 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้นและตัว
แปรตามทุกตัวแปรย่อย มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้แสดงให้
เห็นวา่ตัวแปรคาโนนคิอลเชิงโครงสรา้งของตัวแปรตน้การจัดการวสิาหกจิชุมชน เป็นตัวแปรที่
เกิดขึ้นจากตัวแปรย่อยทุกตัวแปร ตั้งแต่ การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน
และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแปร
ที่เกิดขึ้นจากตัวแปรย่อยของตัวแปรตามทุกตัว ตั้งแต่การจัดการชุมชน ระบบการผลิตชุมชน 
การตลาดชุมชน  การใช้พลังงานระบบสุขภาพชุมชน และระบบการเงินชุมชน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี กับตัวแปรเริ่มต้นของการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอ เพี ย งด้ า น ชุมชนมี ภู มิ คุ้ ม กั นที่ ดี ข อ ง วิ ส าหกิ จ ชุมชนกลุ่ ม ผู้ ผลิ ต ผ้ า ไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การจัดการชุมชนเท่ากับ -0.284 
ระบบการผลิตชุมชนเท่ากับ -0.246  การตลาดชุมชนเท่ากับ -0.218 ระบบการใช้พลังงาน
เท่ากับ -0.141 สุขภาพชุมชนเท่ากับ -0.136 และระบบการเงินชุมชนเท่ากับ -0.116 
ตามลําดับ จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนแต่ละตัวมีความแตกต่าง
กัน โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
ชุมชนชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการจัดการชุมชน ชุมชนมีคณะผู้นําที่ดีมีคุณธรรม บริหาร
จัดการ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่ดี คือ มีผู้นําที่ดี เป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ชุมชนเอง เป็นผู้ตามที่ดีที่รู้จักเรียนรู ้
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทํา มีส่วนร่วมในการดําเนินการกับคณะผู้นํามีการส่งเสริมการเรียนรู ้
การพัฒนาบุคลากรสําหรับชุมชน  กลุ่มต่างๆ มีการจัดการพัฒนาโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  มี
การบริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวมเช่น ป่าชุมชน ที่ดินและแหล่งน้ํา  และมีการให้
การศกึษา การรณรงคเ์รื่องสทิธเิสรภีาพประชาธปิไตยการมสีว่นรว่มทางการเมอืง      
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IV1 การจัดการ 
แบบพึ่งพาตนเอง 

 

 

    IV การจัดการ 

   วสิาหกจิชุมชน 

DV หลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

IV2 การจัดการ 
ทุนชุมชน 

       

IV3 การจัดการ
เรียนรู้ของชุมชน  

DV2 ชุมชนมี
เหตุผล 

 

DV3 ชุมชนมี
ภูมคิุม้กันที่ด ี

DV1 ชุมชน

พอประมาณ 
 

0.869 

-0.560 

-0.247 

-0.257 

-0.254 

-0.415 

-0.407 

 

 สมมติฐานฐานรวม การจัดการวิสาหกจิชุมชนมคีวามสัมพันธ์กับหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
             
              การจัดการวิสาหกิจชุมชนมีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวแปรของการจัดการวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบด้วยการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การ
จัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชนกับตัวแปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผลและชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีของวิสาหกิจชุมชน
กลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื   
 จากสมมตฐิานทัง้ 3 สมมตฐิานขา้งต้นสมมติฐานที่ 1ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
ที่ 1-3 กับตัวแปรตามที่ 1 สมมติฐานที่ 2 คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3 กับตัว
แปรตามที่ 2 สมมติฐานที่ 3 คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3 กับตัวแปรตามที่ 3 
สามารถนํามารวมกันเป็นสมมตฐิานรวม ไดด้ังตัวแบบที่ 10 

 

ตัวแบบที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-3 กับตัวแปรตามที่ 1-3 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                
 
         

ผลการวจิัยสนับสนุน หลวน เพ็งปอภาร, 2556, สัมภาษณ์ 

ชูใจ กนิูญ, 2551, หนา้ (ข) ชาญ รามัญอุดม, 2552, หนา้ (2) 

ผลการวจิัยสนับสนุน 

เกษม สขุสวัสดิ,์ 2556, หนา้ (2) 

ชาญชัย  สุขสกุล, 2554, หนา้ (2) 

กติตพิล ทองรัตน,์ 2552, หนา้ (2) 
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          จากการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.869 (ค่า Canonical Correlation = 0.869) 
และพบวา่คา่สัมประสทิธิ์การจัดการวิสาหกิจกับตัวแปรเริ่มต้นของการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การ
จัดการเรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ-0.415 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.407 การ
จัดการทุนชุมชนเท่ากับ -0.254  จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนแต่
ละตัวมีความแตกต่างกัน โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชนคือการ
จัดการเรยีนรูข้องชุมชนและการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
 

           เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับตัวแปรเริ่มต้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ ชุมชน
พอประมาณเทา่กับ -0.560 ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีเท่ากับ -0.257 และชุมชนมีเหตุผลเท่ากับ-
0.247 ตามลําดับ จากข้อมูลช้ีให้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละตัวมีความ
แตกต่างกัน โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือด้านชุมชน
พอประมาณประกอบด้วยการที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความพอดีพองาม ความเรียบง่าย 
และมคีุณธรรม 
 

          การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์เส้นทาง Path  
Analysis   ของสมมติฐานรวม การจัดการวิสาหกิจชุมชนมีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรของการจัดการวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบ 
ดว้ยการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชนกับตัว
แปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผลและชุมชน
มีภูมิคุ้มกันที่ดีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ 1 มีความ 
สัมพันธ์กันทางสถิติที่อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 มีความความทับซ้อนมากกว่าร้อยละ 
1.50 มคีา่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธค์าโนนคิอล r = 0.869 
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ตารางที่  30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล  ค่าไอเกน  ค่าความแปรปรวนที่

สกัดไดค่้าทับซ้อนและสถิติสําหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ตามสมตฐิานรวม 

Variate Number ชุดที่  1 ชุดที่  2 ชุดที่  3 

Canonical Correlation 0.869 0.288 0.072 

Eigenvalue 0.755 0.831 0.005 

Wilk's lambda 0.224 0.912 0.995 

F-Value 116.634 11.963 2.684 

Significance (p<) 0.000 0.000 0.102 

ความแปรปรวนที่สกัดได้(Variance Xtracted) (%) 

DV หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 86.799 8.710 4.490 

IV การจัดการวสิาหกจิชุมชน 65.056 0.661 0.031 

ความทับซ้อน (Redundancy) (%) 

DV หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 65.522 0.724 0.024 

IV การจัดการวสิาหกจิชุมชน 86.183 7.961 5.856 

               
ผลการวเิคราะหข์อ้มูลตามตาราง ปรากฎว่าความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มตัวแปรต้น

กับกลุ่มตัวแปรตาม ของชุดที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.869 (p = 0.000) 
ส่วนความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มตัวแปรต้นกับกลุ่มตัวแปรตามชุดที่ 2 และ 3 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ํามาก และมีค่าความทับซ้อนน้อยกว่าร้อยละ 1.50 จึงไม่นํามา
อธิบายความสัมพันธ์ ข้อมูลชุดที่ 1 หมายถึงกลุ่มตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปร
ตามในทางบวกระดับสูง และเมื่อพิจารณาค่า Eigenvalues มีค่าเท่ากับ 0.755 แสดงว่าตัว
แปรคาโนนิคอลของกลุ่มตัวแปรต้นในด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน สามารถทํานายความ
แปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอลของกลุม่ตัวแปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วสิาหกจิชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ไดร้อ้ยละ 75.50 
         พจิารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1 พบว่า ตัวแปรคาโนนิคอล 
ของตัวแปรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตามได้
รอ้ยละ 86.799 และตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตน้ดา้นการจัดการวสิาหกิจชุมชนสามารถ
ทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตน้ของตัวแปรตน้แตล่ะตัวไดร้อ้ยละ 65.056 
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 พิจารณาความทับซ้อนของตัวแปรชุดที่ 1 พบว่า ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรต้น 
คอื การจัดการวิสาหกิจชุมชน สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปร
ตาม คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 65.522 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตาม คือหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
ทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น คือ การจัดการวิสาหกิจชุมชนได้
รอ้ยละ 86.183 ส่วนความทับซ้อนของตัวแปรชุดที่ 2 และ 3 มีค่าความทับซ้อนน้อยกว่าร้อย
ละ 1.50 จงึไมน่ํามาอธบิายความแปรปรวน 
 

ตารางที่  31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานและแบบ

โครงสร้างสําหรับตัวแปรต้นการจัดการวิสาหกิจชุมชน (IV) และตัวแปร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (DV)  

ตัวแปร 

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

แบบคะแนน

มาตรฐาน 

แบบเชงิ  

โครงสร้าง 

ตัวแปรตาม  DV  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

DV1  ชุมชนพอประมาณ -0.560 -0.960 

DV2  ชุมชนมเีหตุมผีล -0.247 -0.938 

DV3  ชุมชนมีภูมคิุม้กันที่ดี -0.257 -0.257 

ตัวแปรตน้  IV การจัดการวิสาหกจิชุมชน 

IV1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง -0.407 -0.927 

IV2 การจัดการทุนชุมชน -0.254 -0.921 

IV3 การจัดการเรยีนรูข้องชุมชน -0.415 -0.937 

 
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง ปรากฏว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
แบบคะแนนมาตรฐานด้านตัวแปรตามมีค่าตามลําดับดังนี้ ชุมชนพอประมาณเท่ากับ-0.560 
ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีเท่ากับ -0.257 และชุมชนมีเหตุผลเท่ากับ-0.247ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างด้านตัวแปรตามมีค่าตามลําดับ ดังนี้ ชุมชน
พอประมาณเท่ากับ -0.960  ชุมชนมีเหตุมีผลเท่ากับ -0.938 และชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เทา่กับ -0.257 
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          ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรต้นมีค่าตามลําดับ ดังนี้
การจัดการเรยีนรูข้องชุมชนเท่ากับ -0.415 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.407 และ
การจัดการทุนชุมชนเทา่กับ -0.254  
         พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้นและตัว
แปรตามทุกตัวแปรย่อย มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้แสดงให้
เห็นวา่ตัวแปรคาโนนคิอลเชิงโครงสรา้งของตัวแปรตน้การจัดการวสิาหกจิชุมชน เป็นตัวแปรที่
เกิดขึ้นจากตัวแปรย่อยของตัวแปรต้นทุกตัว ตั้งแต่การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการ
ทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นจากตัวแปรย่อยของตัวแปรตามคือด้านชุมชนพอประมาณ และชุมชนมี
เหตุผล 
            

ตอนท่ี 5  การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  เพื่อให้ได้ตัวแบบชุมชน

ผู้ผลิตผ้าไหมท่ีมีการจัดการวิสาหกิจชุมชนในระดับสูงพร้อมกับ

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้อย่างยั่งยนื 
 

          การให้ได้มาซึ่งตัวแบบชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมที่มีการจัดการวิสาหกิจชุมชนในระดับสูงที่
พร้อมรับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างยั่งยืน  โดยการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติที่มาจากการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) โดยอาศัยตัวแบบและสมการโครงสร้าง  ที่พัฒนามาจากการศึกษา
ระดับความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอลระหว่างการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของวสิาหกจิชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มคีา่สัมประสทิธิ์ตัง้แต ่0.30 ขึ้นไป พบวา่ ตัวแปรตน้ที่มีความสําคัญต่อการจัดการวิสาหกิจ

ชุมชน  มี 2 ตัวแปร คือ การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3  
สว่นตัวแปรตามที่มผีลตอ่การดําเนนิงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคือด้านชุมชน

พอประมาณDV1 
 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล จากการศึกษาระดับความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปเป็นตัวแบบรวม ผลการศึกษาเป็น
ดังนี้ 
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ตัวแบบที่ 11  ชุมชนผู้ผลติผ้าไหมตามสมมตฐิานรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IV1 การจัดการ

แบบพึ่งพาตนเอง  

IV2 การจัดการทุน
ชุมชน 
         

 IV3 การจัดการ

เรยีนรู้ของชุมชน   

DV1ชุมชนพอประมาณ 

DV2ชุมชน มเีหตุผล 

        

DV3 ชุมชน มภีูมคิุม้กันที่ด ี

       

 

IV การจัด     

การวิสาหกิจ 

ชุมชน 

DV หลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

0.869 

     -0.560 

-0.257 

-0.247 

-0.407 

-0.254 

-0.415 

DV1.1 พอดพีองาม  

DV1.2 ความเรยีบง่าย

ง่าย  

DV1.3 คุณธรรม  

-0.385 

-0.317 

 -0.380 

DV2.1 เรียนรู้

DV2.2รู้จักตนเอง  

DV3.3 รู้จักวางแผน 

 

DV2.4 รู้จักใชเ้หตุผล
เป็นเคร่ืองนําทาง 

-0.567 

-0.071 

-0.227 

-0.215 

DV3.5 การใชพ้ลังงาน  

DV3.1 การจัดการ

DV3.2 ระบบการผลติ

DV3.3 การตลาด

DV3.4 ระบบการเงนิ  

-0.282 

-0.246 

-0.218 

-0.116 

DV3.6 ระบบสุขภาพ  

-0.141 

-0.136 
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           จากการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงปรมิาณตัวแบบความสัมพันธร์ะหวา่งการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.869 (ค่า Canonical Correlation = 0.869) 
และ พบวา่ คา่สัมประสทิธิ์การจัดการวิสาหกิจกับตัวแปรเริ่มต้นของการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่
มคีวามสัมพันธก์ับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือการ
จัดการเรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ -0.415 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.407 จาก
ข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน โดยตัวแปร
เริ่มต้นที่มีผลต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการเรียนรู้ของชุมชนและการจัดการแบบ
พึ่งพาตนเอง 
           เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับตัวแปรเริ่มต้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื คอื ชุมชนพอประมาณเท่ากับ -0.560 ข้อมูลดังกล่าว
ช้ีให้เห็นว่าตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือด้านชุมชน
พอประมาณซึ่งประกอบด้วยการที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความพอดีพองาม (-0.385) มี
คุณธรรม (-0.380) และความเรยีบงา่ย (-0.317) ซึ่งตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณคอืความพอดพีองาม ความเรยีบงา่ย และคุณธรรม      
           ดังนั้นในการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์จึงปรากฏ เป็น 2 ตัวแบบที่สําคัญ ได้แก ่
ตัวแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ และตัวแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการ
จัดการเรยีนรูข้องชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณ   
           จากการสร้างตัวแบบทําให้มองเห็นภาพของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่างๆ  และความสําคัญขององค์ประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์และสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
การจัดการวิสาหกิจชุมชนในระดับสูงพร้อมกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
อยา่งยั่งยนื  ดังผลการวเิคราะหต์อ่ไปนี้  
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 1. ตัวแบบการจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านชุมชนพอประมาณDV1 

            

 ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางความสัมพันธร์ะหว่างการจัดการแบบพึ่งพาตนเองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงดา้นชุมชนพอประมาณ  แสดงดังตัวแบบที ่12                 
            

 ตัวแบบที ่12 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองกับชุมชนพอประมาณDV1 

 
 

            เมื่อใช้คําสั่ง Multiple  Regression วธิ ีEnter  เพื่อพจิารณาว่าควรมเีสน้ทางที่
ปรากฏขึ้นเบื้องตน้หรอืไม ่ ปรากฏผลดังตารางที่ 32   
 

ตารางที่ 32 ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างการจัดการแบบพึ่งพาตนเองกับหลักชุมชน 

พอประมาณ 

 

 DV1 DV1.1 DV1.2 DV1.3 

IV1.5    0.694 

IV1 0.799 0.729 0.737 0.749 

            

IV1 การจัดการ

แบบพึ่งพาตนเอง 

IV1.5 การพึง่ 

ตนเองทางสังคม 

DV1 ชุมชน

พอประมาณ 

DV1.1 พอดพีองาม 

DV1.2 ความ

เรยีบง่าย 

DV1.3 คุณธรรม 
0.694 

0.749 

0.737 

0.799 

0.729 

-0.385 

-0.317 

-0.380 
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    รอบที่  2  คํานวณแบบ 5 ตอ่ 1  เพื่อพจิารณาสัมประสทิธิ ์ไมค่ํานวณ เนื่องจากตัว
แปรตน้ IV ผ่านเพยีงตัวเดยีวคา่ที่ไดจ้งึเทา่กับแบบ 1 ตอ่ 1 

จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ของการจัดการตัวแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนIV

ด้านการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง IV1 กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชน
พอประมาณพบว่า  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ DV1 ของ
วสิาหกจิชุมชนกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการพิสูจน์ตัวแบบเส้นทาง  
ไดด้ังนี้ 
          1. การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  ในระดับสูง (0.729) มีอิทธิพลทางอ้อม

ผ่านดา้นความพอดพีองามDV1.1ในระดับต่ํา (0.729*-0.385=-0.280) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน

ด้านความเรียบง่ายDV1.2 ในระดับต่ํา (0.737*-0.317=-0.233) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน

ดา้นคุณธรรมDV1.3 ในระดับต่ํา (0.749*-0.380 = -0.284) 

          2. การพึ่งพาตนเองทางสังคมIV1.5  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  โดยผ่านด้านคุณธรรมDV1.3  ใน
ระดับต่ํา (0.694*-0.380=-0.263) 
           ผลการพสิูจนเ์สน้ทางความสัมพันธ ์ สรุปไดว้า่ การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิทางตรงต่อการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณ  ในระดับสูง  และมอีิทธิพลทางอ้อมผ่านความพอดี

พองามDV1.1 ความเรียบง่ายDV1.2 และคุณธรรมDV1.3ในระดับต่ํา ส่วนการพึ่งพาตนเองทาง

สังคมIV1.5 ไมม่อีทิธพิลทางตรงตอ่การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ชุมชนพอประมาณDV1  แต่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านคุณธรรมDV1.3 ในระดับต่ํา ซึ่งเป็นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่มาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดน้ํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนนิงานของวสิาหกจิชุมชน  

         2. ตัวแบบการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงด้านชุมชนพอประมาณDV1 
           จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ของการจัดการวิสาหกิจชุมชนIVด้านการจัดการ
เรียนรู้ของชุมชนIV3กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณพบว่า  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีพอประมาณ DV1 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนดา้นการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน  นําไปสูก่ารเกดิชุมชนพอประมาณ ดังนี้ 
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ตัวแบบที ่13 การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน IVกับชุมชนพอประมาณDV1    

 
               

เมื่อใช้คําสั่ง Multiple  Regression วธิ ีEnter  เพื่อพจิารณาวา่ควรมเีสน้ทางที่ปรากฏ
ขึ้นเบื้องตน้หรอืไม ่ ปรากฏผลดังตอ่ไปนี้ 

 

รอบที่  1  คํานวณแบบ  1 ตอ่ 1  ผ่านทุกตัวแปร ดังตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33 ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างการจัดการเรยีนรู้ของชุมชนกับหลักชุมชน 

พอประมาณ 

 DV1 DV1.1 DV1.2 DV1.3 

IV3.4 0.751 0.692 0.699 0.694 

IV3 0.760 0.669 0.697 0.711 

 

รอบที่  2  คํานวณแบบ  5 ตอ่ 1  เพื่อพิจารณาสัมประสทิธิ ์
 ไมค่ํานวณ เนื่องจากตัวแปรตน้  IV  ผ่านเพยีงตัวเดยีวคา่ที่ไดจ้งึเทา่กับแบบ 1  ตอ่ 1 
 

           สรุปผลการพิสูจน์ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณ  ไดด้ังนี้ 

IV3 การ

จัดการเรยีนรู้

ของชุมชน 

DV1 ชุมชน

พอประมาณ 

DV1.1 พอดี

พองาม 

DV1.2 ความ

เรยีบง่าย 

DV1.3 

คุณธรรม 

IV3.4  การสรา้ง

เครอืข่ายชุมชน 

0.711 

0.697 0.760 

0.669 

0.692 

0.699 
0.751 

0.694 

-0.385 

-0.317 

-0.380 
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           1. การจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1ในระดับสูง(0.760)มีอิทธิพลทางอ้อม

ผ่านด้านความพอดีพองามDV1.1ในระดับต่ํา(0.669*-0.385*-0.385=-0.220) มีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านด้านความเรียบง่ายDV1.2 ในระดับต่ํา (0.697*-0.317=-0.233)และมีอิทธิพล

ทางออ้มผ่านดา้นคุณธรรมDV1.3ในระดับต่ํา (0.711*-0.380=-0.270) 

          2. การสร้างเครือข่ายชุมชนIV3.4  มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1 ในระดับสูง(0.751) มีอิทธิพล

ทางอ้อม โดยผ่านด้านความพอดีพองาม DV1.1 ในระดับต่ํา (0.692*-0.385= -0.266) ผ่าน

ดา้นความเรยีบงา่ยในระดับต่ํา (0.699*-0.317=-0.221) ผ่านด้านคุณธรรมDV1.3  ในระดับต่ํา 
(0.694*-0.380= -0.263= -0.263) 

            ผลการพิสูจน์เส้นทางความสัมพันธ์  สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 มี
อทิธพิลทางตรงต่อการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  

ในระดับสูง และมอีทิธิพลทางอ้อมผ่านด้านความพอดีพองามDV1.2 ความเรียบง่ายDV1.2  และด้าน

คุณธรรมDV1.3ในระดับต่ํา ส่วนการสร้างเครือข่ายชุมชนDV3.4 มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณในระดับสูง และมี

อิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านความพอดีพองาม DV1.2 ความเรียบง่ายDV1.2  และด้านคุณธรรมDV1.3  
ในระดับต่ํา ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอืไดน้ํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนนิงาน    



 

บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้เป็นการนําเสนอการสรุปผลการวจิัย  การอภิปรายและข้อเสนอแนะ ที่ได้จาก
การศกึษาและทดสอบสมมุตฐิานการวจิัย ความสัมพันธร์ะหวา่งการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียง 
เหนอื ขอ้คน้พบจากการวจิัย พบวา่ การจัดการวสิาหกจิชุมชนมคีวามสัมพันธ์กับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง นัน้ม ี2 ตัวแปรคือ การจัดการแบบพึ่งพาตนเองและการจัดการเรียนรู้
ของชุมชน ที่ส่งผลต่อระดับการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ความพอประมาณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม มีดังนี้จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร 
อํานาจเจริญ มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร เลย นครพนม อุดรธานี หนองบัวลําภู 
นครราชสมีา ชัยภูม ิขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ และรอ้ยเอ็ด    
 

 

 สรุปผลการวิจัย 
  

          ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือการศึกษา
ครัง้นี้มวีัตถุประสงค ์4 ประการ  คอื 1) เพื่อศกึษาการจัดการวสิาหกจิชุมชนในเรื่องการพึ่งพา
ตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม 2) เพื่อศึกษาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล และชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลติผ้าไหมกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม 4) เพื่อศึกษาตัว
แบบชุมชนผู้ผลติผ้าไหมที่มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนในระดับสูงพร้อมกับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างยั่งยืน ในงานดุษฎีนิพนธ์นี้ มีคําถามการวิจัยว่า การจัดการ
วิสาหกิจชุมชนตามตัวแบบชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมที่มีระดับสูง มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่  อย่างไร ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัยขึ้นเพื่อต้องการพิสูจน์ข้อ
คําถามการวิจัยและต้องการหาคําตอบว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรตามสมมุติฐาน จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้วิจัย
ได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัยขึ้น 3 สมมุติฐานในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 1) การจัดการวิสาหกิจชุมชน  มีความสัมพันธ์กับชุมชน
พอประมาณในด้านความพอดี ความเรียบง่าย และคุณธรรม 2) การจัดการวิสาหกิจชุมชน  
มคีวามสัมพันธก์ับชุมชนมเีหตุมผีล ในดา้นการเรยีนรูป้ัญหา การรูจ้ักตนเอง การรู้จักวางแผน
และรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง  3) การจัดการวิสาหกิจชุมชน  มีความสัมพันธ์กับชุมชน
มภูีมคิุม้กันที่ด ีในดา้นการจัดการชุมชน  ระบบการผลิตชุมชน การตลาดชุมชน ระบบการเงิน 
การใช้พลังงาน  และระบบสุขภาพชุมชน  และผู้วิจัยได้สรุปผลตัวแบบชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมที่มี
การจัดการวสิาหกจิชุมชนที่มีในระดับสูงพร้อมกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ม ี2 ตัวแบบที่มกีารจัดการวสิาหกจิในระดับสูงที่พรอ้มนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็นแนวทางในการดําเนนิงาน เพื่อใหเ้กดิการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยรวบ
ยอดสอดคลอ้งตามวัตถุประสงคก์ารศกึษา ไดด้ังนี้   

          1. การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการ
จัดการเรยีนรูข้องชุมชน ผลการวเิคราะหด์ังนี้  

1.1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 พบว่า การจัดการทางเทคโนโลยีอยู่ใน

ระดับมาก  (x�= 3.58)การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก (x� = 3.92) การพึ่งพา

ตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับมาก (x� = 4.14) การพึ่งพาตนเองทางจิตใจอยู่ใน

ระดับมาก (x�= 4.17) และการพึ่งพาตนเองทางสังคมอยูใ่นระดับมาก (x� = 4.08) 

1.2 การจัดการทุนชุมชนIV2 พบวา่ ทุนทางสังคมอยูใ่นระดับมาก (x� = 4.08) ทุนทาง

วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.85) ทุนทางทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง (x� = 3.37) และทุน

ทางโภคทรัพยอ์ยูใ่นระดับปานกลาง (x� = 3.46) 

1.3 การจัดการเรยีนรู้ของชุมชนIV3 พบวา่ทักษะสมัยใหม่อยู่ในระดับมาก (x� = 3.58)

องค์ความรู้ใหม่อยู่ในระดับปานกลาง (x� = 3.38) เจตคติใหม่อยู่ในระดับมาก (x� = 3.59) การสร้าง

เครอืขา่ยชุมชนอยูใ่นระดับมาก (x� = 3.69) 

          2. การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผลและชุมชนมี
ภูมคิุม้กันที่ด ีผลการวเิคราะหด์ังนี้ 

            2.1 ชุมชนพอประมาณDV1 พบว่า ความพอดีพองามอยู่ในระดับมาก (x� = 4.10) 

ความเรยีบงา่ยอยูใ่นระดับมาก (x� = 3.96) และคุณธรรมอยูใ่นระดับมาก (x� = 3.99) 
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            2.2 ชุมชนมีเหตุผลDV2 พบว่า การเรียนรู้ปัญหาอยู่ในระดับมาก (x� = 3.78) การ

รู้จักตนเองอยู่ในระดับมาก (x� = 4.04) การรู้จักวางแผนอยู่ในระดับมาก (x� = 3.76) และการ

รูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางอยูใ่นระดับมาก (x� = 3.87) 

  2.3 ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีDV3 พบว่า วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมมีการจัดการ

ชุมชนอยู่ในระดับมาก (x� = 4.03) มีระบบการผลิตของชุมชนในระดับมาก (x� = 3.90) ระบบ

การตลาดชุมชนในระดับมาก (x� = 3.66) มีระบบการเงินชุมชนในระดับมาก (x� = 3.73) มีการ

ใช้พลังงานชุมชนในระดับมาก (x� = 3.62) และมรีะบบสุขภาพชุมชนในระดับมาก (x� = 3.83) 
 

          3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมุตฐิาน 
 การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ผลการทดสอบการดําเนนิการในแตล่ะดา้นมคีวามสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญซึ่งสอดคล้องตาม
วัตถุประสงคข์อ้ที่ 3 ดังนี้ 

            สมมติฐานที่ 1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการ

จัดการเรียนรู้ของชุมชน  มีความสัมพันธ์กับชุมชนพอประมาณ ชุมชนพอประมาณ
ประกอบด้วยความพอดีพองาม ความเรียบง่ายและคุณธรรม ผลการทดสอบพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการ
เรียนรู้ของชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ ของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.838        
(ค่า canonical correlation = 0.838) และ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การจัดการวิสาหกิจกับตัวแปร
เริ่มต้นของการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.533 การจัดการ
เรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ -0.303 และการจัดการทุนชุมชนเท่ากับ -0.237 โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มี
ผลตอ่การจัดการวสิาหกจิชุมชนคอืการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง และการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 
            การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านชุมชนพอประมาณ 
กับตัวแปรเริ่มต้นของการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชน
พอประมาณของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
เรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ ความพอดีพองามเท่ากับ -0.385 คุณธรรมเท่ากับ -0.380 และ
ความเรียบง่ายเท่ากับ -0.317 ตามลําดับ  โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการดําเนินการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณคือความพอดีพองาม ความเรียบ
งา่ยและคุณธรรม 
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            สมมติฐานที่ 2 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการ

จัดการเรยีนรู้ของชุมชน มคีวามสัมพันธ์กับชุมชนมีเหตุมีผล ชุมชนมีเหตุผลประกอบด้วย
ด้านการเรียนรู้ปัญหา การรู้จักตนเอง การรู้จักวางแผนและรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง  
ผลการทดสอบพบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุน
ชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมี
เหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง 0.828 (ค่า canonical correlation = 0.828) และพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การจัดการ
วสิาหกจิกับตัวแปรเริ่มตน้ของการจัดการวสิาหกจิชุมชนที่มคีวามสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผล สามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การจัดการเรียนรู้
ของชุมชนเท่ากับ 0.486 การจัดการจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ 0.368 และการจัดการ
ทุนชุมชนเท่ากับ 0.220 โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชนคือจัดการ
เรยีนรูข้องชุมชนและการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 

   เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผล กับตัวแปรเริ่มต้นของการดําเนินการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื สามารถเรยีงลําดับจากสูงไปต่ําคอื การเรยีนรู้ปัญหาเท่ากับ 0.567 
การรู้จักวางแผนเท่ากับ 0.227 การรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทางเท่ากับ 0.215 และการ
รู้จักตนเองเท่ากับ 0.071 ตามลําดับ  โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนมเีหตุผลคอืการเรยีนรูป้ัญหา  

   สมมติฐานที่ 3 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการ

จัดการเรียนรู้ของชุมชน  มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ประกอบด้วยด้านการจัดการชุมชน  ระบบการผลิตชุมชน การตลาดชุมชน  ระบบการเงิน 
การใช้พลังงาน  และระบบสุขภาพ ผลการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
แบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 0.793 (ค่า canonical correlation = 
0.793) และ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การจัดการวิสาหกิจกับตัวแปรเริ่มต้นของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเรียงลําดับ
จากสูงไปต่ําคือ การจัดการเรียนรู้ของชุมชนเท่ากับ -0.558 การจัดการทุนชุมชนเท่ากับ -
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0.286  และการจัดการแบบพึ่งพาตนเองเท่ากับ -0.224 โดยตัวแปรเริ่มต้นที่มีผลต่อการ
จัดการวสิาหกจิชุมชน คอืการจัดการเรยีนรูข้องชุมชน 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี กับตัวแปรเริ่มต้นของการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําคือ การ
จัดการชุมชนเท่ากับ -0.284 ระบบการผลิตชุมชนเท่ากับ -0.246 การตลาดชุมชนเท่ากับ -
0.218 ระบบการใช้พลังงานเท่ากับ -0.141 สุขภาพชุมชนเท่ากับ -0.136 และระบบการเงิน
ชุมชนเทา่กับ -0.116 ตามลําดับ  โดยตัวแปรเริ่มตน้ที่มผีลตอ่การดําเนินการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดคีอืการจัดการชุมชน      

          ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อให้ได้ตัวแบบชุมชนผู้ผลิต

ผ้าไหมที่มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนในระดับสูงพร้อมกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้อย่างยั่งยืน โดยนําเอาสัมประสิทธิ์ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป พบว่า ตัวแปรที่มี
ความสําคัญต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชน  มี 2 ตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรต้นคือการจัดการแบบ
พึ่งพาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน ส่วนตัวแปรตาม คือ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณ ผลการวเิคราะหด์ังนี้ 

         1. ตัวแบบการจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ด้านชุมชนพอประมาณDV1 
    ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ สรุปผลตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์การ
จัดการวสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณไดด้ังนี้      

1.1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1  มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  ในระดับสูง (0.729) มีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านด้านความพอดีพองามDV1.1   ในระดับต่ํา (0.729*-0.385 = -0.280) มีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านด้านความเรียบง่ายDV1.2 ในระดับต่ํา (0.737*-0.317 = -0.233) และมีอิทธิพล

ทางออ้มผ่านดา้นคุณธรรมDV1.3 ในระดับต่ํา (0.749*-0.380 = -0.284) 

1.2 การพึ่งพาตนเองทางสังคมIV1.5 มอีทิธพิลทางออ้มตอ่การดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  โดยผ่านด้านคุณธรรมDV1.3  ใน
ระดับต่ํา (0.694*-0.380 = -0.263) 
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           2. ตัวแบบการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงด้านชุมชนพอประมาณDV1  

            จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ของการจัดการวิสาหกิจชุมชนIV ด้านการจัดการ

เรยีนรู้ของชุมชนIV3 กับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณพบวา่          

2.1 การจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  ในระดับสูง(0.760)มีอิทธิพลทางอ้อม

ผ่านด้านความพอดีพองามDV1.1 ในระดับต่ํา(0.669*-0.385*-0.385 = -0.220) มีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านด้านความเรียบง่ายDV1.2 ในระดับต่ํา (0.697*-0.317 = -0.233) และมีอิทธิพล

ทางออ้มผ่านดา้นคุณธรรมDV1.3 ในระดับต่ํา (0.711*-0.380 = -0.270) 

2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนIV3.4  มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1 ในระดับสูง(0.751) มีอิทธิพล

ทางอ้อม โดยผ่านด้านความพอดีพองาม DV1.1 ในระดับต่ํา (0.692*-0.385= -0.266) ผ่าน

ด้านความเรียบง่ายในระดับต่ํา (0.699*-0.317 = -0.221) ผ่านด้านคุณธรรมDV1.3  ในระดับ
ต่ํา (0.694*-0.380 = -0.263 = -0.263) 

3. ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ของการจัดการวิสาหกิจชุมชนIV กับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงDV  
   สรุปผลตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณ  ไดด้ังนี้ 

              3.1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  ในระดับสูง(0.729)มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน

ดา้นความพอดพีองามDV1.1  ความเรยีบงา่ยDV1.2 และดา้นคุณธรรมDV1.3 ในระดับต่ํา  

              3.2 การพึ่งพาตนเองทางสังคมIV1.5  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณDV1  โดยผ่านดา้นคุณธรรมDV1.3  ในระดับต่ํา 

             3.3 การจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  ในระดับสูง มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน

ดา้นความพอดพีองามDV1.1   ดา้นความเรยีบงา่ยDV1.2 ดา้นคุณธรรมDV1.3 ในระดับต่ํา  

3.4 การสร้างเครอืข่ายชุมชนIV3.4  มอีทิธพิลทางตรงตอ่การดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1 ในระดับสูง มีอิทธิพลทางอ้อม โดย

ผา่นดา้นความพอดพีองาม DV1.1  ความเรยีบงา่ยและดา้นคุณธรรมDV1.3  ในระดับต่ํา 
                                 



 

230 
 

 

 อภปิรายผลการวิจัย   
       

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการตั้งสมมติฐานไว ้

3 สมมติฐานคือ  1) ตัวแปรต้นที่ 1-3 (การจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 การจัดการทุน

ชุมชนIV2 และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 1 (ชุมชน

พอประมาณDV1)  2) ตัวแปรต้นที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 2 (ชุมชนมีเหตุผล
DV2)  3) ตัวแปรต้นที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 3 (ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีDV3) 
สามารถอภปิรายผลการศกึษาดังนี้           

         1. การทดสอบสมมุตฐิานความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวสิาหกิจชุมชนกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

                 สมมติฐานที่ 1  ตัวแปรต้นที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปตามที่ 1 การ

จัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน มี

ความสัมพันธ์กับชุมชนพอประมาณ ด้านความพอดีพองาม ความเรียบง่าย และ

คุณธรรม พบวา่ การจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชน
พอประมาณของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง 0.838 (ค่า canonical correlation = 0.838) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเดชา 
กลิ่นจันทร ์(2549, (2)) ไดศ้กึษาความสัมพันธร์ะหวา่งระดับการรับรูก้ับระดับการนําไปปฏิบัติ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ระดับการรับรูต้ามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก แต่ระดับการนําไป
ปฏบิัตอิยูใ่นระดับปานกลาง ด้านที่มีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ ด้านจิตใจ ส่วนด้านที่มีระดับ
การรับรู้น้อยที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี  2) การหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้และ
ระดับการนําไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน
มากที่สุด คือด้านสังคม รองลงมาคือด้านเทคโนโลยี ส่วนด้านที่มีสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ 
ด้านจิตใจนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของธนาวุฒิ  พิมกิ และจันทนา ฤทธิ์
สมบูรณ ์(2552, (2)) ไดศ้กึษาการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเป็นไปได้ของการประยุกต์หลักการ
จัดการธุรกิจตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนลักษณะต่างๆ และ
ศกึษาเปรยีบเทยีบระดับความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ช้หลักการจัดการธุรกจิตามแนว 
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พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในกิจการวิสาหกิจชุมชน 4 ลักษณะ คือ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ ผลการศึกษาพบว่า  1) ระดับความเป็นไปได้ใน
การประยุกตห์ลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยรวมและจําแนกตาม
ลักษณะของกิจการอยู่ในระดับมาก แนวปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้สูงได้แก่ การทํากิจการ
อยา่งซื่อสัตยส์ุจรติ ในการประกอบการ ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนรองลงมาได้แก ่
การจัดการธุรกิจที่เน้นการบริหารความเสี่ยงต่ํา ไม่ก่อหนี้เกินกําลัง และจัดการกิจการแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว และหลักการไม่โลภมากจนเกินไป 
และไมเ่นน้กําไรระยะสัน้เป็นหลัก 2) ระดับความเป็นไปไดใ้นการประยุกตห์ลักการจัดการตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนจําแนกตามลักษณะของกิจการ 4 
ลักษณะ มคีวามแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อทํา
การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉลี่ยของลักษณะกิจการต่างๆเป็นรายคู่พบว่ากลุ่ม
อื่นๆ ไมแ่ตกตา่งกัน ไดแ้ก ่กลุม่เกษตรกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรมกับกลุ่ม
บรกิาร สรุปไดว้า่หลักการจัดการธุรกจิตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามา
ประยุกตใ์ช้กับวสิาหกจิชุมชนทุกประเภทและทุกขนาดกิจการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของปิยะวัน เพชรหมี (2552, (2)) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของ
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่อําเภอ
เพชรบูรณ์  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความหมายและความสําคัญ ด้านองค์ประกอบด้านการนําไปปฏิบัติและการใช้
ประโยชน์ พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรับรู้ด้านความหมายและความสําคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและดา้นประโยชนข์องเศรษฐกจิพอเพยีง สว่นพฤตกิรรมการดําเนิน
ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง  6  ด้าน  ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได ้
ด้านการประหยัด พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแล้วประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประสบผลสัมฤทธิ์ปานกลาง และพฤติกรรมด้านสังคม ประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก  
สอดคลอ้งกับการศกึษาของวสิูตร สุจิระกุล (2551, (ข)) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ส่วนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยในทุกด้าน เพื่อ
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พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า  1) ด้านความมีเหตุผล  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
บริษัทมีการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและประชาชน 2) ด้านความ
พอประมาณ ประเด็นที่มคีา่เฉลี่ยสูงสุดคอืการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แต่ละปีเป็นไปอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่  3) ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสุดคอืบรษิัทใหค้วามสําคัญกับจรรยาบรรณที่ใหค้วามสําคัญวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค  4) เงื่อนไขด้านความรู้ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมี
การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทและเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและความสามารถแก่พนักงาน  5) ด้านคุณธรรม ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
บริษัทให้ความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม ส่วน สอดคล้องกับการศึกษาของ Amornsiriphong, Plemyat และ Chareoenrat (2012, 
(2)) ได้ศึกษาทุนทางสังคมบนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยศกึษาในพื้นที่บา้น รังอเีมย และบา้น ศาลาดิน ในจังหวัดนครปฐม นักวิจัยศึกษา
ทุนทางสังคมใน 12 องค์กรชุมชนในบ้านรังอีเมย และ 6 องค์กรชุมชนในบ้านศาลาดิน  ผล
การศกึษา พบวา่ องคก์รชุมชนทัง้หมดแบง่ออกเป็น  2 กลุ่ม ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลและโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน (กลุ่มตามธรรมชาติ) ทุนทางสังคมเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดในการ
เสรมิสรา้งชุมชน และทุนทางสังคมมสีว่นเกี่ยวขอ้งกับวถิชีีวติเศรษฐกจิแบบพอเพยีง   
            จากการสัมภาษณน์างคํานาง โรมพันธ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนยางหมู่
10 บ้านโนนยาง  ตําบลพระเสาร์  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  วันที่ 3 กุมภาพันธ ์
2556 พบว่า สมาชิกมีการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชน  มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  การย้อม
สีโดยมีการย้อมสี  โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  การออกแบบลวดลายเอง การทอผ้าด้วย
ตนเอง และใช้เงินทุนส่วนตัว เน้นการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ ในท้องถิ่น ผลผลิตนําไปใช้ใน
ท้องถิ่น ผลกําไรนํามาแบ่งปันให้สมาชิก มีการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด  โดยการปลูกทุกอยา่งที่กนิ กินทุกอย่างที่ปลูก ที่เหลือนําไปขาย สมาชิกมีจิตสํานึก
ที่ดีต่อส่วนรวม ยึดหลักพอกินพอใช้ มีการส่งเสริมสมาชิกในการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน มีการ
ใช้แรงงานของสมาชิกในกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด ออมเงิน
และระดมหุน้เพื่อเป็นทุนในวสิาหกจิชุมชน 
 
 



ภาพที่ 1 การกรอเส้นไหมและ
 

              
สมมติฐานที่ 2 

ประกอบด้วย  การจัดการแบบพึ่งพา

ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับ

การรู้จักวางแผนและรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง
ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการ
พอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
การศกึษาของชาญชัย สุขสกุล
ธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของ
เกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื่อการค้า 
การตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนจะต้องร่วมมือ
กันดําเนินกิจกรรมการตลาด เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งองค์การ การแบ่งงานกันทําตามความถนัด 
ชุมชนต้องร่วมกันคิดระดมสมองในการวางแผนการตลาด โดยเป็นการดํา
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการตลาดเพื่อสังคม
การตลาดตั้งแต่การวิจัยตลาด การค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
คุณค่า และคุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การมี
ตราสินค้าของกลุ่ม การตั้งราคาที่เหมาะสม การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลุม
ทั่วถึงด้วยกําลังทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ การส่งเสริมการตลาดที่เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วย
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละประหยัด สําหรับการผลติตอ้งเนน้พึ่งธรรมชาตใิหม้ากที่สุด ลดการใช้
สารเคมี ร่วมกันคิดหาทางลดต้นทุนให้ต่ําที่สุดในทุกขั้นตอนการผลิตและกิจกรรมการตลาด 
รวมถึงการที่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนต้องมีการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพยีง และหมั่นศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอ ก็จะทําใหธุ้รกจิชุมชนประสบความสําเร็จสามารถ

 

233 
 

การกรอเส้นไหมและผ้าไหมบ้านโนนยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 ตัวแปรต้นที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 

จัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้

มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีเหตุมีผล ในด้านการเรียนรู้ปัญหา การรู้จักตนเอง

การรู้จักวางแผนและรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง  จากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บสูง 0.828 (ค่า canonical correlation = 0.828) ซึ่งสอดคล้องกับ
ชาญชัย สุขสกุล (2554, (2))  ไดศ้กึษาการพัฒนารูปแบบการจัด

ธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของ
เกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื่อการค้า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า รูปแบบการจัดการ
การตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนจะต้องร่วมมือ
กันดําเนินกิจกรรมการตลาด เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งองค์การ การแบ่งงานกันทําตามความถนัด 
ชุมชนต้องร่วมกันคิดระดมสมองในการวางแผนการตลาด โดยเป็นการดําเนินการตลาดตาม

พียง ซึ่งเป็นการตลาดเพื่อสังคมด้วยความร่วมมือกันดําเนินกิจกรรม
การตลาดตั้งแต่การวิจัยตลาด การค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
คุณค่า และคุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การมี

าของกลุ่ม การตั้งราคาที่เหมาะสม การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลุม
ทั่วถึงด้วยกําลังทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ การส่งเสริมการตลาดที่เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วย
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละประหยัด สําหรับการผลติตอ้งเนน้พึ่งธรรมชาตใิหม้ากที่สุด ลดการใช้

งลดต้นทุนให้ต่ําที่สุดในทุกขั้นตอนการผลิตและกิจกรรมการตลาด 
รวมถึงการที่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนต้องมีการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพยีง และหมั่นศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอ ก็จะทําใหธุ้รกจิชุมชนประสบความสําเร็จสามารถ

ผ้าไหมบ้านโนนยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 2  

ตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้

การรู้จักตนเอง 

จากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านชุมชนมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ซึ่งสอดคล้องกับ

ไดศ้กึษาการพัฒนารูปแบบการจัดการการตลาด
ธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า รูปแบบการจัดการ
การตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนจะต้องร่วมมือ
กันดําเนินกิจกรรมการตลาด เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งองค์การ การแบ่งงานกันทําตามความถนัด 

เนินการตลาดตาม
ด้วยความร่วมมือกันดําเนินกิจกรรม

การตลาดตั้งแต่การวิจัยตลาด การค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
คุณค่า และคุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การมี

าของกลุ่ม การตั้งราคาที่เหมาะสม การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลุม
ทั่วถึงด้วยกําลังทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ การส่งเสริมการตลาดที่เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วย
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละประหยัด สําหรับการผลติตอ้งเนน้พึ่งธรรมชาตใิหม้ากที่สุด ลดการใช้

งลดต้นทุนให้ต่ําที่สุดในทุกขั้นตอนการผลิตและกิจกรรมการตลาด 
รวมถึงการที่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนต้องมีการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพยีง และหมั่นศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอ ก็จะทําใหธุ้รกจิชุมชนประสบความสําเร็จสามารถ
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พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐนันท์ หลักคําและคณะ 
(2554, (2)) ไดศ้กึษาการบรหิารจัดการวสิาหกจิชุมชนเพื่อความยั่งยนืทางเศรษฐกิจโดยอาศัย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ผลิตสิ่งทอผ้าลายเกล็ดเต่า ผลการศึกษาพบว่าการ
บริหารจัดการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม มี 5 ด้าน ดังนี้ การวางแผนโดยมี
การประชุม 1-2 ครั้งต่อเดือน มีการจัดองค์การคือมีโครงสร้างในแนวดิ่ง มีการจัดคนเข้า
ทํางานตามหน้าที่ที่เหมาะสม มีการอํานวยการ มีการสั่งงานแบบกัลญาณมิตรด้วยวาจา มี
การควบคุม มกีารจัดทําบัญชีเบกิ-จา่ยวัตถุดบิ บัญชีรับ-จา่ยเงินสด และสมาชิกมีวัฒนธรรม
ด้านความพอประมาณ ระดับมากที่สุดคือสุขใจในการทอผ้าภายในกลุ่มตนเอง และไม่
เบียดเบียนตนเองโดยรวมระดับมาก มีวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผล ระดับมากสุดคือการใช้
เงื่อนไขพื้นฐานของกลุม่ในการบรหิารจัดการกลุ่มด้านการทอผ้าและด้านการจําหน่ายผ้าลาย
เกล็ดเต่า โดยรวมระดับมาก มีวัฒนธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับมากสุดคือมีความรัก
ความสามัคคี  โดยรวมระดับมาก มีวัฒนธรรมการหาความรู้คู่คุณธรรม ระดับมากสุดคือ 
ความเอื้ออาทรต่อกันภายในกลุ่มและภายในชุมชน โดยรวมระดับมาก มีความสมดุลและ
ยั่งยืน ระดับมากสุดคือการรักษาประเพณีและพิธีกรรมต่างๆของท้องถิ่น โดยรวมระดับมาก
สว่น สอดคลอ้งกับการศกึษาของ ไชยรัตน ์ปราน ี(2551, (3)) ได้ศึกษาชุมชนต้นแบบที่นําแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ผลการศึกษา
พบว่า เงื่อนไขการดํารงอยู่ของชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือ 1) ทุนทางสังคม 
ก่อให้เกิดพลังความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนชุมชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน แบ่งออกเป็นทุนมนุษย์ ทุนทางสถาบัน กลุ่ม/เครือข่าย 
และทุนทางวัฒนธรรม  2) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงทําเลที่ตั้ง
ของชุมชน ที่อยู่ในภูมิประเทศที่สภาพทางภูมิศาสตร์อุดมสมบูรณ์ สามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู ให้
เป็นฐานในการดํารงชีวิตของชุมชนได้ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน  3) ทุนทางความรู้ สติปัญญา/เทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ที่เป็นทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อยู่ในชุมชน มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนกันในชุมชน  4) นโยบาย/กระบวนการพัฒนาจากภายนอก  หมายถึง
กระบวนการทางนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากภายนอกชุมชน ส่วนชุมชน
ตน้แบบในการนําเอาแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ พบว่า มีความสอดคล้องกับผล
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนการนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่
เป้าหมาย พบว่า สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาความยากจน 2 แนวทาง คือการสร้างความรู้



ความเข้าใจ  โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติเพื่อ
สร้างความพอเพียงในระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพหลักให้มั่นคง 
สร้างเสริมอาชีพรองหรืออาชีพเสริม และเพิ่มเติมสวัสดิการ จึงจะนําไปสู่ความสามารถในการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ
ภูมิปัญญาชาวบ้านตามวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์รวมศูนย์เห็ดบ้าน
อรัญญิก ตําบลกระทุ่มล้น อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ดําเนนิงานของศูนยไ์ดน้ําเอาหลักพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิต การทํางาน การอยู่ร่วมกัน 
รวมทั้งการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันสังคม การดําเนินงานในส่วน
การบรหิารจัดการ มกีารบรหิารโดยกลุ่มของพี่น้องซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มคณะกรรมการ กลุ่
กลุ่มพนักงาน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้สร้างขึ้นเองมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มี
คุณภาพ สามารถควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตจํานวนมากและลดต้นทุน มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้กับบุคคลในครอบครัว บุคคลภายนอก ศูนย์สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีการกินอยู่
อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง เป็นการ
พึ่งตนเองในครอบครัว มีกระบวนการดําเนินการผลิต มีการบริหารจัดการเองในกลุ่มพี่น้อง ยึด
หลักศาสนาแบบบุญนยิม แบง่ปันสังคม เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้
 จากการสัมภาษณ์นางทองจันทร์ บุ
หมู่ 3 บ้านท่าม่วง ตําบลท่าม่ว
พบวา่สมาชิกไดม้กีารจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการบรหิารจัดการวสิาหกจิชุมชน โดย
หม่อนเลี้ยงไหม และมีการกันที่ดินไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์
มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ที่สุด และมกีารใช้แรงงานที่มอียูใ่นทอ้งถิ่น
 

ภาพที ่2 การปั่นเส้นไหมและต้นหม่อน บ้านท่าม่วง อําเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด
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สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติเพื่อ
สร้างความพอเพียงในระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพหลักให้มั่นคง 
สร้างเสริมอาชีพรองหรืออาชีพเสริม และเพิ่มเติมสวัสดิการ จึงจะนําไปสู่ความสามารถในการ

สอดคล้องกับการศึกษาของเกษม สุขสวัสดิ์ (2546,
ภูมิปัญญาชาวบ้านตามวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์รวมศูนย์เห็ดบ้าน
อรัญญิก ตําบลกระทุ่มล้น อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าการ
ดําเนนิงานของศูนยไ์ดน้ําเอาหลักพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิต การทํางาน การอยู่ร่วมกัน 
รวมทั้งการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันสังคม การดําเนินงานในส่วน
การบรหิารจัดการ มกีารบรหิารโดยกลุ่มของพี่น้องซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มคณะกรรมการ กลุ่
กลุ่มพนักงาน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้สร้างขึ้นเองมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มี
คุณภาพ สามารถควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตจํานวนมากและลดต้นทุน มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้กับบุคคลในครอบครัว บุคคลภายนอก ศูนย์สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีการกินอยู่

พอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง เป็นการ
พึ่งตนเองในครอบครัว มีกระบวนการดําเนินการผลิต มีการบริหารจัดการเองในกลุ่มพี่น้อง ยึด
หลักศาสนาแบบบุญนยิม แบง่ปันสังคม เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ 

สัมภาษณ์นางทองจันทร์ บุตรพรม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าม่วง 
ท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

พบวา่สมาชิกไดม้กีารจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการบรหิารจัดการวสิาหกจิชุมชน โดยสมาชิกมีที่ดินเป็นของตนเองในการปลูก

และมีการกันที่ดินไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด และมกีารใช้แรงงานที่มอียูใ่นทอ้งถิ่น 

การปั่นเส้นไหมและต้นหม่อน บ้านท่าม่วง อําเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด

 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติเพื่อ
สร้างความพอเพียงในระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพหลักให้มั่นคง 
สร้างเสริมอาชีพรองหรืออาชีพเสริม และเพิ่มเติมสวัสดิการ จึงจะนําไปสู่ความสามารถในการ

2546, (2)) ได้ศึกษา 
ภูมิปัญญาชาวบ้านตามวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์รวมศูนย์เห็ดบ้าน

ผลการศึกษาพบว่าการ
ดําเนนิงานของศูนยไ์ดน้ําเอาหลักพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิต การทํางาน การอยู่ร่วมกัน 
รวมทั้งการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันสังคม การดําเนินงานในส่วน
การบรหิารจัดการ มกีารบรหิารโดยกลุ่มของพี่น้องซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มคณะกรรมการ กลุม่ผู้ปฏิบัต ิ
กลุ่มพนักงาน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้สร้างขึ้นเองมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มี
คุณภาพ สามารถควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตจํานวนมากและลดต้นทุน มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้กับบุคคลในครอบครัว บุคคลภายนอก ศูนย์สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีการกินอยู่

พอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง เป็นการ
พึ่งตนเองในครอบครัว มีกระบวนการดําเนินการผลิต มีการบริหารจัดการเองในกลุ่มพี่น้อง ยึด

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าม่วง  
กุมภาพันธ์ 2556 

พบวา่สมาชิกไดม้กีารจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
สมาชิกมีที่ดินเป็นของตนเองในการปลูก

มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกิดประโยชน์มาก

การปั่นเส้นไหมและต้นหม่อน บ้านท่าม่วง อําเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
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                สมมติฐานที่ 3 ตัวแปรต้นที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ 3 การ

จัดการวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย  การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุน

ชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในด้าน

การจัดการชุมชน  ระบบการผลิตชุมชน การตลาดชุมชน  ระบบการเงิน การใช้

พลังงาน  และระบบสุขภาพชุมชนจากการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณตัวแบบความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมี
ภูมคิุม้กันที่ดขีองวสิาหกจิชุมชนกลุม่ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง 0.793 (ค่า canonical correlation = 0.793) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวกิจ  
ศรีปัดถา (2549, (2)) ได้ศึกษาการประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเป็นไปได้ของ
การประยุกต์หลักการจัดการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน
ลักษณะตา่งๆ  และเปรยีบเทยีบคา่ระดับความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจ
ตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีง ผลการวิจัยมีข้อค้นพบว่า  1) ระดับความเป็นไปได้ใน
การประยุกตห์ลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยรวมและจําแนกตาม
ลักษณะของกจิการอยูใ่นระดับมาก  แนวปฏบิัตทิี่เป็นไปไดสู้งและควรปฏบิัตอิยา่งมากคือต้อง
ประกอบการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เกี่ยวข้อง  เช่น  ลูกค้า  แรงงาน
และผู้ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ  2) หลักการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์กับวิสาหกิจชุมชนได้ทุกประเภทและทุกลักษณะ
กิจการไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะที่สําคัญในการประยุกต์แนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพยีงกับวสิาหกจิชุมชนคอืตอ้งใหผู้้ประกอบการเรียนรู้เข้าใจหลักการอย่างจริงจังและควร
ประกอบการโดยยึดหลักปฏิบัติคือต้องมีความรู้ต้องมีคุณธรรม ทํากิจการโดยความมีเหตุผล
พอประมาณและสามารถคุ้มกันตนเองได้  อุ้มชูตนเองได้ให้ยืนบนขาของตนเองได้  กล่าวโดย
สรุปได้ว่า  แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนทุกชนิด
และทุกขนาดกิจการได้เป็นอย่างดี  และสอดคล้องกับการศึกษาของ Guntalee, R. (2009, 
(2)) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การวางนโยบายของธุรกิจและ
แผนการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการ
พัฒนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของประเทศไทยมานานกว่าสาม
ทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคในปี 1997 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดถู้กใช้โดยประชาชนและธุรกิจ แนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงคอืทางสายกลางที่จะกระทําสิ่งต่างๆไปสู่ความยั่งยืนเพื่อการรักษาพัฒนาประเทศใน



 

237 
 

ยุคโลกาภิวัตน์  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อหลักปรัชญา และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ SMEs ทั้งด้านการวางนโยบายและ
แผนการตลาด สอดคล้องกับการศึกษาของอดินันท์  พรมพันธ์ใจ (2550, (3)) ได้ศึกษาการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน เพื่อการจัดการทุนประเทศเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ ประกอบคําสัมภาษณ์จากตัวแทนชุมชน  ที่
ดําเนินการสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เห็นภาพการดําเนินการ
ในแนวทางบูรณาการการจัดการทุนประเทศเพื่อจุดประสงค์ให้ชุมชนมีการพัฒนาที่มั่นคงและ
ยั่งยืน  ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเน้นการเติบโตพร้อมกัน
ทุกด้านอย่างสอดคล้องและสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สุขภาพกายและใจของคน
ฯลฯ แนวทางดังกล่าวเป็นการจัดการทุนของประเทศที่มีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งวัฒนธรรม
ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนสังคมด้านต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนกลไกสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง   สอดคล้องกับอรรถพล อุสายพันธ์ (2551, (2)) ได้ศึกษาองค์ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง: ประสบการณ์ตรงจากชาวบ้านในจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา 
พบวา่ องคค์วามรู้ด้านความพอประมาณ ชาวบ้านจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตัวเองก่อน ทํา
กิจกรรมที่พึ่งตนเองก่อน ปรับความคิด ปรับวิถีชีวิตไม่หลงไปกับกระแสบริโภคนิยม ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ งดเว้นสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด ด้านความมีเหตุผล ชาวบ้านใช้
ความคิด การพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา
ร่วมกัน กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ใช้ศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นประโยชน์ ด้าน
ภูมคิุม้กัน ชาวบา้นมคีวามเป็นตัวของตัวเอง มเีอกลักษณข์องตัวเอง ปรับวิถีชีวิตและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่เสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งจนสุดโต่ง ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท 
สร้างผู้นําหลายคน เงื่อนไขความรู้ ชาวบ้านจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะทําก่อน มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ ให้การศึกษาอยู่เสมอ ฝึกอบรม ไปศึกษาดูงาน 
เงื่อนไขคุณธรรม  ชาวบ้านใช้คุณธรรมในตัวช้ีนําในการดําเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ ความ
อดทน เอื้ออาทรต่อกัน มีความสามัคคี มีสัจจะ มีการเสียสละ ดําเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผย 
โปรง่ใส และตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งกับการศกึษาของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551, (2)) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดํารกิับการบันทกึบัญชีครัวเรอืนของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจใน
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของประชาชนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านประกอบด้วย ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเพิ่ม
รายได้ การลดรายจ่าย การเรียนรู้ การประหยัด และด้านความเอื้ออาทร มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมาก ทุกด้าน การศึกษาการบันทึกบัญชีครัวเรือนพบว่าในภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการบันทึกบัญชีอยู่ในระดับบางครั้ง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความ
เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ความรู้ความเข้าใจในด้านการลดรายจ่าย และการ
เอื้ออาทรต่อกัน มีความสัมพันธ์กับการบันทึกบัญชีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ดา้นการเพิ่มรายไดม้คีวามสัมพันธก์ับการบันทกึบัญชีอยา่งมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
 จากการสัมภาษณ์นางจําเนียร แสนโท ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาดี ตําบล
กุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน่ พบวา่ สมาชิกแนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชน
โดยนอ้มนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชน มี
การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  มีการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายโดยใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การขอยืมเส้นไหมเพื่อนําไปผลิตก่อนในกรณีที่ขาดแคลนวัตถุดิบ มี
การอบรม การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทอผ้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย สมาชิกมีการบันทึกรายรับรายจ่าย สมาชิกมีเจตคติที่ดีซึ่งได้รับการ
ถา่ยทอดมาจากบรรพบุรุษ มคีวามเอื้ออาทร การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   
 

 

ภาพที่ 3  การทอผา้ไหมบ้านนาด ีตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 

  
     

สมมติฐานรวม การจัดการวิสาหกิจชุมชนมีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง  หมายถงึ การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการ

จัดการเรียนรู้ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุมีผล และ
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ชุมชนมภีูมคุ้ิมกันที่ดี  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.869 (ค่า canonical correlation = 0.869) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกษม สุขสวัสดิ์ 
(2546, (2)) ไดศ้กึษา ภูมปิัญญาชาวบา้นตามวถิชีีวติเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง ศกึษาเฉพาะกรณี
ศูนย์รวมศูนย์เห็ดบ้านอรัญญิก ตําบลกระทุ่มล้น อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผล
การศกึษาพบวา่การดําเนนิงานของศูนยไ์ดน้ําเอาหลักพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิต การ
ทํางาน การอยูร่ว่มกัน รวมทัง้การประกอบอาชีพโดยยดึหลักเศรษฐกจิพอเพยีง แบ่งปันสังคม 
การดําเนินงานในส่วนการบริหารจัดการ มีการบริหารโดยกลุ่มของพี่น้องซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม
คณะกรรมการ กลุม่ผู้ปฏบิัต ิกลุม่พนักงาน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้สร้างขึ้นเองมีการ
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มีคุณภาพ สามารถควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตจํานวนมากและ
ลดต้นทุน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุคคลในครอบครัว บุคคลภายนอก ศูนย์สามารถ
พึ่งตนเองได ้โดยมกีารกนิอยูอ่ยา่งพอเพยีง ไมฟุ่ง้เฟอ้ ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตเกษตร
ชุมชนพึ่งตนเอง เป็นการพึ่งตนเองในครอบครัว มีกระบวนการดําเนินการผลิต มีการบริหาร
จัดการเองในกลุ่มพี่น้อง ยึดหลักศาสนาแบบบุญนิยม แบ่งปันสังคม เป็นชุมชนที่สามารถ
พึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับชาญชัย สุขสกุล (2554, (2)) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการการตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจ
เกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื่อการค้า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า รูปแบบการ
จัดการการตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนจะต้อง
ร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมการตลาด เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งองค์การ การแบ่งงานกันทําตาม
ความถนัด ชุมชนตอ้งรว่มกันคดิระดมสมองในการวางแผนการตลาด โดยเป็นการดําเนินการ
ตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการตลาดเพื่อสังคม ด้วยความร่วมมือกันดําเนิน
กจิกรรมการตลาดตัง้แตก่ารวจิัยตลาด การคน้หาพฤตกิรรมผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
สร้างคุณค่า และคุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
การมีตราสินค้าของกลุ่ม การตั้งราคาที่เหมาะสม การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายที่
ครอบคลุมทั่วถึงด้วยกําลังทรัพยากรที่ ชุมชนมีอยู่  การส่งเสริมการตลาดที่ เน้นการ
ประชาสัมพันธด์ว้ยความคดิสรา้งสรรคแ์ละประหยัด สําหรับการผลิตต้องเน้นพึ่งธรรมชาติให้
มากที่สุด ลดการใช้สารเคมี ร่วมกันคิดหาทางลดต้นทุนให้ต่ําที่สุดในทุกขั้นตอนการผลิตและ
กจิกรรมการตลาด รวมถงึการที่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนต้องมีการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ก็จะทําให้ธุรกิจชุมชนประสบ
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ความสําเร็จสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการศึกษาของ ชูใจ  กินูญ (2551, 
(ข)) ไดศ้กึษารูปแบบการบรหิารจัดการครอบครัวตามแนวเศรษฐกจิของชุมชนบ้านป่าปง ตําบลตะ
เบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ารูปแบบการจัดการครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ด้าน ที่ครอบครัวควรจะนําไปใช้ในการบริหารจัดการ มีดังนี้ 1) ด้านการจัดการและ
โภชนาการเพื่อสุขภาพสําหรับครอบครัว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการปลูกพืชผักสวนครัว และ
เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเอง ประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ใช้อาหารที่มีในท้องถิ่น ศึกษาหา
ความรู้เรื่องการแปรรูปและถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานและผลิตปุ๋ยชีวภาพ รักษาวัฒนธรรม
ไทยด้วยการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกัน 2) ด้านการจัดการรายได้ของ
ครอบครัว ควรทําบัญชีครัวเรือน ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รายจ่ายสมดุลกับรายรับ โดยลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ใช้พลังงานอย่างประหยัด มีการสะสมเงินออม เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ในชุมชน หาความรู้เพื่อประกอบอาชีพเสริมหารายได้ให้ครอบครัว และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3) 
ดา้นการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงชีวิต สอนเด็กให้รู้จักคุณค่า
ของเงนิ สรา้งนสิัยประหยัดอดออม ฝึกใหเ้ป็นคนขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทํา ไม่คล้อยตามกระแสวัตถุนิยม สร้างจิตสํานึกและนิสัยให้
เป็นคนมีความซื่อสัตย์ มีเมตตา มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น และพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การศกึษามสีตกิารสร้างสติปัญญา และมีสุขภาพจิตดีสอดคล้องกับการศึกษา กิตติพล ทองรัตน ์
(2552, (2)) ได้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนลัวะบ้านสามตําบลห้วยหอม อําเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ก่อนจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอย
อมพา ชุมชนพอมีความพอประมาณด้านฐานะทางเศรษฐกิจ มีเหตุผลในระบบการผลิตและการ
ประกอบพธิกีรรมตามความเชื่ออยา่งมแีบบแผนทีส่บืทอดกันมา มีภูมิคุ้มกันในการประกอบอาชีพ
ที่หลากหลายในระบบการผลิต มีความสัมพันธ์ด้านสังคมที่ดี มีความรู้ในระบบการผลิตตามภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมาและมีคุณธรรมต่อคนด้อยโอกาสหลังจัดตั้งโครงการฯ ชุมชนมีฐานะทาง
เศรษฐกจิดขีึ้น มกีารบรโิภคเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภูมิคุ้มกันด้านการบริโภค การแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม
ประเพณี และพิธีกรรมความเชื่อของชุมชนลดลง แต่ความรู้ในระบบการผลิตและการแลกเปลี่ยน
ดีขึ้นจากการส่งเสริมของโครงการฯ ส่วนความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี สภาพภูมิประเทศและ
ทรัพยากรดินน้ํา ป่าไม้มีการถ่ายทอดสู่ลูกหลานลดน้อยลง ดังนั้นการพัฒนาจึงควรเตรียมพร้อม
ให้คนในชุมชนรู้เท่าทันที่จะรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยส่งเสริมการทํากิจกรรมกลุ่ม 
รักษาวัฒนธรรมที่ดีของชนเผ่า รวมทั้งรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดสู่
เยาวชนรุน่หลังตอ่ไปและการประกอบพธิกีรรมตามความเชื่ออยา่งมแีบบแผนที่สบืทอดกันมา 
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ชาญ รามัญอุดม (2552, (2)) ได้ศึกษาวิถีชีวิตสมาชิกหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
เพชรบุรี พบว่า ผลการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกหมู่บ้านรอบ
ศูนย์ฯ พบว่า ในภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ปานกลาง  มกีารปฏิบัติในการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ดา้นวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง ส่วนผลการศึกษาความสอดคล้องของวิถี
ชีวิตสมาชิกหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พบว่า ในด้าน 3 ห่วง ผู้ให้ข้อมูลมีการปฏิบัติในการดําเนินวิถี
ชีวิตของสมาชิกโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน โดยรวมในระดับมาก ในด้าน 2 เงื่อนไข พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีการ
ปฏบิัตใินการดําเนินวิถีชีวิตของสมาชิกโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติเกี่ยวกับด้าน
คุณธรรม ในระดับมาก และมกีารปฏบิัตเิกี่ยวกับความรูใ้นระดับปานกลาง 
 จากการสัมภาษณ์ นางหลวน  เพ็งปอภาร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปอภาร 
หมู่ 4 บ้านปอภาร ตําบลปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจพบว่าสมาชิกมีแนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน มีการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ทั้งด้านการพึ่งพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ชุมชน โดยได้มีการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นหลักพอประมาณ มเีหตุมผีล และมีภูมคุ้มกันที่ดี มาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้
และเกดิการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตอ่ไป     
 

ภาพที่ 4 วสิาหกจิชุมชนทอผ้าไหมบ้านปอภารและการมัดหมี่ 
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 จากสมมติฐานรวมสามารถนํามาเขียนตัวแบบซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื ซึ่งตัวแบบรวมไดจ้ากการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์จึงปรากฏ เป็น 

2 ตัวแบบที่สําคัญ  ได้แก่ ตัวแบบการจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1 กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1 และตัวแบบการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 กับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  เมื่อนําทั้งสองตัวแบบมา

รวมกันทําให้มองเห็นว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนมีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ดังนี้  

 
 

ตัวแบบที่ 14 ตัวแบบรวม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนIV   

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงDV 
         

 

IV3 การ

จัดการ

เรยีนรู้ของ

DV1 ชุมชน

พอประมา

ณ 

DV1.1 พอดี

พองาม 

DV1.2 ความ
เรียบงา่ย 

DV1.3 
คุณธรรม 

IV3.4 การสรา้ง

เครอืข่ายชุมชน 

0.711 

0.697 0.760 

0.669 

0.692 

0.699 

0.751 

0.694 

IV1 การ

จัดการ

แบบพึ่งพา

IV1.5 การ

พึ่งตนเองทาง
0.694 

0.749 
0.737 

0.799 

0.729 

-0.385 

-0.317 

-0.380 
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สรุปผลการพิสูจน์ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นชุมชนพอประมาณ  ไดด้ังนี้ 
 

         การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิทางตรง
ตอ่การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ โดยเกิดขึ้น

จากการจัดการแบบพึ่งพาตนเองIV1  และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนIV3 ในระดับสูงและมี

อิทธิพลทางอ้อมผ่านความพอดีพองามDV1.1 ความเรียบง่ายDV1.2 และคุณธรรมDV1.3 ในระดับ

ต่ํา ส่วนการพึ่งพาตนเองทางสังคมIV1.5 ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณDV1  แต่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านด้าน

คุณธรรมDV1.3 เพยีงดา้นเดยีวในระดับต่ํา  

           การจัดการเรยีนรูข้องชุมชนIV3 มอีทิธพิลทางตรงตอ่การดําเนนิงานตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณในระดับสูง และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณโดยผ่านด้านความ

พอดพีองาม DV1.2 ความเรยีบงา่ยDV1.2  และด้านคุณธรรมDV1.3  ในระดับต่ํามีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อชุมชนพอประมาณโดยผ่านด้านความพอดีพองาม DV1.2 ความเรียบง่ายDV1.2  และด้าน

คุณธรรมDV1.3  ในระดับต่ํา ส่วนการสร้างเครือข่ายชุมชนDV3.4 มีอิทธิพลทางตรงต่อการ

ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ ในระดับสูงและมี

อทิธพิลทางออ้มผ่านความพอดีพองาม DV1.2 ความเรียบง่ายDV1.2  และด้านคุณธรรมDV1.3  ใน
ระดับต่ํา 
          

          ตัวแบบทางสังคมศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวสิาหกจิชุมชน

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
         

จากตัวแบบที่ 14  ซึ่งเป็นตัวแบบทาง bipartite graphs  ซึ่งมีสาเหตุและมีเป้าหมาย
ของตัวแบบที่แตกต่างกัน  ซึ่งตัวแบบดังกล่าวเป็นตัวแบบสัมพันธ์ในลักษณะเชิงสถิติที่เต็มไป
ด้วยตัวเลขที่เข้าใจยาก ผู้วิจัยจึงปรับปรุงตัวแบบเขียนเป็นตัวแบบที่ 15 ซึ่งเป็นตัวแบบแสดง
ความสัมพันธท์างสังคมศาสตรท์ี่เป็นวชิาการและทําใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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ตัวแบบที่ 15  ตัวแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตัวแบบทางสังคมศาสตร์สามารถนํามาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ไดด้ังนี้ 

            1. การจัดการแบบพึ่งพาตนเองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ชุมชนพอประมาณ จากรูปแบบการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง ของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้า

ไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการให้ความสําคัญกับการพึ่งพาตนเองทางสังคม โดยที่คน
กลุม่หนึ่งที่เป็นสมาชิกวสิาหกจิชุมชนมคีวามเป็นปกึแผ่นเหนยีวแนน่      เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีผู้นําของกลุ่มวิสาหกิจที่เข้มแข็ง และทําให้
การบรหิารงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ    ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนบางท่านจะแสวงหา
ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง จากการสัมภาษณ์พบว่าประธานกลุ่ม  ส่วนใหญ่มี
การศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาโดยมีการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้าง

 
 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 ชุมชนพอประมาณ 

พอดพีองาม 

คุณ
ธรรม 

 ความเรยีบง่าย 

 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 
 

การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน 
 

 การพึ่งตนเองทางสังคม การสร้างเครอืข่ายชุมชน 

 
 การจัดการวสิาหกจิชุมชน 
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ความเชื่อมั่นให้ตนเองและสมาชิก ซึ่งแนวโน้มของผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีการศึกษา
สูงขึ้น  มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน จึงสามารถนําพา
วิสาหกิจชุมชนดําเนินการใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยตนเองได้อย่างดี ทําให้ชุมชนช่วย
ตนเองได ้แตล่ะชุมชนตอ้งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เช่น การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ผลิต การเพิ่มจํานวนสีที่ใช้ย้อม การออกแบบลวดลาย ให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีการ

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เช่นวิสาหกิจชุมชนในระดับตําบล ระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด  มีการรวมกลุ่มที่เข้มเข็ง  โดยมีหน่วยงานของภารรัฐเช่นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชน และการศึกษานอกโรงเรียนที่คอยส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ ให้ทุน
สนับสนุน   และเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมมีความเข้มเข็งและ
พึ่งพาตนเองไดต้ลอดไป   
             วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง ด้านชุมชนพอประมาณ โดยยึดหลักพอดีพองาม  ความเรียบง่าย หลัก
คุณธรรม โดยยึดวิธีการกินพอดี อยู่พอดี มีคุณธรรม  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนใน
ชุมชน ระหวา่งคนกับธรรมชาต ิมคีรอบครัวอบอุ่น พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ชุมชน
อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วัฒนธรรมที่ดีในมีการอนุรักษ์ รักษาไว้  มี
การสบืทอดภูมปิัญญาทอ้งถิ่นจากผู้สูงอายุสูค่นรุน่ใหม ่มกีารดูแลช่วยเหลือคนพิการ คนเฒ่า
คนแก่ส่วนความเรียบง่าย  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม ใช้จ่ายตามความจําเป็นหรือ
ความต้องการ ไม่ฟุ้งเฟ้อหรือเลียนแบบการบริโภค มีความร่วมมือทํางานเป็นกลุ่มเพื่อสร้าง
ความเข้มเข็ง ด้านคุณธรรม  มีการส่งเสริมการพัฒนาคน การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีคน
อาสาช่วยเหลือกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น   ความกล้า
หาญ และความเพยีร  ความอดทน        

           2. การจัดการเรียนรู้ของชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ชุมชนพอประมาณ จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งให้ความสําคัญกับการสร้าง
เครอืขา่ยชุมชน โดยที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และมีอํานาจในการต่อรอง ในการทอผ้าไหมมีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการผลิต การออกแบบลวดลาย การย้อมสี รวมถึง
การตลาด เมื่อมกีารขาดแคลนวัตถุดบิในการผลิตกลุ่มวิสาหกิจผ้าไหมสามารถขอยืมวัตถุดิบ
เพื่อนําไปผลิตก่อน ในทางตรงกันข้ามเมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามาจํานวนมากวิสาหกิจชุมชนนั้น
ผลิตไม่ทัน ก็สามารถกระจายงานผลิตหรือใบสั่งซื้อให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆ ที่เป็น
เครอืขา่ยได ้วสิาหกจิชุมชนไดน้ําวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประกอบเป็นกี่หรือหูกที่ใช้ในการทอ
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ผ้าไหม การทํากระสวย ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง การทําหลอด ทําจากเถาวัลย์เครือไส้ตันที่มีตรง
กลางกรวย  เมื่อใช้ไม้สอดยึดติดกับกระสวย ไม้นี้เรียกว่า ไม้ขอหลอด การทําไม้ค้ําหรือไม้
ม้วนผ้า ใช้สําหรับพันม้วนผืนผ้าที่ทอแล้วและการทําผัง ทําด้วยไม้ไผ่เหลา ใช้สําหรับขึงผ้าให้
ตึง เพื่อไม่ให้ริมผ้าห่อเข้าหากันระหว่างการทอ การทําแผงหมู เป็นแปรงทําจากต้นตาล การ
มัดหมี่ให้เป็นลวดลายต่างๆ กระบวนการในการทอผ้าตั้งแต่การลงแป้ง การปั่นด้าย การค้น
หูกหรือการค้นด้ายยืน การสอดหวี การเก็บตะขอและการนําหูกขึ้นกี่ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทอผ้า  การมัดหมี่ เป็นลวดลายต่างๆที่สวยงาม ประณีต และแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดตา่งๆ ลว้นเกดิจากการเรยีนรูร้ว่มกัน การแลกเปลี่ยนของชุมชน  
            ในการสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนนั้นได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานโดยยึดหลักพอประมาณทั้งด้านความพอดีพองาม 
ความเรยีบงา่ย และดา้นคุณธรรม มกีารเรยีนรูป้ัญหาชุมชนเรยีนรู้ มีความรู้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับ
การผลิต การแปรรูป การตลาด รวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่มีการใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุน
เพื่อลดการก่อหนี้  สมาชิกมีเหตุมีผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนลด
รายจ่าย การเพิ่มรายได้  และมีการปรับปรุงในการทํางาน การผลิต การแปรรูปเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานของวสิาหกจิชุมชน    
 

            ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนโดยมีการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง การจัดการเรียนรู้ของชุมชน  โดยน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานโดยให้ความสําคัญกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นหลกัชุมชนพอประมาณ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
          จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มขีอ้เสนอแนะดังนี้ 
 

 1. ข้อเสนอแนะการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านชุมชนพอประมาณ 
                 

จากตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดการแบบ
พึ่งพาตนเองและการจัดการเรียนรู้ของชุมชน กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
ความพอประมาณ ควรมขีอ้เสนอแนะดังนี้ 
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                1.1 การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง ควรส่งเสริมให้มีการพึ่งพาตนเองทางสังคม
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีกฎเกณฑ์ที่ร้อยรัดผู้คนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน มีความเป็นพี่
เป็นนอ้งในชุมชน มกีารเกื้อกูลและความเอื้ออาทร การไวว้างใจซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเกิดการพัฒนา
ตอ่ไป 

                1.2 การจัดการเรียนรู้ของชุมชน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
คน ร่วมมือกับวิสาหกิจกลุ่มอื่นรวมตัวกันเป็นเครือข่าย รวมตัวกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
มีการทํากิจกรรมร่วมกัน  มีการกําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีสายสัมพันธ์ที่ยึดโยงกลุ่มทอ
ผ้าไหมใหม้คีวามผูกพัน สามัคคี  การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเป็นเครือญาติ มี
วัฒนธรรมร่วมของชุมชน  กลุ่มทอผ้าไหมควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งทางเทคนิค
การผลิต การแบ่งปันวัตถุดิบ ความรู้  การตลาด การมีสถาบันการเงินร่วมกัน การมีสถานที่
ในการจําหน่ายร่วมกัน การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายควรเริ่มจากภายในท้องถิ่น ระดับตําบล 
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อร่วมมือกันให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื 

                1.3 หลักชุมชนพอประมาณควรสง่เสรมิและสนับสนุนใหส้มาชิกวิสาหกิจชุมชน
มคีวามเป็นอยูท่ี่เรยีบงา่ยโดย ไม่จัดงานบุญงานประเพณี จัดงานเกินตัว   หรือใหญ่เกินไปจน
สูญเสียงบประมาณ  มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟูประเพณีดีงามของชุมชน เช่น การรดน้ําดําหัว
ผู้ใหญ ่การทําบุญบ้าน บุญข้าว การบายศรีสู่ขวัญ ควรมีการสืบทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ
สู่คนรุ่นใหม่เน้นคุณค่ามากกว่ารูปแบบภายนอก  ไม่ก่อสร้างทางวัตถุเกินความจําเป็น ไม่
แข่งขันกันมีข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จําเป็น   มีการทําข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายและหนี้สิน มี
แผนการใช้เครื่องมือทางการเกษตรร่วมกัน มีการร่วมมือทํางานเป็นกลุ่มเพื่อการออมทรัพย ์
มกีารสง่เสรมิและพัฒนาสมาชิกอยา่งตอ่เนื่อง มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความกล้าหาญ 
ความเพยีรทน และอุทศิตนเพื่อสว่นรวม  
 

2. ข้อเสนอแนะทางวชิาการเพื่อการวจัิยต่อไป 
       

 ผู้วจิัยมขี้อเสนอแนะทางวชิาการเพื่อการทําวจิัยในครั้งตอ่ไป ดังนี้   
2.1 ควรมกีารศกึษาวสิาหกจิชุมชนที่ผลติผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กับภาคอื่นเพื่อเปรยีบเทยีบความสัมพันธร์ะหวา่งการจัดการวสิาหกิจชุมชนกับการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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2.2 ควรมีการศึกษาวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไหมกับวิสาหกิจชุมชนประเภท
อื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกับการดําเนนิงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
                    2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปใช้ในการบรหิารจัดการวสิาหกจิชุมชนของกลุม่ผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
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ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 
 

  แบบสอบถาม 
 เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวสิาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพยีง: กรณีศึกษาวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลติผ้าไหม ภาคะวันออกเฉยีง
 เหนือ 
คําชี้แจง    

   1. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดว้ย 3 สว่น จํานวน 17 หนา้ ดังนี้ 

       สว่นที่ 1 เกี่ยวกับขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       สว่นที่ 2 เกี่ยวกับการจัดการวสิาหกจิชุมชนในเรื่องการพึ่งพาตนเอง การจัดการ 

ทุนชุมชน และการจัดการการเรยีนรูข้องชุมชน ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม 

       สว่นที่ 3 เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเรื่องชุมชนพอประมาณ

ชุมชนมเีหตุผลและชุมชนมภูีมคิุม้กันที่ดขีองกลุม่ผู้ผลติผ้าไหม 

  2. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลให้ครบถ้วนตาม             
ความเป็นจรงิ โดยขอ้มูลในแบบสอบถามนี้จะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
           3. ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อประโยชน์ในการทําดุษฎีนิพนธ์เท่านั้น และนําเสนอผลใน
ภาพรวม   ผู้วจิัยขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่ไดก้รุณาอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามในครัง้นี้ 

 
 
 
 
 

                                               นางสาวเสรมิศร ี สุทธสิงค ์
                                    นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสตรด์ุษฎบีัณฑติ 

        วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร ์
                                                           ผู้วจิัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกลุม่วสิาหกจิชุมชน.......................................................................................................  
2. ที่อยู.่................................................................................................................................ 
3. ตําแหนง่ผู้ตอบแบบสอบถาม….......................................................................................... 
4. รางวัลต่างๆ ที่ไดร้ับ.......................................................................................................... 
5. กอ่ตัง้วสิาหกจิชุมชนมาแลว้........................ป ี จํานวนสมาชิกของกลุม่.........................คน 
6. เพศ   
  (  ) ชาย                    (  ) หญงิ 
7. อาย ุ
  (  ) 21 - 30 ป ี    (  ) 31 - 40 ป ี    (  ) 41 - 50 ป ี     (  ) 51 – 60 ป ี   (  ) 60 ปขีึ้นไป 
8. อาชีพ 
  (  ) นักเรยีน/นักศกึษา    (  ) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ    (  ) พนักงานบรษิัท  
  (  ) ประกอบธุรกจิสว่นตัว (  ) คา้ขาย        (  ) เกษตรกร   
  (  ) อื่นๆ (ระบ)ุ....................................................................... 
9. ระดับการศกึษา 
  (  ) ประถมศกึษา              (  ) มัธยมศกึษาตอนตน้     
  (   ) มัธยมศกึษาตอนปลาย/เทยีบเทา่  (  ) อนุปรญิญา/เทยีบเทา่  
  (  ) ปรญิญาตร ี            (  ) ปรญิญาโท   
  (  ) สูงกวา่ปรญิญาโท 
10. รายไดต้อ่เดอืน (บาท) 
  (  ) ต่ํากวา่ 5,000 บาท     (  ) 5,001-10,000 บาท      (  ) 10,001-15,000 บาท  
  (  ) 15,001-20,000 บาท   (  ) 20,001-25,000 บาท   (  ) 25,001-30,000 บาท  
  (  ) 30,000 บาทขึ้นไป       (  ) อื่นๆ (ระบ)ุ.......................................... 
 

ส่วนที่ 2 การจัดการวสิาหกจิชุมชน 
คําช้ีแจง โปรดอา่นคําถามแตล่ะขอ้ แลว้ทําเครื่องหมาย � ลงในช่องระดับการ

จัดการวสิาหกจิชุมชน ใหต้รงตามความคดิเห็นของท่าน 

           5 หมายถึง   มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนระดับมากที่สุด 
           4 หมายถงึ  มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนระดับมาก  
           3 หมายถงึ  มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนระดับปานกลาง 
           2 หมายถงึ  มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนระดับนอ้ย 
           1 หมายถงึ  มกีารจัดการวสิาหกจิชุมชนระดับนอ้ยมาก   
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การจัดการวสิาหกจิชุมชน 
 ระดับการจัดการวสิาหกจิชุมชน 
5 4 3 2 1 

1. การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง  

1.1 การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี 
1. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้เครื่องมอืในการผลติ อยา่งมี
 ประสทิธิภาพ  

     

2. วสิาหกจิชุมชนมกีารนําภูมปัิญญาท้องถิ่นมาประยุกตใ์ช้กับ
 เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  

     

3. วสิาหกจิชุมชนมกีารเลอืกใช้เทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกับความ
 ตอ้งการ 

     

4. วสิาหกจิชุมชนมกีารเลอืกใช้เทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกับ
 สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

     

5. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้เทคโนโลย ีในดา้นการแปรรูปทางการ
 เกษตร 

     

6. วสิาหกจิชุมชนมกีารสง่เสริมใหใ้ช้เทคโนโลยกีารแปรรูป
 ทางดา้นอุตสาหกรรม 

     

7. วสิาหกจิชุมชนมกีารสง่เสริมใหล้ดการใช้สารเคม ีในการผลติ       

8. วสิาหกจิชุมชนมกีารสง่เสริมการใช้เทคโนโลยพีื้นบ้าน      

9. วสิาหกจิชุมชนมกีารลดรายจา่ยท่ีไมจ่ําเป็นในครัวเรอืน      

10. วสิาหกจิชุมชนมกีารยดึหลกัพออยูพ่อกนิพอใช้      

11. วสิาหกจิชุมชนมกีารสง่เสริมใหใ้ช้วัสดุอุปกรณท่ี์มอียูใ่น
 ท้องถิ่นในการดําเนนิงาน 

     

1.2 การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกจิ 
12. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้เงนิทุนท่ีตนเองมอียูซ่ึ่งมาจากการ
 ออมในครัวเรอืน 

     

13. วสิาหกจิชุมชนมกีารลดความตอ้งการทางวัตถนุยิม        

14. วสิาหกจิชุมชนมกีารแบ่งปันเทคนคิในการผลติภายในชุมชน      

15. วสิาหกจิชุมชนมกีารแบ่งปันทรัพยากรภายในชุมชน      

16. วสิาหกจิชุมชนมกีารพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิโดยสมาชิกมี
 ความขยันหมั่นเพยีร 

     

1.3 การพึ่งตนเองทางทรพัยากรธรรมชาต ิ      

17. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมอียูใ่หเ้กดิ
 ประโยชนส์ูงสุด 
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 ระดับการจัดการวสิาหกจิชุมชน 
5 4 3 2 1 

18. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งรู้คุณคา่
 และใหด้ํารงคงอยูไ่มเ่สื่อมสูญ 

     

19. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งถูกตอ้ง       

20. วสิาหกจิชุมชนมกีารหาทางเพิ่มมูลคา่โดยอยูบ่นหลักการ
 ความย่ังยนื 

     

21. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหชุ้มชนเกดิความรู้สกึในการเป็น
 เจา้ของและมสีว่นร่วมในการอนรัุกษ์และพัฒนา
 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     

22. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้หลักคดิคนอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละ
 สิ่งแวดลอ้ม 

     

 1.4 การพึ่งตนเองทางจิตใจ 
23. วสิาหกจิชุมชนมสีมาชิกท่ีมสีภาพจติใจท่ีเขม้แข็ง      

24. วสิาหกจิชุมชนมสีมาชิกท่ีมกีารพัฒนาชีวติตนเองใหม้คีวาม
 เจริญ กา้วหนา้ในการประกอบสัมมาอาชีพ 

     

25. วสิาหกจิชุมชนมสีมาชิกท่ีมกีารดํารงตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งแหง่ตน        

26. วสิาหกจิชุมชนมสีมาชิกท่ีมจีติสํานกึท่ีด ี       

27. วสิาหกจิชุมชนมสีมาชิกท่ีมจีติใจเอื้ออาทร      

28. วสิาหกจิชุมชนมสีมาชิกท่ีมคีวามประนปีระนอม      

29. วสิาหกจิชุมชนมสีมาชิกท่ีเห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวม      

30. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการแบบพึ่งพาตนเองทางสังคมโดย
 มุง่ใหเ้กดิความเป็นปึกแผน่ เหนยีวแนน่ในชุมชน 

     

          1.5 การพึ่งพาตนเองทางสังคม 
31. วสิาหกจิชุมชนมผีูน้ําท่ีมปีระสทิธิภาพ      

32. วสิาหกจิชุมชนมกีารช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่กันและกัน        

33. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการแบบพึง่พาตนเองทางสังคม โดย
 ท่ีสมาชิกมกีารเชื่อมโยงกันเป็นเครอืขา่ยชุมชนเขม้แข็ง   

     

2.การจัดการทุนชุมชน    
        2.1 ทุนทางสังคม 
1. วสิาหกจิชุมชนมกีฎเกณฑท่ี์ร้อยรัดผูค้นในชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกนั      

2. วสิาหกจิชุมชนมคีวามเป็นพีเ่ป็นนอ้งของสมาชิกในชุมชน      

3. วสิาหกจิชุมชนมกีารเกื้อกูลซึง่กันและกันของสมาชิกในชุมชน      

4. วสิาหกจิชุมชนมกีารเอื้ออาทรซึง่กันและกัน      
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การจัดการวสิาหกจิชุมชน 
 ระดับการจัดการวสิาหกจิชุมชน 
5 4 3 2 1 

5. วสิาหกจิชุมชนมกีารไวว้างใจซึง่กันและกัน      

6. วสิาหกจิชุมชนมกีารพึง่พาอาศัยซึง่กันและกัน      

        2.2 ทุนทางวัฒนธรรม 
7. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรม ในดา้น
 ความรู้ภูมปัิญญาชุมชน 

     

8. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรม ในการ
 เรียนรู้ร่วมกันดว้ยการปฏิบัตขิองชุมชน 

     

9. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรม ในการนํา
 ความรู้จากนอกชุมชนมาสังเคราะหเ์ป็นภูมปัิญญา 

     

10. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรม ในการนํา
 ความรู้จากในชุมชนมาสังเคราะหเ์ป็นภูมปัิญญา 

     

11. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรม ในดา้น
การอยูร่่วมกันระหวา่งคนกับธรรมชาต ิ

     

12. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรมในดา้น
 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

     

13. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรมในดา้น
ศลิปะการแสดง 

     

14. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทุนทางวัฒนธรรม ในดา้น
โบราณสถาน 

     

15. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้กตกิาของสังคม ท่ีช่วยใหส้ังคมอยู่
ดว้ยกันอยา่งสงบสุข   

     

    2.3 ทุนทางทรัพยากร 
16. วสิาหกจิชุมชนมท่ีีดนิ เป็นพื้นฐานในการผลติของชุมชน      

17. วสิาหกจิชุมชนม ีน้ํา  เป็นพื้นฐานในการผลติของชุมชน      

18. วสิาหกจิชุมชนมแีร่ธาต ุเป็นพื้นฐานในการผลติของชุมชน      

19. วสิาหกจิชุมชนมสีัตวป่์า (เช่น จิ้งกา่ ไขม่ดแดง แย ้เป็นตน้) 
 เป็นพื้นฐานในการผลติของชุมชน 

     

20. วสิาหกจิชุมชนมพีันธ์ุพชื เป็นพื้นฐานในการผลติของชุมชน      

21. วสิาหกจิชุมชนมทีรัพยากรเป็นของสว่นรวมซึ่งทุกคนมสีทิธ์ิ
 เขา้ไปใช้ประโยชนไ์ด ้

     

22. วสิาหกจิชุมชนมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ      

23. วสิาหกจิชุมชนมพีชืพันธ์ุท่ีมคีุณคา่เหลอือยูจ่ํานวนมาก 
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       2.4 ทุนทางโภคทรัพย์ 
24. วสิาหกจิชุมชนมแีรงงานเพยีงพอกับความตอ้งการของ
 ชุมชน 

     

25. วสิาหกจิชุมชนมท่ีีดนิ เรอืกสวนไร่นาท่ีนํามาใช้ประโยชน ์      

26. วสิาหกจิชุมชนมสีัตวพ์าหนะ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชนไ์ด้
 อยา่งเพยีงพอ 

     

27. วสิาหกจิชุมชนมเีครื่องใช้ตา่งๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์
 ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

     

28. วสิาหกจิชุมชนมกีารใช้สงวนพื้นท่ีบางสว่นไวเ้ป็นสมบัตขิอง
 ชุมชน 

     

29. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดตัง้กองทุนตา่งๆ ในชุมชน      

3. การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน  

        3.1 ทักษะสมัยใหม่ 
1. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทักษะสมัยใหมใ่หชุ้มชนมคีวาม

เขา้ใจและความสามารถในการทํางานท่ีใช้ฝมีอืและความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ 

     

2. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทักษะสมัยใหมใ่นดา้นความ
ร่วมมอืในการทํางาน 

     

3. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทักษะสมัยใหมใ่นดา้นความ
เขา้ใจวถิมีนุษยเ์ป็นอยา่งด ี

     

4. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการด้านทักษะสมัยใหม่ ในดา้นการทําให้
ชุมชนเกดิความร่วมแรงร่วมใจอยา่งดใีนสิ่งท่ีตนรับผดิชอบ 

     

5. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการด้านทักษะสมัยใหมใ่นดา้นความคดิ 
มคีวาม สามารถในการคดิวิเคราะห ์

     

6. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นทักษะสมัยใหมใ่นดา้นความ 
คดิ มคีวามสามารถในการคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์

     

       3.2 องค์ความรูใ้หม่ 
7. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นองคค์วามรู้ใหมใ่นการจัดการ
 ธุรกจิ 

     

8. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นองคค์วามรู้ใหมด่า้นการ
 จัดการการผลติ 
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9. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นองคค์วามรู้ใหม ่ในการ
 จัดการการตลาด 

     

10. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นองคค์วามรู้ใหมใ่นการจัดการ
การเงนิ 

     

11. สมาชิกวสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นเจตคตใิหม ่ในดา้น
ความรู้สกึหรอือารมณ ์

     

12. สมาชิกวสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นเจตคตใิหม ่ในดา้น
ความพงึพอใจหรอืความสุข 

     

       3.3 เจตคตใิหม่ 
13. วสิาหกจิชุมชนมเีจตคตทิางปัญญาท่ีประกอบดว้ยความคดิ
 และความรู้เป็นแกน 

     

14. วสิาหกจิชุมชนมเีจตคตทิางการกระทําท่ีดพีร้อมนําไปปฏบัิติ
 เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 

     

15. วสิาหกจิชุมนมกีารจัดการดา้นเจตคตใิหมใ่นดา้นความสมดลุ   
ท่ีตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 

     

       3.4 การสร้างเครอืขา่ยชมุชน 
16. วสิาหกจิชุมชนมกีารสร้างเครอืขา่ยชุมชนในการรวมตัว รวม

พลังของกลุม่คน องคก์ร   
     

17. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการเรียนรู้ของชุมชนโดยมกีารกําหนด
วัตถุประสงคห์ลักร่วมกัน  

     

18. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดการดา้นการสร้างเครอืขา่ยชุมชน   
ในการมสีายสัมพันธ์ท่ียึดโยงชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน 

     

19. วสิาหกจิชุมชนมกีารสร้างเครอืขา่ยชุมชนในดา้นการ
ประสานงานของบุคคล กลุม่ องคก์ร ท่ีเป็นทางการ 

     

20. วสิาหกจิชุมชนมกีารสร้างเครอืขา่ยชุมชนในการเรียนรู้อยา่ง
ตอ่เนื่อง 

     

21. วสิาหกจิชุมชนมกีารพัฒนาเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนื่อง      
22. วสิาหกจิชุมชนมกีารสร้างเครอืขา่ยชุมชนในดา้นการนําผูค้น

จากหลากหลายอาชีพท่ีแตกตา่งกันมาเป็นเครอืขา่ย 
     

23. วสิาหกจิชุมชนมกีารสร้างเครอืขา่ยชุมชนในดา้นความผกูพนั
ซึง่กันและกันของสมาชิกในกลุม่สังคม 

     

24. วสิาหกจิชุมชนมกีารสร้างเครอืขา่ยชุมชนในดา้นการมคีวามถี่
ในการตดิตอ่ มกีาร พบปะกันอยา่งสม่ําเสมอ 
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ส่วนที่ 3 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
คําช้ีแจง โปรดอ่านคําถามแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย � ลงในช่องระดับการ

ดําเนนิงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิของพอเพยีง ใหต้รงตามความคดิเห็นของทา่น 
                 5 หมายถึง   มกีารดําเนนิงาน  ระดับมากที่สุด 
                 4 หมายถงึ  มีการดาํเนนิงาน  ระดับมาก 
                 3 หมายถงึ  มีการดาํเนนิงาน  ระดับปานกลาง 
                 2 หมายถงึ  มีการดาํเนนิงาน  ระดับนอ้ย 

      1 หมายถงึ  มีการดําเนนิงาน  ระดับนอ้ยมาก   

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ระดับการดาํเนนิงาน 
5 4 3 2 1 

1. ชุมชนพอประมาณ  

        1.1 ความพอดพีองาม 
1. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมคีรอบครัวอบอุน่ อยูพ่ร้อม
 หนา้กัน   

     

2. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกอยูร่่วมกันฉันท์พี่นอ้ง        

3. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมคีวามสามคัคกีันช่วยเหลอื
 เกื้อกูลกัน 

     

4. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกจัดงานบุญงานประเพณท่ีีดี
 งาม   

     

5. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกรักษาวัฒนธรรมท่ีดใีนวถิี
 ชุมชนไว ้ 

     

6. วสิาหกจิชุมชน ใหส้มาชิกสบืทอดภูมปัิญญาท้องถิ่นจาก
 ผูสู้งอายุสูค่นรุ่นใหม ่

     

7. วสิาหกจิชุมชนมกีารสง่เสริมสุขภาพของสมาชิก      

8. วสิาหกจิชุมชนมกีารดแูลช่วยเหลอืคนพกิาร      

9. วสิาหกจิชุมชนมกีารดูแลช่วยเหลอืผูสู้งอายุ       

10. วสิาหกจิชุมชนมกีารดูแลสภาพแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีด ี      

11. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมสมาชิกใหทํ้าขอ้มูลเศรษฐกจิชุมชน
 ดา้นรายรับรายจา่ย 

     

        1.2 ความเรยีบงา่ย 
12. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมสมาชิกใหทํ้าขอ้มูลเศรษฐกจิชุมชน
 ดา้นหนี้สนิ 
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13. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกชุมชน จัดงานบุญประเพณ ี
 ตามความเหมาะสม 

     

14. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการอนุรักษ์ ประเพณดีงีาม       

15. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมดา้นการฟื้นฟูประเพณดีงีาม       

16. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมสีิ่งปลูกสร้างทางวัตถุตาม
ความจําเป็น   

     

17. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการบริโภคสนิคา้ตามความจําเป็น ไม่
ฟุม่เฟอืย 

     

18. วสิาหกจิชุมชน สง่เสริมใหส้มาชิกวางแผนการใช้เครื่องมอืการ
ผลติร่วมกัน  

     

19. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกร่วมมอืกันทํางานเป็นกลุม่เพื่อ
การออมทรัพย ์ 

     

20. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกร่วมมอืกันทํางานเป็นกลุม่เพื่อ
การสะสมวัสดุสิ่งทอ 

     

21. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกร่วมมอืกันทํางานเป็นกลุม่เพื่อ
การจัดการการสร้างผลติภัณฑ ์

     

       1.3 คุณธรรม 
22. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการพัฒนาคน  ในดา้นคุณธรรม      

23. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกเสยีสละเพื่อสว่นรวม       

24. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมจีติอาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

25. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมสีว่นร่วมในการพัฒนา
 ท้องถิ่น 

     

26. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกใช้ความรู้ในการแกปั้ญหา       

27. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกในการใช้ปัญญาในการ
 แกปั้ญหา 

     

28. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกใช้ความกลา้หาญในการ
แกปั้ญหาความขัดแยง้ในชุมชน 

     

29. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกใช้ความกลา้หาญในการ
แกปั้ญหาความขัดแยง้กับชุมชนอื่น 

     

30. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ใน
ชุมชนดว้ยความอดทน   
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31. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก  แกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ กับ
ชุมชนอื่นดว้ยความอดทน   

     

    2. ชุมชนมเีหตุผล  
             2.1 เรยีนรู้ปัญหา 
1. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก สนใจเรียนรู้ปัญหาการศกึษาใน
ระบบ  

     

2. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก สนใจเรียนรู้ปัญหาการศกึษา
นอกระบบ   

     

3. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก สนใจเรียนรู้ปัญหาการศกึษา
ตามอัธยาศัย  

     

4. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมขีอ้มูลท่ีดเีกี่ยวกับการผลติ       

5. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมขีอ้มูลท่ีดเีกี่ยวกับ การแปรรูป 
(ผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม) 

     

6. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมขีอ้มูลท่ีดเีกี่ยวกับการตลาด 
การจัดจําหนา่ย 

     

7. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกใช้เหตุผลตัดสนิใจในการ
 ประกอบอาชีพ 

     

8. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกใช้เหตุผลตัดสนิใจในการ
 ลงทุน 

     

9. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก เรียนรู้ปัญหาคดิเป็นทําเป็น        

10. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกเรียนรู้ปัญหา มทัีกษะในการทํา
สิ่งท่ีไดเ้รียน หรอืไดอ้บรมมา 

     

11. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกเรียนรู้ปัญหาของชุมชน อย่าง
ชัดเจน มกีารวจิัย รวบรวมขอ้มูล 

     

12. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก เรียนรู้ปัญหาของชุมชน อยา่ง
ถอ่งแท้ มกีารพูดคุย เสวนากัน 

     

13. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก เรียนรู้ปัญหาของชุมชนมีการทํา
ประชาคม   

     

14. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มขีอ้มูลเกี่ยวกับหนี้สนิ ของ
ชุมชนท่ีเป็นหนี้ในระบบ  
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15. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มขีอ้มูลเกี่ยวกับหนี้สนิของ
ชุมชนท่ีเป็นหนี้นอกระบบ   

     

16. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มบัีญชีการใช้จา่ยของชุมชน      

17. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มขีอ้มูลปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชนดา้น ปัญหา ดนิ ในการเพาะปลูก 

     

18. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มขีอ้มูลปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชนดา้น ปัญหา น้ํา ในการผลติ 

     

19. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มขีอ้มูลปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชนดา้น ปัญหา ป่าไม ้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับวัสดุธรรมชาตใินการยอ้ม
ส ี

     

20. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มขีอ้มูลปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชนดา้น ปัญหา ฝุน่ละออง    

     

21. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มขีอ้มูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
ชุมชน การป้องกัน ดูแล รักษาสขุภาพของชุมชน 

     

22. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมขีอ้มูลเกี่ยวกับทรัพยากร ของ
ชุมชน  

     

       2.2 รู้จักตนเอง 
23. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก รู้จักตนเองในการเรียนรู้

ประวัตศิาสตร์ชุมชน รากเหงา้ของตนเอง ความเป็นมาของ
หมูบ้่านจากผูใ้หญ ่  

     

24. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก รู้จักตนเอง มขีอ้มูล เรียนรู้เรื่อง
ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

     

25. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหผู้สู้งอายุ ถา่ยทอดภูมปัิญญาให้
ลูกหลาน 

     

26. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหม้กีารทําบุญใหบ้รรพบุรุษผูล้ว่งลับไป
แลว้  

     

         2.3 รู้จักวางแผน 
27. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกรู้จักทําแผนแมบ่ทชุมชน       
28. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก จัดทําแผน โดยชุมชนมี
 สว่นร่วม 

     

29. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกวางแผนในลักษณะการท
ยุทธศาสตร์มขีัน้ตอนในการดําเนนิงาน   
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30. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก รู้จักวางแผนในการสง่เสริม
สุขภาพ  การป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพชุมชน  

     

31. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก รู้จักวางแผน ในการสง่เสริม
สิ่งแวดลอ้ม  

     

32. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกรู้จักวางแผนในการทําแผนการ
ลดรายจา่ยโดยการจดัการ เรื่องสิ่งของใช้จา่ยสว่นตัว 

     

33. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก รู้จักวางแผนในการทําแผนการ
ลดรายจา่ยโดยการจดัการ เรื่องอาหาร การกนิในครัวเรอืน   

     

34. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก รู้จักวางแผนในการทําแผนการ
ลดรายจา่ยโดยการจดัการใช้สมุนไพรในชุมชน   

     

35. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก รู้จักวางแผนในการออม      

36. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกรู้จักวางแผน การสร้าง
สวัสดกิารชุมชน 

     

       2.4 รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง 

37. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกไมใ่ช้กเิลสเป็นเครื่องนําทาง      

38. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกไมทํ่าตามกระแสนยิม        

39. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมคีวามกลา้หาญเพยีงพอ ใน
การเลอืกหนทางในการพัฒนา   

     

40. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกรักษาสตแิละปัญญาใหม้ัน่คง      

41. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกเลอืกใช้ชีวติของตนเอง      

42. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มเีหตุผลในการกําหนด
เป้าหมายชีวติ ท่ีชัดเจน  

     

43. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก มเีหตุผลในการเลอืกวธีิการ
ดําเนนิชีวติท่ีเหมาะสม 

     

3.ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ด ี 
        3.1 การจัดการชุมชน 
1. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมีการจัดการชุมชนใหม้ผีูน้ําท่ีด ี      

2. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมกีารจัดการชุมชน บริหารจัดการ 
ท่ีดโีปร่งใส ตรวจสอบได ้

     

3. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมกีารจัดการชุมชนท่ีเป็นระบบ             

4. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิก ในการเป็นผูน้ําท่ีด ีเป็นผูส้ร้าง
แรงบันดาลใจใหผู้ค้นมคีวามสัมพันธ์ท่ีดกีับชาวบ้าน  
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5. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกเป็นผูต้ามท่ีด ี รู้จักเรียนรู้ร่วมมอื 
ร่วมคดิ ร่วมทํา มสีว่นร่วมในการดําเนนิการกับคณะผูน้ํา  

     

6. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร      

7. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมกลุม่ตา่งๆ มกีารพัฒนาโปร่งใสมี
ประสทิธิภาพ 

     

8. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกบริหาร การจัดการทรัพยากรเพื่อ
สว่นรวม 

     

9. วสิาหกจิชุมชนมกีารรณรงคเ์รื่องสทิธิเสรีภาพประชาธิปไตย
 การมสีว่นร่วมทางการเมอืง 

     

         3.2 ระบบการผลติชุมชน 
10. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกนําแผนแมบ่ทชุมชนมาปฏบัิต ิทํา

ใหเ้กดิระบบการผลติ 
     

11. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกนําแผนแมบ่ทชุมชนมาปฏบัิต ิทํา
ใหเ้กดิระบบการแปรรูป 

     

12. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกวเิคราะหค์า่ใช้จา่ยของชุมชนใน
เรื่องการกนิการใช้เพื่อลดการซื้อ 

     

13. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกวเิคราะหค์า่ใช้จา่ยของชุมชนใน
เรื่องการวางแผนการผลติในชุมชนเพื่อลดการซื้อ 

     

14. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกผลติอาหารในชุมชน        

15. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกรวมกลุม่ทอผา้      

16. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกรวมกลุม่ผลติอยา่งมี
ประสทิธิภาพ  

     

17. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกเรียนรู้ทักษะในการดําเนนิการ
ผลติท่ีด ี

     

18. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกในการดําเนนิการแปรรูป แบบ
เครอืขา่ยในระดับตําบล 

     

        3.3 ระบบการตลาดชุมชน 
19. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกในการนําแผนแมบ่ทชุมชน มา

ปฏบัิต ิทําใหเ้กดิระบบการตลาดชุมชน  
     

20. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกในการดําเนนิงานดา้นการตลาด
อยา่งมปีระสทิธิภาพ   

     

21. วสิาหกจิชุมชนส่งเสริมใหส้มาชิกเรียนรู้การบริหารจัดการตลาดท่ีดี      
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22. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกมกีารเรียนรู้ทักษะในการ
ดําเนนิการดา้นการตลาดท่ีด ี

     

23. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหส้มาชิกดําเนนิงานการตลาดแบบ
เครอืขา่ยกับชุมชนอื่นหรอืนอกชุมชน  

     

         3.4 ระบบการเงนิ 
24. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหม้รีะบบการออม การเป็นสมาชิก ธ.ก.ส. 

และสถาบันการเงนิอื่น 
     

25. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหม้สีถาบันการเงนิของชุมชน      

26. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหม้กีองทุนสวัสดกิาร โดกําหนดใหอ้อม 
เพื่อเป็นกองทุน 

     

27. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหม้โีรงสชุีมชน เพื่อลดรายจา่ย      

28. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการมฉีางขา้ว ลานตากผลผลติ เพื่อลด
รายจา่ย 

     

29. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมโครงการปุ๋ยอนิทรีย ์ชีวภาพ  ท่ีทําร่วมกัน
เพื่อลดรายจา่ย   

     

         3.5 การใช้พลังงาน 
30. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการมป่ีาสาธารณะ ป่าปู่ตา หรอืป่า
 ชุมชนหรอืใช้ประโยชน ์มกีารดูแลรักษา 

     

31. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการมรีะเบียบ วธีิการป้องกันการตัดไม้
ทําลายป่า 

     

32. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการดูแลไฟป่า เช่น การบวชป่า สบื
 ชะตาแมน่้ํา หรอืพธีิกรรมอื่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

     

33. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการใช้ประโยชนท่ี์ดนิสาธารณะ มี
 การใช้ประโยชนเ์พื่อสว่นรวม 

     

34. วสิาหกจิชุมชนมมีาตรการป้องกันอันตรายจากสารเคม ี      

35. วสิาหกจิชุมชนมกีารกําจัดขยะ มกีารเรียนรู้  โดยใช้วธีิการ
 แบบโบราณของปู่ ยา่ ตา ยาย  หรอืฝา่ยบริหารชุมชน 

     

36. วสิาหกจิชุมชนมกีารกําจัดขยะ มกีารสบืทอด  โดยใช้วธีิการ แบบ
โบราณของปู่ ยา่ ตา ยาย  หรอืฝา่ยบริหารชุมชน 

     

37. วสิาหกจิชุมชนมกีารกาํจัดขยะ มกีารประยุกต ์โดยใช้วธีิการแบบ
โบราณของปู่ ยา่ ตา ยาย  หรอืฝา่ยบริหารชุมชน 
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38. วสิาหกจิชุมชนมกีารจัดเก็บของเนา่เสยีในชุมชน ดว้ย วธีิการท่ี
ปลอดภัย 

     

39. วสิาหกจิชุมชนมรีะบบป้องกันและระบบสาธารณภัย หรอืภัยพบัิติ
ทางธรรมชาติ 

     

40. วสิาหกจิชุมชนมกีารพัฒนาพลังงานทางเลอืกเพื่อผลติแหลง่
พลังงาน  เพื่อใช้ในโครงการแปรรูปอาหาร 

     

41.วสิาหกจิชุมชนมกีารพัฒนาพลังงานทางเลอืกเพื่อผลติแหลง่
พลังงาน เพื่อใหก้ําเนดิไฟฟา้ 

     

42. วสิาหกจิชุมชนมกีารวางแผนพลังงานเพื่อชุมชนในระยะยาว เช่น 
การปลูกพชืเพื่อใหพ้ลังงาน 

     

       3.6 ระบบสุขภาพ 
43. วสิาหกจิชุมชนมรีะบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดย ยดึหลกั “สร้าง

นําซอ่ม”   
     

44. วสิาหกจิชุมชนมกีารเรียนรู้เรื่องการกนิการอยูท่ี่ถูกตอ้งและช่วย
ใหสุ้ขภาพด ี

     

45. วสิาหกจิชุมชนมกีารทําขอ้มูล เรื่องคุณประโยชน ์ของผักพื้นบ้าน 
อาหารพื้นเมอืง ขา้วกลอ้ง   

     

46. วสิาหกจิชุมชนมกีารเรียนรู้ภูมปัิญญาเรื่องการหาอาหารใน
ธรรมชาตกิารทําอาหารตามฤดูกาล ป้องกันการเจ็บป่วย หรอื
รักษาอาการเจ็บไขไ้ดป่้วย 

     

47. วสิาหกจิชุมชนมกีารเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในท้องถิน่      

48. วสิาหกจิชุมชนมกีารเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น มกีารนาํมาใช้
นํามาแปรรูป  

     

49. วสิาหกจิชุมชนมกีารสง่เสริมการออกกําลังกายท่ีถูกตอ้ง เหมาะ
กับเพศ วัย สภาพของร่างกาย 

     

50. วสิาหกจิชุมชนการสง่เสริมการออกกําลังกายท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     

51. วสิาหกจิชุมชนส่งเสริมการมีน้ําดื่มสะอาด ใช้น้ําฝน การกรองน้ําการ
ตม้น้ําดื่ม หรือโครงการ น้ําดื่มจากชุมชนเอง 

     

52. วสิาหกจิชุมชนการมนี้ําดื่มสะอาด ใช้น้ําฝน การกรองน้ําการตม้
น้ําดื่ม หรอืโครงการน้ําดื่มโดยมหีุน้สว่นกับโครงการ  การผลติ
น้ําดืม่ของท้องถิ่น 
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53. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการผลติอาหารเอง เช่น การปลูกผกั  
ปลูกสมุนไพร  การทําเกษตรผสมผสาน การใช้ปุ๋ยอนิทรีย ์ 
ชีวภาพ การผลติเพื่อการบริโภค 

     

54. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการมอีาสาสมัครท่ีมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เรื่องการดูแลสุขภาพในชุมชน 

     

55. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการมอีาสาสมัครท่ีมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เรื่องการรักษาเบื้องตน้ในชุมชน  

     

56. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมการมกีองทุนยาในหมูบ้่านเพื่อช่วยในยาม
ฉุกเฉนิ  

     

57. วสิาหกจิชุมชนสง่เสริมใหม้กีารตัง้เป้าหมาย “ชุมชนสุขภาพด”ี      
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ภาคผนวก ข  แบบสัมภาษณ ์
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวสิาหกิจชุมชน 

กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง: กรณีศึกษาวสิาหกจิชุมชน 

กลุ่มผู้ผลติผ้าไหมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ชื่อ-สกุล  ผู้รับการสัมภาษณ.์............................................................................................ 

หมูท่ี่ ...................ชื่อหมูบ่า้น.............................................................................................. 

ตําบล........................อําเภอ.....................................จังหวัด.............................................. 

ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ.์......................................................................................................... 

วันที่สัมภาษณ.์......................เดอืน....................................พ.ศ.......................................... 

ตัวแปรต้น หัวข้อการสัมภาษณ์ 

IV1 การจัดการวสิาหกจิชุมชน

แบบพึ่งพาตนเอง IV1 
IV1.1 การพึ่งตนเองทางเทคโนโลย ี

IV1.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ 

IV1.3 การพึ่งตนเองทรัพยากร    

        ธรรมชาติ 

IV1.4 การพึ่งตนเองทางจติใจ 

IV1.5 การพึ่งตนเองทางสังคม 

 

 

1.1 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชน แบบ

พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยอียา่งไร…............. 

1.2 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
ดา้นการพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ อยา่งไร…….. 

1.3 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนในด้าน

การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งไร 

1.4 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

ดา้นการพึ่งตนเองทางจิตใจ อยา่งไร…………… 

1.5 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

ดา้นการพึ่งตนเองทางสังคมอยา่งไร…………... 

IV2 การจัดการทุนชุมชนIV2 
IV2.1 ทุนทางสังคม 

IV2.2 ทุนทางวัฒนธรรม 

IV2.3 ทุนทางทรัพยากร 

IV2.4 ทุนทางโภคทรัพย ์

 

2.1 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

ดา้นทุนทางสังคม อยา่งไร.............................. 

2.2 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

ดา้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างไร…..................... 

2.3 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

ดา้นทุนทางทรัพยากร อย่างไร....................... 

 2.4 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน
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ตัวแปรต้น หัวข้อการสัมภาษณ์ 

ดา้นทุนทางโภคทรัพย์อยา่งไร 

IV3การจัดการเรยีนรู้ของชุมชนIV3 
IV3.1 ทักษะสมัยใหม ่

IV3.2 องคค์วามรูใ้หม่ 

IV3.3 เจตคตใิหม่ 

IV3.4 การสร้างเครอืข่ายชุมชน 

 

3.1 ทา่นมีแนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

 ดา้นทักษะสมัยใหม่....................................... 

2.2 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

 ดา้นองคค์วามรูใ้หมอ่ยา่งไร…....................... 
2.3 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

เจตคตใิหมอ่ย่างไร…..…………….…………………… 

2.4 ทา่นมแีนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนใน

 ดา้นการสรา้งเครอืขา่ยชุมชนอยา่งไร……....... 
 

ตัวแปรต้น หัวข้อการสัมภาษณ์ 

DV1 ชุมชนพอประมาณDV1 
DV1.1 พอดพีองาม 

DV1.2 ความเรยีบงา่ย 
DV1.3 คุณธรรม 

 

 

 

 

 

1.1 ทา่นมีแนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นความพอดี

พองามอย่างไร…………………………………...……….. 

1.2 ทา่นมแีนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในดา้นความ

เรยีบงา่ยอยา่งไร……..…………….……………………… 

1.3 ทา่นมีแนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นคุณธรรม

อยา่งไร..…………….………………………….……………… 

DV2ชุมชนมเีหตุผลDV2 
DV2.1 เรยีนรูป้ัญหา 
DV2.2 รูจ้ักตนเอง 

DV2.3 รูจ้ักวางแผน 

DV2.4 รูจ้ักใช้เหตุผลเป็นเครื่องนํา  

ทาง 

 

2.1 ทา่นมแีนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นการเรยีนรู้

ปัญหาอยา่งไร……………….……………….……………… 

2.2 ทา่นมแีนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นรู้จักตนเอง

อยา่งไร……………………………………………..…………. 

2.3 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นการวางแผน

อยา่งไร…………….………………………..………………… 
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ตัวแปรต้น หัวข้อการสัมภาษณ์ 

DV3 ชุมชนมภีูมิคุ้มกันที่ดีDV3 

DV3.1 การจัดการชุมชน 

DV3.2 ระบบการผลติชุมชน 

DV3.3 การตลาดชุมชน 
DV3.4 ระบบการเงนิ  
DV3.5 การใช้พลังงาน 
DV3.6 ระบบสุขภาพชุมชน 

 

 

 

3.1 ทา่นมีแนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นการจัดการ

ชุมชนอยา่งไร……………….….………………….……… 

3.2 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นระบบการ

ผลติชุมชนอย่างไร……………………..………………… 

3.3 ทา่นมีแนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นการตลาด

ชุมชนอยา่งไร….……………………………….……….… 

3.4 ทา่นมแีนวทางการดําเนินตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นระบบ

การเงนิอยา่งไร………………………………………………  

3.5 ทา่นมีแนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นการการ ใช้

พลังงานอยา่งไร………….………………….……….…. 

3.6 ทา่นมแีนวทางการดําเนนิตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นระบบ

สุขภาพชุมชนอยา่งไร………………………….………. 
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ภาคผนวก ค การทดสอบค่าความสอดคล้อง  

 
ค่าความสอดคล้อง (IVC) ของผู้เชี่ยวชาญ 

การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 ค่าIVC 
แปล

ความ 

 1.การจัดการแบบพึ่งพาตนเอง 

1.1 การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี 

1. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รใ ช้เครื่องมอืใ น
ก า รผ ลติอยา่ งมปีระ สทิธิภา พ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

2. วสิาหกจิชุมชนมกีารนําเอาภูมปัิญญา
ชาวบ้านมาประยุกตใ์ช้อยา่งเหมาะสม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 . วสิาหก จิชุมชนมกีารเลื อกใช้ เทคโนโลยี
ท่ีสอดคล้ องก ับความต้ องการ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

4. วสิาหก จิชุ มชนมกีารเลื อกใช้ เทคโนโลยี
ท่ีสอดคล้ องก ับสภาพแวดลอ้ม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 . วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รใ ช้เทค โนโ ลย ี ใ น
ดา้ นก า รแปรรูปทา งก า รเก ษตร  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

6. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รใ ช้เทค โนโ ลยกี า ร
แปรรูปทา งดา้ นอุตสา หก รรม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

7. วสิาหก จิชุ มชนมกีารลดการใช้ สารเคม ี
ในการผลติ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

8 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รสง่เสริมก า รใ ช้
เทค โ นโ ลยพีื้นบ้า น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

9. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รลดรา ยจา่ ยใ น
ครัวเรอืนลง  

1 1 1 1 0 0.8 ใ ช้ไ ด ้

10. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รยดึหลกั พออยู่
พอก นิพอใ ช้ 

1 1 1 1 0 0.8 ใ ช้ไ ด ้

11. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รใ ช้วัสดอุุปก รณ์
ท่ีมอียูใ่ นท้องถ ิ่น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

12.  วสิาหก จิชุมชนมกีารใช้ เงนิทุ นท่ีตนเอง
มอียูซ่ ึ่งมาจากการออมในครั วเรื อน 

 
1 1 1 1 0 0.8 ใ ช้ไ ด ้
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การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 ค่าIVC 
แปล

ความ 

1.2 การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกจิ 

13 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รลดความ
ตอ้งก า รทา งวัตถ นุยิม   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

14.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รแบ่งปันเทคนคิ
ใ นก า รผ ลติของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

15 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รแบ่งปัน
ทรัพยา ก ร  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

16.  วสิา หกจิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีมคีวา ม
ขยันหมั่นเพยีร  

1 1 1 1 -1 0.6 ใ ช้ไ ด ้

1.3 การพึ่งตนเองทางทรพัยากรธรรมชาต ิ

17. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รใ ช้
ทรัพยา ก รธรรม ชา ตท่ีิมอียูใ่ หเ้ก ดิ
ประ โ ยชนส์ูงสุด 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

18 . วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รใ ช้ทรัพยา ก ร 
ธรรมชา ตใิ หค้งอยูไ่ มเ่สื่อมสูญ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

19.   วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รใ ช้ทรัพยา ก ร 
ธรรมชา ตอิยา่ งถ ูกตอ้ง  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

20. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รหา ทา งเพิ่ม
มูลคา่ โ ดยอยูบ่นหลักก า รควา ม
ย่ังยนื 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

21.  วสิา หกจิ ชุมชนใ หชุ้มชนเป็นเ จ า้ ของ
และ มสีว่นร่วมใ นก า รอนุรักษ์และ
พัฒนา ทรัพยา ก รธรรมชา ติ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

22.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รใ ช้หลักคดิคน
อยูร่่วมก ับธรรม ชา ตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         1.4 การพึ่งตนเองทางจิตใจ        

23 . วสิา หก จิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีมสีภา พ
จ ติใ จ ท่ีเขม้แข็ง 

 
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 ค่าIVC 
แปล

ความ 

24. วสิา หก จิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีมกี า ร
พัฒนา ชีวติตนเองใ หม้คีวา ม
เจ ริญก า้ วหนา้ ใ นกา รประ ก อบ
อา ชีพ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

25 . วสิา หก จิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีมกี า รทํา
ตนใ หเ้ป็นท่ีพึ่งของตน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

26. วสิา หก จิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีมจี ติสํานกึ
ท่ีด ี   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

27.  วสิา หกจิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีมจี ติใ จ เอื้อ
อา ทร 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

28 . วสิา หก จิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีมคีวา ม
ประ นปีระ นอม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

29. วสิา หก จิ ชุมชนมสีมา ชิก ท่ีเห็นแก ่
ประ โ ยชนส์ว่นรวม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         1.5 การพึ่งพาตนเองทางสงัคม        

3 0. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รแบบ
พึ่งพา ตนเองทา งสังคมใ นก า รมี
ควา มเป็นปึก แผ น่ เหนยีวแนน่ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 1. วสิา หกจิ ชุมชนมผี ูน้ําท่ีมี
ประ สทิธิภา พ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

 3 2. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รช่วยเหลอื
เก ื้อก ูลซ ึ่งก ันและก ัน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

 3 3 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดการแบบ
พึ่งพา ตนเองทา งสังคม โ ดยท่ี
สมา ชิก วสิา หก จิ ชุมชนมกีา ร
เชื่อมโ ยงก ัน เป็นเครอืขา่ ยชุมชน
เขม้แข็ง   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

 2. การจัดการทนุชุมชน           

         2.1 ทุนทางสังคม        
1. วสิา หก จิ ชุมชนมกี ฎเก ณฑท่ี์ร้อยรัด

ผ ูค้นใ นชุมชนเขา้ ไ วด้ว้ยก ัน 1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 ค่าIVC 
แปล

ความ 
2. วสิา หก จิ ชุมชนมคีวา มเป็นพี่เป็นนอ้ง

ของสมา ชิก ใ นชุมชน 1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 . วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รเก ื้อก ูลซ ึง่ก ันและ
ก ันของสมา ชิก ใ นชุมชน 1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

4. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รเอื้ออา ทรซ ึ่งก ัน
และ ก ัน 1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รไ วว้า งใ จซ ึ่งก ัน
และ ก ัน 1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

6. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รพึ่งพา อา ศัยซ ึ่ง
ก ันและ ก ัน 1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         2.2 ทุนทางวัฒนธรรม        
7. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ นทุน

ทา งวัฒนธรรม ใ นดา้ นควา มรู้ ภูมิ
ปัญญา ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

8 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ นทุน
ทา งวัฒนธรรม ใ นก า รเรียนรู้ร่ว มก ัน
ดว้ย ก า รปฏบัิตขิองชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

9. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นทุน
ทา งวัฒนธรรม ใ นก า รนําควา มรู้จ า ก
นอก ชุมชนมา สังเครา ะ หเ์ป็นภูมิ
ปัญญา 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

10. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นทุน
ทา งวัฒนธรรม ใ นก า รนําควา มรู้จ า ก
ใ นชุมชนมา สังเครา ะ หเ์ป็นภูมปัิญญา 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

11.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ นทุน
ทา งวัฒนธรรม ใ นดา้ นก า รอยูร่่วมก ัน
ระ หวา่ งคนก ับธรรมชา ต ิ

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

12. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นทุน
ทา งวัฒนธรรมใ นดา้ น
ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

13 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นทุน
ทา งวัฒนธรรมใ นดา้ น
ศลิปะ ก า รแสดง 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

14. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ นทุน
ทา งวัฒนธรรม ใ นดา้ นโ บรา ณสถ า น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

15 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รใ ช้ก ตกิา ของ
สังคมท่ีช่วยใ หส้ังคมสงบสุข   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 ค่าIVC 
แปล

ความ 

         2.3 ทุนทางทรัพยากร        

16. วสิา หก จิ ชุมชนมท่ีีดนิเป็นพื้ นฐ า นใ น
ก า รผ ลติของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

17.  วสิา หกจิ ชุมชนมนี้ําเป็นพื้นฐ า นใ น
ก า รผ ลติของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

18 . วสิา หกจิ ชุมชนมแีร่ธา ตุเป็น พื้นฐ า น
ใ นก า รผ ลติของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

19. วสิา หก จิ ชุมชนมสีตัวป่์า เป็นพื้นฐ า น
ใ นก า รผ ลติของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

 20. วสิา หก จิ ชุมชนมพีันธ์ุพชืเป็นพื้นฐ า น
ใ นก า รผ ลติของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

21. วสิา หก จิ ชุมชนมทีรัพยา ก รเ ป็นของ
สว่นรวมทุกคนมสีทิธ์ิเขา้ ไ ปใ ช้
ประ โ ยชนไ์ ด ้

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

22.  วสิา หกจิ ชุมชนมคีวา มหลาก หลา ย
ทา งชีวภา พ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

23 . วสิา หก จิ ชุมชนมพีชืพันธ์ุท่ีมคี ุณคา่
เหลอือยูจ่ ํานวนมา ก  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         2.4 ทุนทางโภคทรพัย์        

24.  วสิา หกจิ ชุมชนมแีรงงา นเพยีงพอก ับ
ควา มตอ้งก า รของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

25 . วสิา หก จิ ชุมชนมท่ีีดนิ เรอืกสวนไ ร่
นา ท่ีนํามา ใ ช้ประ โ ยชน ์

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

26.  วสิา หกจิ ชุมชนมสีัตวพ์า หนะท่ี
สา มา รถ นํามาใ ช้ประ โ ยชนไ์ ดอ้ยา่ ง
เพยีงพอ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

27. วสิา หก จิชุมชนมเีครื่องใ ช้ตา่ งๆ ท่ี
สา มา รถ นํามาใ ช้ประ โ ยชนไ์ ดอ้ยา่ ง
เพยีงพอ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

28 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รใ ช้สงวนพื้นท่ี
บา งสว่นไ วเ้ป็นสมบัตขิองชุมชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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29.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รจ ัดตัง้ก องทุน
ตา่ งๆ  ใ นชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

 3. การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน         

         3.1 ทักษะสมัยใหม่        

1. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นทักษะ
สมัยใ นก า รท่ีชุมชนมคีวา มเขา้ ใ จและ
ควา มสา มา รถใ นก า รทํางา นท่ีใ ช้ฝ มีอื
เป็นควา มเช่ียวชา ญเฉ พา ะ สา ขา
อา ชีพ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

2. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ น
ทักษะ สมัยใ หมใ่ นเรื่องควา มร่วมมอื
ใ นก า รทํางา น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 . วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ น
ทักษะ สมัยใ หมใ่ นเรื่องก า รมคีวา ม
เขา้ ใ จ เรื่องมนุษยเ์ป็นอยา่ งดี  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3. การจัดการเรยีนรู้ของชุมชน  

         3.1 ทักษะสมัยใหม่ 
       

4. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ น
ทักษะ สมัยใ หม ่ ใ นดา้ นก า รทํา ให้
ชุมชนเก ดิควา มร่วมแรงร่วมใ จ อยา่ ง
ดใี นสิ่งท่ีตนรับผ ดิชอบ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ น
ทักษะ สมัยใ หมใ่ นดา้ นควา มคดิมี
ควา มสา มา รถใ นก า รคดิวเิครา ะห ์

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

6. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ น
ทักษะ สมัยใ หมใ่ นดา้ นควา มคดิมี
ควา มสา มา รถ ใ นก า รคดิริเร่ิม
สร้า งสรรค ์

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         3.2 องค์ความรูใ้หม่        

7. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ นองค ์
ควา มรู้ใ หมใ่ นก า รจ ัดก า รธุรก จิ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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8 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดกา รดา้ นองค ์
ควา มรู้ใ หมด่า้ นกา รจ ัดก า รกา รผ ลติ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

9. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นองค ์
ควา มรู้ใ หม ่ ใ นก า รจ ัดก า รก า รตลา ด 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

10. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นองค ์
ควา มรู้ใ หมใ่ นก า รจ ัดก า รกา รเงนิ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         3.3 เจตคตใิหม่        

11.   สมา ชิก วสิา หกจิ ชุมชนมกี ารจ ัดก า ร
ดา้ นเจ ตคตใิ หม ่ใ นดา้ นควา มรู้สกึ
หรอือา รมณ ์

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

12.  สมา ชิก วสิา หก จิ ชุมชนมกีารจ ัดก า ร
ดา้ นเจ ตคตใิ หม ่ใ นดา้ นควา มพงึ
พอใ จ หรอืควา มสุข 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

13 .  วสิา หก จิ ชุมชนมเีจ ตคตทิางปัญญา
ท่ีประ ก อบดว้ยควา มคดิและ ควา มรู้
เป็นแก น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

14.  วสิา หก จิ ชุมชนมเีจ ตคตทิา งก า ร
ก ระ ทําท่ีด ีพร้อมนํา ไ ปปฏบัิตเิพื่อ
ตอบสนองควา มตอ้งก า รของบุคคล 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

15 .  วสิา หก จิ ชุมนมกี า รจ ัดก า รดา้ นเจ ต
คตใิ หม ่ใ นดา้ นควา มสมดลุท่ี
ตอบสนอง ควา มตอ้งก า รพื้นฐ านท่ี
เป็นท่ียอม รับของ  สังคม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         3.4 การสร้างเครอืขา่ยชุมชน        

16.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รสร้า งเครอืขา่ ย
ชุมชนใ นก า รรวมตัวรวมพลังของ
ก ลุม่คนองคก์ ร   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

17.  วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดการเรียนรู้
ของชุมชนโ ดยมกี า รก ําหนดวัตถ ุ
ประ สงคห์ลักร่วมก ัน  

 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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18 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดก า รดา้ นก า ร
สร้า งเครอืขา่ ยชุมชนใ นก า รมสีา ย
สัมพันธ์ท่ียึดโ ยงชุมชนเขา้ ไ วด้ว้ยก ัน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

19. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า สร้า งเครอืขา่ ย
ชุมชนใ นดา้ นก า รประ สา นงา นของ
บุคคลก ลุม่องคก์ รท่ีเป็นทา งก าร 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

20. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รสร้า งเครอืขา่ ย
ชุมชน ใ นก า รเรียนรู้อยา่ งตอ่เนื่อง  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

21. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รพัฒนา เครอืขา่ ย
อยา่ งตอ่เนื่อง  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

22.  วสิา หกจิ ชุมชนมสีร้า งเครอืขา่ ย
ชุมชนใ นดา้ นก า รนําผ ูค้นจ า ก
หลา ก หลา ยอา ชีพท่ีแตก ตา่ งก ันมา
เป็นเครอืขา่ ย  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

23 . วสิา หก จิ ชุมชนมกีา รสร้า งเครอืขา่ ย
ชุมชนใ นดา้ นควา มผกู พันซ งึก ันและ
ก ันของสมา ชิก ใ นกลุม่สังคม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

24.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รสร้า งเครอืขา่ ย
ชุมชนใ นดา้ นก า รมคีวา มถ ีใ่ นก าร
ตดิตอ่มกี า รพบปะ ก ันอยา่ ง
สม่ําเสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

 1.ชุมชนพอประมาณ         

       1.1 ความพอดพีองาม        

1. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
 ครอบครัวอบอุน่ อยูพ่ร้อมหนา้ ก ัน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

2. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก อยู่
 ร่วมก ันฉ ันท์พี่นอ้ง   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ควา มสา มัคคกี ันช่วยเหลอืเก ื้อก ูลก ัน 

 
 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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4. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก จ ัด
งา นบุญงา นประ เพณท่ีีดงีา ม   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รักษา วัฒนธรรมท่ีดใี นวถิ ชุีมชนไ ว ้  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

6. วสิา หก จิ ชุมชนใ หส้มา ชิก สบืทอดภูมิ
 ปัญญา ท้องถ ิ่นจ า กผ ูสู้งอา ยุสูค่นรุ่น
ใ หม ่

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

7. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รสง่เสริมสุขภา พ
ของสมา ชิก 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

8. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รดแูลช่วยเหลอื
คนพกิ า ร 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

9. วสิา หก จิ ชุมชน มกี า รดูแลช่วยเหลอื 
ผ ูสู้งอา ยุ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

10.  วสิา หก จิ ชุมชน มกี า รดูแล 
สภา พแวดลอ้มใ หอ้ยูใ่ นสภา พท่ีด ี

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

11.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมสมาชิก ใ หทํ้า
ขอ้มูลเศรษฐ ก จิ ชุมชนดา้ นรา ยรั บ
รา ยจ า่ ย 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

12.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมสมา ชิก ใ หทํ้า
ขอ้มูลเศรษฐ ก จิ ชุมชนดา้ นหนี้สนิ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

         1.2 ความเรยีบง่าย        

13 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
ชุมชนจ ัดงา นบุญประ เพณ ี ตา ม
ควา มเหมา ะ สม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

14.  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รอนุรักษ์ 
ประ เพณดีงีา ม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

15 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมดา้ นก า ร
ฟื้นฟูประ เพณดีงีา ม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

16.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
สิ่งปลูกสร้า งทา งวัตถ ุตา มควา ม
จ ําเป็น   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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17.  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รบริโ ภค
สนิคา้ ตา มควา มจ ําเป็น ไม่
ฟุม่เฟอืย  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

18 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
วา งแผ นก า รใ ช้เครื่องมอืก า รผ ลติ
ร่วมก ัน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

19.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
ร่วมมอืก ันทํางา นเป็นก ลุม่เพื่อก า ร
ออมทรัพย ์  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

20. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
ร่วมมอืก ันทํางา นเป็นก ลุม่เพื่อก า ร
สะ สมวัสดุสิ่ง ทอ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

21.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
ร่วมมอืก ันทํางา นเป็นก ลุม่เพื่อก า ร
จ ัดก า รก า รสร้า งผ ลติภัณฑ ์

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

1.3 คุณธรรม        

22. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รพัฒนา
คนใ นดา้ นค ุณธรรม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

23 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
เสยีสละ เพื่อสว่นรวม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

24.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
จ ติอา สา ช่วยเหลอืผ ูอ้ื่น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

25 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
สว่นร่วมใ นก า รพัฒนา ท้องถ ิ่น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

26. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ใ ช้
ควา มรู้ใ นก า รแก ปั้ญหา  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

27. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ใ น
ก า รใ ช้ปัญญาใ นก า รแก ปั้ญหา 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

28 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกใ ช้
ควา มก ลา้ หา ญ ใ นก า รแก ปั้ญหา
ควา มขัดแยง้ใ นชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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29. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกใ ช้
ควา มก ลา้ หา ญ ใ นก า รแก ปั้ญหา
ควา มขัดแยง้ก ับชุมชนอื่น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 0. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
แก ไ้ ขปัญหาควา มขัดแยง้ใ นชุมชน   
ดว้ยควา มอดทน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 1. วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
แก ไ้ ขปัญหาควา มขัดแยง้ก ับชุมชน
อื่นดว้ยควา มอดทน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

 2. ชุมชนมเีหตุผล         

        2.1 เรยีนรู้ปัญหา        

1.  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกควา ม
สนใ จ เรียนรู้ปัญหา   ก า รศกึ ษาใน
ระ บบ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

        2.1 เรยีนรู้ปัญหา        

2. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก 
สนใ จ เรียนรู้ปัญหา ก า รศกึ ษา นอก
ระ บบ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก 
ควา มสนใ จ เรียนรู้ปัญหา  ก า รศกึ ษา
ตา มอัธยา ศัย  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

4. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกมี
ขอ้มูลท่ีดเีก ี่ยวก ับก า รผ ลติ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกมี
ขอ้มูลท่ีดเีก ี่ยวก ับก า รแปรรูป 
(เสื้อผ า้ สําเร็จรูป)  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

6. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกมี
ขอ้มูลท่ีดเีก ี่ยวก ับก า รตลา ด ก า รจ ัด
จ ําหนา่ ย 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

7. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกใ ช้
เหตุผ ลตัดสนิใ จใ นก า รประ ก อบอา ชีพ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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8 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกใ ช้
เหตุผ ลตัดสนิใ จใ นก า รลงทุน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

9. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก 
เรียนรู้ปัญหา  คดิเป็น ทําเป็น   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

10. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก 
เรียนรู้  ปัญหา  มทัีกษะ ใ นก า รทําสิ่ง
ท่ีไ ดเ้รียน  หรอืไ ดอ้บรมมา  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

11 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก 
เรียนรู้  ปัญหา ของชุมชน อยา่ ง
ชัดเจ น  มกี า รวจิ ัย รวบรวมขอ้มูล 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

12 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก 
เรียนรู้  ปัญหา ของชุมชน อยา่ งถ อ่ง
แท้  มกี า รพูดค ุย เสวนา ก ัน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

13 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก 
เรียนรู้ปัญหา ของชุมชนมกี า รทํา
ประ ชา คม   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

        2.1 เรยีนรู้ปัญหา        

14.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลเก ี่ยวก ับหนี้สนิของชุมชนท่ี
เป็นหนี้ใ นระ บบ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

15 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลเก ี่ยวก ับหนี้สนิของชุมชนท่ี
เป็นหนี้นอก ระ บบ   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

16.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
บัญชีก า รใ ช้จ า่ ยของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

17.  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลปัญหา สิ่งแวดลอ้มใ นชุมชน
ดา้ น ปัญหา  ดนิ ใ นกา รเพา ะ ปลูก 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

18 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลปัญหา สิ่งแวดลอ้มใ นชุมชน
ดา้ น ปัญหา   น้ํา ใ นกา รผ ลติ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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19.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลปัญหา สิ่งแวดลอ้มใ นชุมชน
ดา้ น ปัญหา ป่า  ท่ีเก ี่ยวขอ้งก ับ
วัสดุธรรมชา ตใิ นก า ร ยอ้มส ี

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

20. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลปัญหา สิ่งแวดลอ้มใ นชุมชน
ดา้ น ปัญหา   ฝ ุน่ละ ออง    

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

21. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลเก ี่ยวก ับสุขภา พของชุมชน  
ก า รป้องก ัน ดูแลรักษา สุขภา พของ
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

22.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ขอ้มูลเก ี่ยวก ับทรัพยา ก รของชุม ชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

        2.2 รู้จักตนเอง        

23 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกใ ห้
รู้จ ักตนเองใ นก า รเรียนรู้
ประ วัตศิา สตร์ชุมชน  รา ก เหงา้ ของ
ตนเอง ควา มเป็นมา ของหมูบ้่า น
จ า ก ผ ูใ้ หญ ่   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

24 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกใ ห้
รู้จ ักตนเอง มขีอ้มูล เรียนรู้เรื่อง ภูมิ
ปัญญา ท้องถ ิ่น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

25 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หผ้ ูสู้งอา ยุ 

ถ า่ ยทอดภูมปัิญญา ใ หลู้กหลา น 

 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

26.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หม้กี า ร
ทําบุญใ ห ้ บรรพบุรุ ษผ ูล้ว่งลับไ ป
แลว้  

 
 

1 1 1 0 1 0.8 ใ ช้ไ ด ้
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        2.3 รู้จักวางแผน        

27.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รู้จ ักทําแผ นแมบ่ทชุมชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

28 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
จ ัดทําแผ น โ ดยชุมชนมสีว่นร่วม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

29 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
วา งแผ นใ นลกั ษณะ ก า รทํา
ยุทธศา สตร์มขีัน้ตอนใ นก า ร
ดําเนนิงา น   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 0. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รู้จ ัก วา งแผ นใ นกา รสง่เสริมสุขภา พ  
ก า รป้องก ัน ดูแล รักษา สุขภา พ
ชุมชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 1. วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รู้จ ักวา งแผ น ใ นกา รสง่เสริม
สิ่งแวดลอ้ม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 2. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รู้จ ักวา งแผ น  ใ นก า รทําแผ นการลด
รา ยจ า่ ย โ ดยก า รจ ัดกา ร เรื่อง 
สิ่งของใ ช้จ า่ ย สว่นตัว 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 3 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รู้จ ักวา งแผ นใ นก า รทําแผ นก า รลด
รา ยจ า่ ย  โดยก า รจ ัดกา รเรื่อง
อา หา ร  ใ นครัวเรอืน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 4. วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รู้จ ักวา งแผ นใ นก า รทําแผ นก า รลด
รา ยจ า่ ย โ ดยกา รจ ัดก า รกา รใ ช้
สมุนไ พรใ นชุมชน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 5 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก  
รู้จ ักวา งแผ น  ใ นก า รออม 

 
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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3 6. วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รู้จ ักวา งแผ น ก า รสร้า งสวัสดกิาร
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

        2.4 รู้จักใช้เหตุผล        

3 7. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ไ ม่
ใ ช้ก เิลสเป็นเครื่องนําทา ง  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 8 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ไ ม่
ทําตา มก ระ แสนยิม   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 9. วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ควา มก ลา้ หา ญเพยีงพอ ใ นกา ร
เลอืก หนทา งใ นก า รพัฒนา    

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

40. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ก า รรักษา สตแิละ ปัญญาใ หม้ั่นคง 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

41.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ก า รเลอืก ใ ช้ชีวติของตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

42.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
เหตุผ ลใ นก า รกาํ หนดเป้า หมา ยชีวติ
ท่ีชัดเจ น  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

43 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
เหตุผ ลใ นก า รเลอืก วธีิก า รดําเนนิ
ชีวติท่ีเหมา ะ สม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

     3. ชุมชนมภีูมิคุ้มกันทีด่ ี 

        3.1 การจัดการชุมชน 
       

1. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ก า รจ ัดก า รชุมชน ใ หม้ผี ูน้ําท่ีด ี

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

2. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ก า รจ ัดก า รชุมชน บริหา รจ ัดก ารท่ีดี
โ ปร่งใ สตรวจ สอบไ ด ้

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ก า รจ ัดก า รชุมชน ท่ีเป็นระ บบ    

      
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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4. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ใ น
ก า รเป็นผ ูน้ําท่ีดเีป็นผ ูส้ร้า งแรง
บันดา ลใ จ ใ หผ้ ูค้นมคีวา มสัมพันธ์ท่ีดี
ก ับชา วบ้า น  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิกเป็น
ผ ูต้า มท่ีด ี รู้จ ักเรียนรู้ร่วมมอื รวมคดิ 
ร่วมทํา มสีว่นร่วมใ นก า รดําเนนิก า ร
ก ับคณะ ผ ูน้าํ   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

6. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก  
เรียนรู้  ก า รพัฒนา บุคลา ก ร 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

7. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก ลุม่ตา่ งๆมี
ก า รพัฒนา โ ปร่งใ สมปีระ สทิธิภา พ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

8 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
บริหา รก า รจ ัดก า รทรัพยา ก รเพื่อ
สว่นรวม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

9. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รก า รรณรงคเ์รื่อง
สทิธิเสรีภา พประ ชา ธิ ปไ ตยก า รมสีว่น
ร่วมทา งก า รเมอืง 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

        3.2 ระบบการผลติชุมชน        

10. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก นํา
แผ นแมบ่ทชุมชนมา ปฏบัิต ิ ทํา ใ ห้
เก ดิระ บบก า รผ ลติ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

11.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก นํา
แผ นแมบ่ทชุมชนมา ปฏบัิต ิ ทํา ใ ห้
เก ดิระ บบกา รแปรรูป  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

12.  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
วเิครา ะ หค์า่ ใ ช้จา่ ยของชุมชนใ นเรื่อง
ก า รก นิก า รใ ช้เพื่อลดก า รซ ื้อ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

13 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
วเิครา ะ หค์า่ ใ ช้ จ า่ ยของชุมชนใ น
เรื่องก า รวา งแผ นก า รผ ลติใ นชุมชน
เพื่อลดก า รซ ื้อ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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14.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
ผ ลติอา หา รใ นชุมชน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

15 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
รวมก ลุม่ทอผ า้ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

16.  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก

รวมก ลุม่ผ ลติอยา่ งมปีระ สทิธิภา พ  
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

17.   วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก

เรียนรู้ก า รบริหา รจ ัดก า ร  
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

18 .  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก

เรียนรู้ทักษะ ใ นก า รดําเนนิก า รท่ี ด ี
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

19.  วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ใ น
ก า รดําเนนิก า รแปรรูปแบบ
เครอืขา่ ยใ นระ ดับตําบล 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

        3.3 ระบบตลาดชุมชน        

20. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ใ น
ก า รนําแผ นแมบ่ทชุมชนมา ปฏบัิต ิ
ทํา ใ หเ้ก ดิระ บบก า รตลา ดชุมชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

          3.4 ระบบการเงนิ        

21. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก ใ น

ก า รทํา ใ หก้ ลุม่มกี า รดําเนนิงา นดา้ น

ก า รตลา ดอยา่ งมปีระ สทิธิภา พ   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

22.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก

เรียนรู้ก า รบริหา รจ ัดก า รตลา ดท่ีด ี
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

23 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี

ก า รเรียนรู้ทักษะ ใ นก า รดําเนนิก า ร

ดา้ นก า รตลา ดท่ีด ี

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

24.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก
ดําเนนิงา นก า รตลา ดแบบเครอืขา่ ย
ก ับชุมชนอื่นหรอืนอก ชุมชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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25 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หม้รีะ บบ
ก า รออม ก า รเป็นสมา ชิก  ธ.ก .ส.
และ สถ า บันก า รเงนิอื่น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

26.  วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หม้สีถ า บัน
ก า รเงนิของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

27. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หม้กี องทุน
สวัสดกิ า ร โ ดยก ําหนดใ หอ้อม เพื่อ
เป็นก องทุน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

28 . วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมสมา ชิก ใ หม้ี
ก า รร่วมแรงร่วมใ จ ใ นก า รลงแขก  
เพื่อช่วยเหลอืก ัน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

29. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมสมา ชิก มี
โ รงสชุีมชน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 0. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมใ หส้มา ชิก มี
ฉ า งขา้ วลา นตา ก ผ ลผ ลติรา ยจ า่ย 

1 1 1 0 1 0.8 ใ ช้ไ ด ้

        3.5 การใช้พลังงาน 1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 2. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า ร มป่ีา
สา ธา รณะ  ป่า ปู่ตา  หรอืป่า ชุมชน
หรอืใ ช้ประ โ ยชน ์ มกี า รดูแลรักษา  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 3 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รมี
ระ เบียบ วธีิก า รป้องก ันก า รตัดไ ม้
ทําลา ยป่า  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 4. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รดูแลไ ฟป่า  
เช่น บวชป่า  สบืชะ ตา แมน่้ํา หรอื
พธีิก รรมอื่นเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 5 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รใ ช้
ประ โ ยชนท่ี์ดนิสา ธา รณะ  มกี า รใ ช้
ประ โ ยชนเ์พื่อสว่นรวม  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 6. วสิา หกจิ ชุมชนมมีา ตรก า รป้องก ัน
อันตรา ยจ า ก สา รเคม ี

 
1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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3 7. วสิา หก จิ ชุมชนมกีา รก ําจ ัดขยะ  มี
ก า รเรียนรู้  โ ดยใ ช้วธีิก า รแบบ
โ บรา ณของปู่ ยา่  ตา ยา ย  หรอืฝ า่ ย
บริหา รชุมชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 8 .วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รกาํ จ ัดขยะ  มกี า ร
สบืทอด  โ ดยใ ช้วธีิก า รแบบโ บรา ณ
ของปู่ ยา่   ตา  ยา ย  หรอืฝา่ ยบริหา ร
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3 9. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รก ําจ ัดขยะ  มี
ก า รประ ยุกต ์ โ ดยใ ช้วธีิก า รแบบ
โ บรา ณของปู่  ยา่  ตา  ยา ย  หรอืฝ า่ ย
บริหา รชุมชน  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

40. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รจ ัดเก ็บของเนา่
เสยีใ นชุมชน ดว้ยวธีิก า รปลอด ภัย 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

41.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รมรีะ บบป้องก ัน
และ ระ บบสา ธา รณภัย หรอืภัยพบัิติ
ทา งธรรมชา ต ิ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

42.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รพัฒนาพลังงา น
ทา งเลอืก เพื่อผ ลติแหลง่พลังงาน  
เพื่อใ ช้ใ นโ ครงก า รแปรรูปอา หา ร  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

43 . วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รพัฒนาพลังงา น
ทา งเลอืก เพื่อผ ลติแหลง่พลังงาน 
เพื่อใ หก้ ําเนดิไ ฟฟา้   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

44.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รวา งแผน
พลังงา นเพื่อชุมชนใ นระ ยะ ยา ว เช่น 
ก า รปลูกพชืเพื่อใ หพ้ลังงา น  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

        3.6 ระบบสุขภาพชุมชน        
45 . วสิา หกจิ ชุมชนมรีะ บบก า รดูแล

สุขภา พชุมชน โ ดยยดึหลัก “สร้า ง
นําซ อ่ม”    

 
 

1 1 1 1 1 1 
ใ ช้ไ ด ้
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46.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รเรียนรู้เ รื่องก า ร
ก นิก า รอยูท่ี่ถ ูกตอ้ง และ ช่วยใ ห้
สุขภา พด ี

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

47.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รทําขอ้มลูเรื่อง
ค ุณประ โ ยชน ์ ของผ ักพื้นบ้า น 
อา หา ร พื้นเมอืง ขา้ วก ลอ้ง   

1 1 1 1 1 1 
ใ ช้ไ ด ้

 

48 . วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา เรื่องก า รหา อา หา รใ น
ธรรมชา ตกิ า รทําอา หา รตา มฤ ดูกา ล 
ป้องก ันก า รเจ ็บป่วยหรอืรักษา
อา ก า รเจ ็บไ ขไ้ ดป่้วย 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

49.  วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รเรียนรู้เ รื่อง
สมุนไ พรใ นท้องถ ิน่ 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 0. วสิา หก จิ ชุมชนมกี า รเรียนรู้เ รื่อง
สมุนไ พรใ นท้องถ ิ่น มกี า รนํามา ใช้
นํามา แปรรูป  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 1. วสิา หกจิ ชุมชนมกี า รสง่เสริมก า ร
ออก ก ําลังก า ยท่ีถกู ตอ้งเหมา ะ กบั
เพศ วัย สภา พของร่า งก า ย 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

3.6 ระบบสุขภาพ        

5 2. วสิา หก จิ ชุมชนกา รสง่เสริมก า รออก
ก ําลังก า ยท่ีถ ูกตอ้ง เหมา ะ สมกบั
วัฒนธรรมท้องถ ิ่น  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 3 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รมนี้ําดื่ม
สะ อา ดใ ช้น้ําฝ น ก า รก รองน้ําก าร
ตม้น้ําดื่ม หรอืโ ครงก า รน้ําดื่มจา ก
ชุมชนเอง   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 4. วสิา หกจิ ชุมชนก า รมนี้ําดื่มสะ อา ด 
ใ ช้น้ําฝ นกา รก รองน้ําก า รตม้น้ําดื่ม 
หรอืโ ครงก า รน้ําดื่มโ ดยมหีุน้สว่น
ก ับโ ครงก า รก า รผ ลติน้ําดืม่ของ
ท้องถ ิ่น 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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5 5 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รผ ลติ
อา หา รเองเช่น ก า รปลูกผ ัก ปลกู
สมุนไ พร ก า ร ทําเก ษตรผ สมผ สา น 
ก า รใ ช้ปุ๋ยอนิทรียชี์วภา พก า รผ ลติ 
เพื่อก า รบริโ ภค  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 6. วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมก า รมี
อา สา สมัครท่ีมคีวา มรู้ควา มเขา้ใ จ
เรื่องก า รดูแล สุขภา พใ นชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 7. วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า รมี
อา สา สมัครท่ีมคีวา มรู้ควา มเขา้ใ จ
เรื่องก า รรักษา เบื้องตน้ใ นชุมชน   

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 8 . วสิา หก จิ ชุมชนสง่เสริมก า ร มี
ก องทุนยา ใ นหมูบ้่า นเพื่อช่วยใ น 
ยา มฉ ุกเฉ นิ  

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้

5 9. วสิา หกจิ ชุมชนสง่เสริมใ หม้กี า ร
ตัง้เป้า หมา ย “ชุมชนสุขภา พด”ี 

1 1 1 1 1 1 ใ ช้ไ ด ้
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Manova 

 
  
The default error term in MANOVA has been changed from WITHIN CELLS 
to 
WITHIN+RESIDUAL.  Note that these are the same for all full 
factorial 
designs. 
 
* * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e * * * * * * 
 
 
       513 cases accepted. 
         0 cases rejected because of out-of-range factor values. 
         0 cases rejected because of missing data. 
1 non-empty cell. 
         1 design will be processed. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design  1 * * *  
 
EFFECT .. WITHIN CELLS Regression 
 Multivariate Tests of Significance (S = 3, M = -1/2, N = 252 1/2) 
 
 Test Name      Value   Approx.  F Hypoth. DF  Error DF  Sig. of 
F 
Pillais       .84324   66.33571       9.00    1527.00      .000 
Hotellings3.17541  178.41082       9.00    1517.00     .000 
Wilks         .22357   116.63433       9.00    1234.06     .000 
Roys          .75487 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 
 Root No.    Eigenva      Pct.   Cum. Pct.     Canon Cor.Sq.Cor 
   1         3.079      96.979      96.979        .869        .755 
   2          .091       2.855      99.834        .288        .083 
   3          .005        .166     100.000        .072        .005 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Dimension Reduction Analysis 
 
Roots        Wilks L.          F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 
 
 1 TO 3         .22357  116.63433       9.00    1234.06       .000 
 2 TO 3         .91206   11.96289       4.00    1016.00       .000 
 3 TO 3         .99475    2.68394       1.00     509.00       .102 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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EFFECT ..WITHIN CELLS Regression (Cont.) 
Univariate F-tests with (3,509) D. F. 
 
Variable   Sq. Mul.R  Adj. R-sq.  Hypoth. MS     Error MS  F 
 
 DV1        .70119    .69943    46.26206     .11620   398.13402 
 DV2        .66507      .66310    47.52006      .14105   336.91262 
 DV3        .62183      .61960    44.60614      .15989   278.98727 
 
 Variable     Sig. of F 
 
 DV1               .000 
 DV2               .000 
 DV3               .000 
 
 
* * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design  1 * * *  
 
 Raw canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3 
 DV1             -.901      1.874      2.062 
 DV2             -.381       .661     -3.671 
 DV3             -.397     -2.619      1.716 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 
 Variable            1          2          3 
 
 DV1             -.560      1.165      1.282 
 DV2             -.247       .428     -2.376 
 DV3             -.257     -1.698      1.113 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Function No. 
 
 Variable            1          2          3 
 
 DV1             -.960       .239       .143 
 DV2             -.938      -.079      -.338 
 DV3             -.896      -.445       .013 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Variance in dependent variables explained by canonical variables 
 
 CAN. VAR.PctVar DE CumPct DE PctVar CO Cum Pct CO 
 
        1       86.799     86.799     65.522     65.522 
        2        8.710     95.510       .724     66.246 
        3        4.490    100.000       .024     66.270 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Raw canonical coefficients for COVARIATES 
           Function No. 
 
 COVARIATE           1          2          3 
 
 IV1             -.717      2.857      -.859 
 IV2             -.387      -.678      2.925 
 IV3             -.604     -1.701     -2.047 
* * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design  1 * * *  
 Standardized canonical coefficients for COVARIATES 
  CAN. VAR. 
 
 COVARIATE           1          2          3 
 
 IV1             -.407      1.623      -.488 
 IV2             -.254      -.445      1.921 
 IV3             -.415     -1.168     -1.406 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Correlations between COVARIATES and canonical variables 
           CAN. VAR. 
 
 Covariate           1          2          3 
 
 IV1             -.927       .373      -.036 
 IV2             -.921      -.119       .371 
 IV3             -.937      -.293      -.192 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Variance in covariates explained by canonical variables 
 
 CAN. VAR.PctVar DE CumPct DE PctVar CO Cum Pct CO 
 
        1       65.057     65.057     86.183     86.183 
        2         .662     65.719      7.961     94.144 
        3         .031     65.749      5.856    100.000 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Regression analysis for WITHIN CELLS error term 
 --- Individual Univariate .9500 confidence intervals 
 Dependent variable .. DV1 
 
 COVARIATE            B        Beta   Std. Err.     t-Value   Sig. 
of t 
 
 IV1             .48868      .44646        .046      10.573        
.000 
 IV2             .19057      .20135        .046       4.179        
.000 
 IV3             .22716      .25092        .041       5.525        
.000 
 
 COVARIATE   Lower -95%  CL- Upper 
 
 IV1               .398        .579 
 IV2               .101        .280 
 IV3               .146        .308 
* * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design  1 * * *  
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 Regression analysis for WITHIN CELLS error term  (Cont.) 
 Dependent variable .. DV2 
 
 COVARIATE            B        Beta   Std. Err.     t-Value   Sig. 
of t 
 
 IV1             .34910      .30648        .051       6.855        
.000 
 IV2             .16780      .17036        .050       3.340        
.001 
 IV3             .37589      .39898        .045       8.298        
.000 
 
 COVARIATE   Lower -95%  CL- Upper 
 
 IV1               .249        .449 
 IV2               .069        .267 
 IV3               .287        .465 
 Dependent variable .. DV3 
 
 COVARIATE            B        Beta   Std. Err.     t-Value   Sig. 
of t 
 
 IV1             .12340      .10812        .054       2.276        
.023 
 IV2             .25339      .25675        .053       4.737        
.000 
 IV3             .44474      .47114        .048       9.222        
.000 
 
 COVARIATE   Lower -95%  CL- Upper 
 
 IV1               .017        .230 
 IV2               .148        .358 
 IV3               .350        .539 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design  1 * * *  
EFFECT .. CONSTANT 
 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 1/2, N = 252 1/2) 
 
 Test Name         Value    Exact F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of 
F 
 
Pillais          .09144   17.00868       3.00     507.00       .000 
Hotellings       .10064   17.00868       3.00     507.00       .000 
Wilks            .90856   17.00868       3.00     507.00       .000 
Roys             .09144 
 Note.. F statistics are exact. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 
 Root No.    Eigenvalue        Pct.   Cum. Pct.  Canon Cor. 
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        1          .101     100.000     100.000        .302 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
EFFECT ..CONSTANT (Cont.) 
Univariate F-tests with (1,509) D. F. 
 
 Variable   Hypoth. SS   Error SS Hypoth. MS   Error MS          F  
Sig. of F 
 
 DV1           3.19443   59.14438    3.19443     .11620   27.49141       
.000 
 DV2           2.73598   71.79224    2.73598     .14105   19.39780       
.000 
 DV3           6.31913   81.38195    6.31913     .15989   39.52275       
.000 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
EFFECT ..CONSTANT (Cont.) 
 Raw discriminant function coefficients 
           Function No. 
 
 Variable            1 
 
 DV1            -1.602 
 DV2              .503 
 DV3            -2.039 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Standardized discriminant function coefficients 
           Function No. 
 
 Variable            1 
 
 DV1             -.546 
 DV2              .189 
 DV3             -.815 
 
 
 
 
* * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design  1 * * *  
 
EFFECT ..CONSTANT (Cont.) 
 Estimates of effects for canonical variables 
           Canonical Variable 
 
  Parameter          1 
 
        1       -2.242 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Canonical Variable 
 
 Variable            1 
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 DV1             -.733 
 DV2             -.615 
 DV3             -.878 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Descriptives 

  

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

IV1 513 1.44 5.00 3.9807 .56804 

IV1.1 513 1.00 5.00 3.5845 .70544 

IV1.1.1 513 1 5 3.42 .995 

IV1.1.2 513 1 5 3.68 .950 

IV1.1.3 513 1.00 5.00 3.5370 .90117 

IV1.1.4 513 1.00 5.00 3.1979 .96892 

IV1.1.5 513 1 5 3.66 1.084 

IV1.1.6 513 1 6 4.02 .897 

IV1.2 513 1.70 5.00 3.9222 .64434 

IV1.2.1 513 1.00 5.00 4.0546 .76798 

IV1.2.2 513 1.00 5.00 4.0292 .79434 

IV1.2.3 513 1 5 3.60 .901 

IV1.2.4 513 1.00 5.00 3.7456 .82449 

IV1.2.5 513 1 5 4.18 .804 

IV1.3 513 1.00 5.00 4.1413 .68656 

IV1.3.1 513 1 5 4.21 .824 

IV1.3.2 513 1 5 4.19 .824 

IV1.3.3 513 1 5 4.13 .798 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
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IV1.3.4 513 1 5 4.03 .869 

IV1.3.5 513 1 5 4.20 .842 

IV1.3.6 513 1 5 4.10 .840 

IV1.4 513 1.42 5.00 4.1732 .65040 

IV1.4.1 513 1 5 4.22 .799 

IV1.4.2 513 1 5 4.14 .824 

IV1.4.3 513 1 5 4.17 .798 

IV1.4.4 513 1 5 4.20 .722 

IV1.4.5 513 1.50 5.00 4.1832 .70125 

IV1.4.6 513 1 5 4.12 .902 

IV1.5 513 1.25 5.00 4.0824 .68762 

IV1.5.1 513 1 5 4.12 .812 

IV1.5.2 513 1 5 4.05 .816 

IV1.5.3 513 1 5 4.12 .772 

IV1.5.4 513 1 5 4.04 .818 

IV2 513 1.43 5.00 3.6929 .65693 

IV2.1 513 1.00 5.00 4.0805 .67478 

IV2.1.1 513 1 5 3.83 .895 

IV2.1.2 513 1 5 4.20 .737 

IV2.1.3 513 1.00 5.00 4.1218 .71621 

IV2.1.4 513 1 5 4.07 .780 

IV2.1.5 513 1 5 4.18 .768 

IV2.2 513 1.17 5.00 3.8541 .70739 

IV2.2.1 513 1 5 3.93 .889 

IV2.2.2 513 1 5 3.90 .843 

IV2.2.3 513 1.00 5.00 3.7680 .83256 

IV2.2.4 513 1 5 3.92 .872 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
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IV2.2.5 513 1.00 5.00 3.6881 .79534 

IV2.2.6 513 1 5 3.92 .847 

IV2.3 513 1.00 5.00 3.3722 .88326 

IV2.3.1 513 1.00 5.00 3.2391 .99565 

IV2.3.2 513 1.00 5.00 3.3918 1.05396 

IV2.3.3 513 1 5 3.49 1.181 

IV2.3.4 513 1 5 3.42 .991 

IV2.3.5 513 1 5 3.32 1.027 

IV2.4 513 1.10 5.00 3.4649 .84957 

IV2.4.1 513 1 5 3.57 .978 

IV2.4.2 513 1 5 3.60 1.076 

IV2.4.3 513 1.00 5.00 3.2466 .99467 

IV2.4.4 513 1 5 3.22 1.232 

IV2.4.5 513 1 5 3.69 .986 

IV3 513 1.06 5.00 3.5665 .68679 

IV3.1 513 1.00 5.00 3.5897 .75854 

IV3.1.1 513 1 5 3.50 .944 

IV3.1.2 513 1.00 5.00 3.4971 .84461 

IV3.1.3 513 1 5 3.77 .861 

IV3.1.4 513 1.00 5.00 3.5887 .84631 

IV3.2 513 1.00 5.00 3.3869 .86863 

IV3.2.1 513 1 5 3.31 .971 

IV3.2.2 513 1 5 3.51 .938 

IV3.2.3 513 1 5 3.32 .972 

IV3.2.4 513 1 5 3.41 .980 

IV3.3 513 1.00 5.00 3.5914 .76461 

IV3.3.1 513 1.00 5.00 3.5019 .82856 

 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
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Descriptives 
 

 
Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DV 513 1.50 5.00 3.8960 .59963 

DV1 513 1.52 5.00 4.0192 .62176 

DV1.1 513 1.81 5.00 4.1015 .61686 

DV1.1.1 513 1 5 4.20 .775 

DV1.1.2 513 2.00 5.00 4.2368 .66287 

DV1.1.3 513 1 5 4.30 .768 

DV1.1.4 513 1 5 4.32 .731 

DV1.1.5 513 1 5 4.19 .859 

DV1.1.6 513 1.00 5.00 3.8860 .79436 

DV1.1.7 513 1 5 4.00 .862 

DV1.1.8 513 1.00 5.00 3.6832 .89789 

      

 v Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DV1.2 513 1.25 5.00 3.9601 .70176 

DV1.2.1 513 1 5 4.03 .887 

IV3.3.2 513 1 5 3.60 .900 

IV3.3.3 513 1 5 3.69 .915 

IV3.3.4 513 1 5 3.58 .863 

IV3.4 513 1.25 5.00 3.6979 .72101 

IV3.4.1 513 1 5 3.78 .901 

IV3.4.2 513 1 5 3.75 .886 

IV3.4.3 513 1 5 3.79 .846 

IV3.4.4 513 1 5 3.78 .886 

IV3.4.5 513 1.00 5.00 3.6345 .89783 

IV3.4.6 513 1 5 3.49 1.014 

IV3.4.7 513 1 5 3.78 .894 

IV3.4.8 513 1 5 3.62 .959 

IV 513 1.79 5.00 3.7467 .59291 

Valid N 

(listwise) 
513     



 

320 

DV1.2.2 513 1.50 5.00 4.1579 .76062 

DV1.2.3 513 1 5 3.75 .900 

DV1.2.4 513 1 5 3.97 .871 

DV1.2.5 513 1 5 3.85 .893 

DV1.2.6 513 1.00 5.00 4.0006 .78243 

DV1.3 513 1.00 5.00 3.9959 .69894 

DV1.3.1 513 1 5 4.04 .818 

DV1.3.2 513 1.00 5.00 4.0789 .77630 

DV1.3.3 513 1.00 5.00 4.0380 .76228 

DV1.3.4 513 1 5 3.97 .823 

DV1.3.5 513 1.00 5.00 3.8587 .76195 

DV2 513 1.19 5.00 3.8682 .64704 

DV2.1 513 1.00 5.00 3.7865 .66487 

DV2.1.1 513 1.00 5.00 3.7979 .76127 

DV2.1.2 513 1.00 5.00 3.9064 .76455 

DV2.1.3 513 1.00 5.00 3.9825 .78355 

DV2.1.4 513 1.00 5.00 3.9981 .75841 

DV2.1.5 513 1.00 5.00 3.7958 .74428 

DV2.1.6 513 1.00 5.00 3.5679 .85860 

DV2.1.7 513 1.00 5.00 3.5482 .87903 

DV2.1.8 513 1 5 3.83 .918 

DV2.1.9 513 1 5 3.65 .953 

DV2.2 513 1.00 5.00 4.0487 .73823 

DV2.2.1 513 1 5 3.83 .935 

DV2.2.2 513 1 5 3.98 .883 

DV2.2.3 513 1 5 4.15 .862 

DV2.2.4 513 1 5 4.23 .856 

DV2.3 513 1.00 5.00 3.7613 .73078 

DV2.3.1 513 1 5 3.63 .920 

DV2.3.2 513 1 5 3.77 .914 

DV2.3.3 513 1 5 3.56 .959 

DV2.3.4 513 1 5 3.94 .831 

DV2.3.5 513 1 5 3.83 .822 

DV2.3.6 513 1.00 5.00 3.7875 .79120 

DV2.3.7 513 1.00 5.00 3.8031 .83223 

DV2.4 513 1.00 5.00 3.8761 .72891 

DV2.4.1 513 1 5 3.76 1.012 

DV2.4.2 513 1 5 3.66 1.036 

DV2.4.3 513 1 5 3.90 .861 

DV2.4.4 513 1 5 4.00 .795 

DV2.4.5 513 1 5 4.06 .852 

      

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DV2.4.6 513 1.00 5.00 3.8821 .75985 

DV3 513 1.00 5.00 3.8007 .64832 
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DV3.1 513 1.00 5.00 4.0330 .66951 

DV3.1.1 513 1.00 5.00 4.1803 .72628 

DV3.1.2 513 1 5 3.97 .786 

DV3.1.3 513 1 5 4.14 .793 

DV3.1.4 513 1 5 4.11 .764 

DV3.1.5 513 1 5 3.94 .830 

DV3.1.6 513 1 5 4.04 .785 

DV3.1.7 513 1 5 3.95 .804 

DV3.1.8 513 1 5 3.93 .859 

DV3.2 513 1.00 5.00 3.9012 .67964 

DV3.2.1 513 1.00 5.00 3.7515 .82213 

DV3.2.2 513 1.00 5.00 3.8216 .78428 

DV3.2.3 513 1 5 3.80 .877 

DV3.2.4 513 1 5 4.16 .817 

DV3.2.5 513 1.00 5.00 4.0546 .76287 

DV3.2.6 513 1 5 3.82 .940 

DV3.3 513 1.00 5.00 3.6636 .81900 

DV3.3.1 513 1 5 3.64 .917 

DV3.3.2 513 1.00 5.00 3.7219 .83527 

DV3.3.3 513 1 5 3.63 .947 

DV3.4 513 1.00 5.00 3.7386 .80433 

DV3.4.1 513 1 5 3.98 .918 

DV3.4.2 513 1 5 3.86 .932 

DV3.4.3 513 1 5 3.91 .954 

DV3.4.4 513 1.00 5.00 3.3070 1.14385 

DV3.4.5 513 1 5 3.64 1.112 

DV3.5 513 1.00 5.00 3.6288 .76727 

DV3.5.1 513 1 5 3.82 1.030 

DV3.5.2 513 1.00 5.00 3.7446 .92970 

DV3.5.3 513 1 5 3.81 .989 

DV3.5.4 513 1 5 3.76 1.012 

DV3.5.5 513 1.00 5.00 3.6914 .92011 

DV3.5.6 513 1 5 3.71 .968 

DV3.5.7 513 1 5 3.60 1.015 

DV3.5.8 513 1.00 5.00 3.1218 1.09074 

DV3.5.9 513 1 5 3.41 1.106 

DV3.6 513 1.00 5.00 3.8389 .72660 

DV3.6.1 513 1 5 3.55 .989 

DV3.6.2 513 1 5 4.01 .792 

DV3.6.3 513 1 5 3.83 .914 

DV3.6.4 513 1 5 3.90 .874 

      

 c Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DV3.6.5 513 1.00 5.00 3.6774 .93160 

DV3.6.6 513 1.00 5.00 3.7875 .88812 
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DV3.6.7 513 1.00 5.00 3.7739 .88529 

DV3.6.8 513 1 5 4.03 .906 

DV3.6.9 513 1.00 5.00 4.0127 .82876 

DV3.6.10 513 1 5 3.64 1.161 

DV3.6.11 513 1 5 4.01 .962 

Valid N (listwise) 513     

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ อภธิานศัพท์ส ี
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ภาคผนวก จ อภธิานศัพท์ส ี
 

ตารางอภธิานศัพท์ส ีการกําหนดอภธิานศัพท์สใีนงานวจัิย 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

ค่าส ี
รหัสส ี

R G B 

รายละเอยีดเนื้อหา  0 0 0 BL1 
ส่วนอ้างองิในเนื้อความ  255 0 0 R1 
อักษรตัวยกของตัวแปรต้น  0 128 0 G1 
อักษรตัวยกของตัวแปรตาม  255 170 0 Y1 
พื้นหลังของวทิยานพินธท์ุกหน้า  255 255 243 Y12 
องค์ประกอบของวทิยานพินธ ์      
1.  ส่วนต้นของวทิยานพินธ์           

 1.1 หนา้ปกนอก   20-36 point 0 128 0 G1 
0 222 0 G4 
33 204 33 G5 
101 222 101 G6 
147 255 147 G8 
255 255 93 Y3 
255 255 121 Y4 
255 255 243 Y12 
184 255 79 YG2  
0 0 255 B1 
221 221 255 B9 
239 239 255 B11 
174 248 229 BG9 
117 117 57 BR5 
255 165 0 OR1 

1.2 ใบรองปก กระดาษเปลา่ 255 255 255 White 
1.3 หนา้ปกใน   20-22 point 255 255 243 Y12 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

1.4 หนา้อนุมัต ิ 16-20 point 237 253 249 BG12 
1.5 บทคัดยอ่ 16-20 point 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

1.6 กติตกิรรมประกาศ   16-20 point 255 255 0 Y1 
255 255 243 Y12 

1.7 สารบัญ 16-20 point 255 255 0 Y1 
255 255 243 Y12 

2.  ส่วนเนื้อหาของวทิยานพินธ ์      

บทที่ 1  บทนํา 18 point 255 255 0 Y1 
       1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของ
 ปัญหา    

16-18 point 255 255 155 Y5 

       1.2 คําถามการวจิัย    16-18 point 255 255 155 Y5 
       1.3 วัตถุประสงค ์  16-18 point 255 255 155 Y5 
       1.4 ขอบเขตการวจิัย    16-18 point 255 255 155 Y5 
       1.5 นยิามศัพท์เฉพาะ    16-18 point 255 255 155 Y5 
       1.6 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ    16-18 point 255 255 155 Y5 

บทที่ 2  การทบทวนวรรณกรรม 18 point 255 255 0 Y1 
        2.1 พัฒนาการของแนวคดิเกี่ยวกับ 
             วสิาหกจิชุมชน 

16-18 point 255 255 155 Y5 

1) ตารางท่ี 1 แหลง่ท่ีมา แนวคดิ
และความหมายของวสิาหกจิ
ชุมชน 

16  point 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

2) ตารางท่ี 2 การสังเคราะห์
พัฒนาการแหลง่ท่ีมาของตัว
แปรการจดัการวสิาหกจิชุมชน 

 
16  point 

0 128 0 G1 
147 255 147 G8 
225 255 225 G11 

3) ตารางท่ี 3 ตัวแปรท้ังหมดของ
การจัดการวสิาหกจิชุมชน   

 

16  point 0 128 0 G1 
147 255 147 G8 
225 255 225 G11 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

4) กราฟท่ี 1 พัฒนาการของ
แนวคดิวสิาหกจิชุมชน        

 

7-12 point 0 128 0 G1 
101 222 101 G6 
183 255 183 G9 
225 255 225 G11 

5) ตารางท่ี 4 ตัวแปร ดัชน ีและ
ตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการ
จัดการวสิาหกจิชุมชน 

 

 0 128 0 G1 
101 222 101 G6 
183 255 183 G9 
225 255 225 G11 

 2.2 พัฒนาการแนวคดิของหลัก 
  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

16 point 255 255 0 Y1 

6) ตารางท่ี 5 แหลง่ท่ีมา แนวคดิ
และความหมายของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

16 point 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

7) ตารางท่ี 6 การสังเคราะห์
พัฒนาการแหลง่ท่ีมาของตัว
แปรตามหลักปรัชญาฯ 

11-12 point 255 255 0 Y1 
255 255 179 Y7 
255 255 243 Y12 

8) ตารางท่ี 7 ตัวแปรท้ังหมดของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

16 point 0 128 0 G1 
183 255 183 G9 

225 255 225 G11 
9) พัฒนาการของแนวคดิหลัก

ปรัชญาฯ 
 

9-12 point 
 
 
 

255 255 0 Y1 
255 255 179 Y7 
255 255 205 Y9 

255 255 243 Y12 
 10) ตารางท่ี 8 ตัวแปร ดัชน ีและ

ตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรหลัก
ปรัชญาฯ 

 

16 point 0 128 0 G1 

101 222 101 G6 
183 255 183 G9 

225 255 225 G11 
  2.3 ขอ้คน้พบงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 16 point 255 255 0 Y1 
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 ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

11) ตารางท่ี 9 ขอ้ค้นพบงานวิจัยท่ี        
เกี่ยวขอ้ง 

16 point 255 255 0 Y1 
255 255 243 Y12 

 2.4 กรอบแนวความคดิ 16 point 255 255 0 Y1 

         12) ตัวแบบท่ี 1 กรอบ
แนวความคดิ   

     

   

14-16 point 0 128 0 G1 
239 255 239 G12 
255 255 0 Y1 
255 255 243 Y12 

 2.5สมมตฐิานในการวจิัย 16 point 255 255 0 Y1 

บทที่ 3 ระเบยีบวธิวีจัิย    20 point 255 255 0 Y1 

 3.1 แนวทางการวจิัย 16 point 255 255 189 Y8 
 3.2 การนยิามตัวแปร 16 point 255 255 189 Y8 

1) ตารางท่ี 10 การนยิามตัวแปรตน้ 16 point 0 128 0 G1 
239 255 239 G12 

2) ตารางท่ี 11 การนยิามตัวแปร
ตาม 

16 point 255 255 0 Y1 
255 255 231 Y11 

  3.3 การนยิามปฏบัิตกิารดัชนขีองตัว
  แปรดว้ยตัวช้ีวัด 

16 point 255 255 155 Y5 

3) ตารางท่ี 12 นยิามปฏบัิติการ
ดัชนขีองตัวแปรตน้ด้วยตัวช้ีวัด 

16 point 0 128 0 G1 
239 255 239 G12 

4) ตารางท่ี 13 นยิามปฏบัิตกิาร
ดัชนขีองตัวแปรตามดว้ย
ตัวช้ีวัด 

16 point 255 255 0 Y1 
255 255 231 Y11 

    3.4 พื้นท่ีประชากรการวจิัย 16 point 255 255 155 Y5 

5) แผนภาพท่ี 1 จังหวัดตา่งๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

14-16 point 255 255 0 Y1 

6) ตารางท่ี 14 จํานวนกลุม่และ
สมาชิกวสิาหกจิชุมชนฯ 

 

14-16 point 255 255 0 Y1 
255 255 155 Y5 
255 255 243 Y12 

 3.5 การสร้างเครื่องมอืการวจิัย 16 point 255 255 155 Y5 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี รหัส

ส ีR G B 
7) ตารางท่ี 15 ขอ้มูลท่ัวไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
10-16 point 255 255 0 Y1 

255 255 231 Y11 
8) ตารางท่ี 16 การสร้าง

เครื่องมอืการวจิัยจากตัวช้ีวัด
ของดัชนตีัวแปรตน้ฯ 

10-16 point 0 128 0 G1 
147 255 147 G8 
209 255 209 G10 

239 255 239 G12 
9) ตารางท่ี 17 การสร้างเครื่องมอื

การวจิัยจากตัวช้ีวัดของดัชนี
ตัวแปรตาม  

12-14 point 255 255 0 Y1 
255 255 121 Y4 
255 255 171 Y6 
255 255 205 Y9 

10) ตารางท่ี 18 แบบสัมภาษณ์
การจัดการวสิาหกจิชุมชนกับ
หลัก ปรัชญาฯ 

16 point 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมอืทางการวจิัย  

16-18 point 255 255 189 Y8 

 11) ตารางท่ี 19 ผลการทดสอบ 
ความนา่เชื่อถอื 

 

8-14 point 0 128 0 G1 

209 255 209 G10 
255 255 0 Y1 
255 255 205 Y9 

  3.7 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 16 point 255 255 155 Y5 
 3.8 การวเิคราะหข์อ้มูล 16 point 255 255 189 Y8 

12) ตารางท่ี 20 ระดับการวัดและ
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคล 

10-16 point 255 255 0 Y1 
255 255 231 Y11 

13) ตารางท่ี 21 เกณฑ์ในการแปร  
ความหมายของคะแนนตัวแปรตน้ 

10-16 point 255 255 0 Y1 
255 255 231 Y11 

14) กราฟท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรตน้ 

16 point 0 128 0 G1 
0 0 255 B1 

0 0 0 BL1 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี รหัส

ส ีR G B 
         15) กราฟท่ี 4 แสดงการแจกแจง

ความถี่ของตัวแปรตน้ 
16 point 0 128 0 G1 

0 188 0 G3 
101 222 101 G6 
147 255 147 G8 
225 255 225 G11 
82 82 82 BL6 

16) ตารางท่ี 22 เกณฑใ์นการแปล
ความหมายของคะแนนตัวแปร
ตาม 

16 point 255 255 0 Y1 
255 255 231 Y11 

17) กราฟท่ี 5 แสดงคา่เฉลี่ยและ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรตาม 

16 point 0 128 0 G1 
0 0 255 B1 

0 0 0 BL1 
18) กราฟท่ี 6 การจําแนกความถี่

ของตัวแปรตาม 
16 point 255 255 0 Y1 

255 255 121 Y4 
255 255 189 Y8 
255 255 221 Y10 
255 255 243 Y12 
82 82 82 BL6 

19) แผนภาพท่ี 2 ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปร 
Canolical 

14 point 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
255 255 0 Y1 
255 255 221 Y10 

20) ตารางท่ี 23 ลําดับขัน้ตอน
คา่สถติแิละเกณฑท่ี์ใช้อภปิราย
ผลสําหรับการวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ Canolical 
Correlation 

16 point 255 255 0 Y1 

255 255 231 Y11 

21) แผนภาพท่ี 3 ตัวแบบเสน้ทาง             
ความสัมพันธ์ตามทฤษฏี
สัมประสทิธ์ิเสน้ทาง 

 20 point 0 128 0 G1 
255 255 0 Y1 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

บทที่ 4  ผลการศกึษาวจัิย    20 point 255 255 0 Y1 
        4.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลท่ัวไปของผูต้อบ 
     แบบสอบถาม 

16 point 255 255 155 Y5 

          1) กราฟท่ี 7 ขอ้มูลท่ัวไป 
 

10-14 point 255 255 155 Y5 
82 82 82 BL6 

  4.2 ตอนท่ี 2 การจัดการวสิาหกจิ
ชุมชนกลุม่ผูผ้ลติผา้ไหมฯ 

16 point 255 255 0 Y1 

2) กราฟท่ี 8-23 ระดับการ 
    จัดการวสิาหกจิชุมชน 
 

16 point 0 128 0 G1 
0 188 0 G3 
101 222 101 G6 
147 255 147 G8 
225 255 225 G11 
82 82 82 BL6 

 4.3 ตอนท่ี 3 หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน
ผูผ้ลติผา้ไหมฯ 

 

16 point 255 255 155 Y5 

3) กราฟท่ี 25-41 ระดับการใช้
หลักปรัชญาฯ 

 

 255 255 0 Y1 
255 255 121 Y4 
255 255 189 Y8 
255 255 221 Y10 
255 255 243 Y12 
82 82 82 BL6 

 4.4 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมุตฐิาน
ความสัมพันธ์ระหวา่งการจัดการ
วสิาหกจิชุมชนกับหลักปรัชญาฯ 

 2 2 0 Y1 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

4) ตัวแบบท่ี 2  ความสัมพันธ์
ระหวา่งตัวแปรตน้ท่ี 1-3 กับ
ตัวแปรตามท่ี 1 

 

12-14 point 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
239 255 239 G12 
255 255 0 Y1 
255 255 205 Y9 
255 165 0 OR1 
255 211 133 OR5 

5) ตารางท่ี 24 คา่สัมประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์คาโนนคิอล คา่ 
ไอเกนคา่ความแปรปรวนท่ีสกัด
ได ้คา่ความทับซอ้นและสถติิ
สําหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิง
เสน้ตรงฯตามสมมตฐิานท่ี 1 

16 point 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

6) ตารางท่ี 25 ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบ
คะแนนมาตรฐานและแบบ
โครงสร้างสําหรับตัวแปรต้น
การจัดการวิสาหกิจฯและตัว
แปรตามการดําเนินการตาม
หลั ก ป รั ชญา ฯด้ า น ชุ ม ชน
พอประมาณ 

16 point 255 255 0 Y1 
255 255 189 Y8 
255 255 243 Y12 
0 222 0 G4 

225 255 225 G11 

7) ตัวแบบท่ี 3 ความสัมพันธ์
ระหวา่งตัวแปรตน้ท่ี 1-3 กับ
ตัวแปรตามท่ี 2 

 

12-14 point 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
239 255 239 G12 
255 255 0 Y1 
255 255 93 Y3 
255 255 205 Y9 
255 165 0 OR1 
255 211 133 OR5 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

8) ตารางท่ี  26 ค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์คาโนนคิอล ค่าไอเกน 
ค่าความแปรปรวนท่ีสกัดได้  ค่า
ความทับซ้อนและสถิติสําหรับ
ทดสอบค วามสั มพั น ธ์ เ ชิ ง

เสน้ตรงฯ ตามสมมตฐิานท่ี 2 

16 point 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

9) ตารางท่ี 27 ค่าสัมประสิทธ์ิ    
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบ
คะแนนมาตรฐานและแบบ
โครงสร้างสําหรับตัวแปรต้น  
การจัดการวิสาหกิจชุมชนและ
ตัวแปรตามหลักปรัชญาฯด้าน
ชุมชน มเีหตุผล 

16 point 255 255 0 Y1 

255 255 189 Y8 

255 255 243 Y12 

0 222 0 G4 

225 255 225 G11 

10) ตัวแบบท่ี 4 ความสัมพันธ์
ระหวา่งตัวแปรตน้ท่ี 1-3 กับ
ตัวแปรตามท่ี 3 

 

12-14 point 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
239 255 239 G12 
255 255 0 Y1 
255 255 205 Y9 
255 165 0 OR1 
255 211 133 OR5 

 11) ตารางท่ี 28 คา่สัมประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์คาโนนคิอล 
คา่ไอเกน  คา่ความแปรปรวน
ท่ีสกัดได ้ คา่ความทับซอ้น
และสถติสิําหรับทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงฯ 

ตามสมมตฐิานท่ี 3    

16 point 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

12) ตารางท่ี 29 คา่สัมประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์คาโนนคิอลแบบ
คะแนนมาตรฐานและแบบ
โครงสร้างสําหรับตัวแปรตน้ 
การจัดการวสิาหกจิชุมชน             
และตัวแปรตามหลักปรัชญาฯ 
ดา้นภูมคิุม้กันท่ีด ี

 255 255 0 Y1 

255 255 189 Y8 

255 255 243 Y12 

0 222 0 G4 

225 255 225 G11 

13) ตัวแบบท่ี 5 ความสัมพันธ์ 
ระหวา่งตัวแปรตน้ท่ี 1-3 กับ
ตัวแปรตามท่ี 1-3 

 

 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
239 255 239 G12 
255 255 0 Y1 
255 255 93 Y3 
255 255 205 Y9 
255 165 0 OR1 
255 211 133 OR5 

          14) ตารางท่ี 30 คา่สัมประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์คาโนนคิอล 
คา่ไอเกน คา่ความแปรปรวน
ท่ีสกัดได ้คา่ทับซอ้นและสถติิ
สําหรับทดสอบความสัมพันธ์
เชิงเสน้ตรง  เพื่อศกึษาความ 
สัมพันธ์ตามสมตฐิานรวม 

 255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

           15) ตารางท่ี 31 คา่สัมประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์คาโนนคิอลแบบ
คะแนนมาตรฐานและแบบ 
โครงสร้างสําหรับตัวแปรตน้
การจัดการวสิาหกจิชุมชน
และตัวแปรตามหลัก
ปรัชญาฯ    

 255 255 0 Y1 

255 255 189 Y8 

255 255 243 Y12 

0 222 0 G4 

225 255 225 G11 

4.5 ตอนท่ี 5 การวเิคราะหเ์สน้ทาง  
      path analysis 

 255 255 0 Y1 
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ตารางอภธิานศัพท์สี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

16) ตัวแบบท่ี 6 ตัวแบบชุมชน
ผูผ้ลติผา้ไหมตาม
สมมตฐิานรวม 

 

 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
239 255 239 G12 
255 255 0 Y1 
255 255 93 Y3 
255 255 171 Y6 
255 255 205 Y9 

17) ตัวแบบท่ี 7 การจัดการ
แบบพึ่งพาตนเองกับชุมชน
พอประมาณ 

 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
255 255 0 Y1 
255 255 171 Y6 

18) ตารางท่ี 32 ความสัมพันธ์
รายคูร่ะหวา่งการจัดการ
แบบพึ่งพาตนเองกับหลัก
ชุมชนพอประมาณ 

12-14 point 0 128 0 G1 

255 255 0 Y1 

255 255 243 Y12 

9) ตัวแบบท่ี 8 การจัดการ
เรียนรู้ของชุมชนกับขุมชน
พอประมาณ 

 

 0 128 0 G1 
209 255 209 G10 
255 255 0 Y1 
255 255 171 Y6 

20) ตารางท่ี 33 ความสัมพันธ์
รายคูร่ะหวา่งการจัดการ
เรียนรู้ของชุมชนกับหลัก
ชุมชนพอประมาณ 

 0 128 0 G1 
255 255 0 Y1 
255 255 243 Y12 

บทที่ 5  สรุป อภปิรายผลและ
ข้อเสนอแนะ 

20 point     

5.1 สรุปผลการวจิัย      16 point 255 255 215 Y5 
5.2 การอภปิรายผลการศกึษา     16 point 255 255 215 Y5 
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ตารางอภธิานศัพท์ส ี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

1)  ตัวแบบท่ี 9 ตัวแบบรวม 
ความสัมพันธ์ระหว่าง การ
จัดการวิสาหกิ จ ชุมชน IV   
กับหลักปรัชญาฯ 

12-14 point 0 128 0 G1 
183 255 183 G9 
255 255 0 Y1 

255 255 155 Y5 

 2) ตัวแบบทางสังคมศาสตร์ 14-18 point 0 128 0 G1 
0 146 0 G2 
121 242 121 G7 
12 146 111 BG2 
191 249 234 BG10 
255 255 0 Y1 
255 204 0 YOR1 
221 188 130 BR9 

5.3 ขอ้เสนอแนะ     16 point 255 255 155 Y5 

3.  ส่วนหลังของวทิยานพินธ ์ 20 point     

3.1 ภาคผนวก (appendix)  16-18 point 220 250 244 BG11 
237 253 249 BG12 

3.2 บรรณานุกรม   (bibliography)   16-18 point 220 250 244 BG11 
237 253 249 BG12 

3.3 ประวัตผิูเ้ขยีน (vitae) 16-18 point 220 250 244 BG11 
237 253 249 BG12 

3.4 ปกหลัง  0 128 0 G1 
0 222 0 G4 
33 204 33 G5 
101 222 101 G6 
147 255 147 G8 
255 255 93 Y3 
255 255 121 Y4 
255 255 243 Y12 
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ตารางอภธิานศัพท์สี(ต่อ) 

หัวข้อ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 
ค่าส ี

รหัสส ี
R G B 

3.4 ปกหลัง  184 255 79 YG2  
0 0 255 B1 
221 221 255 B9 
239 239 255 B11 
174 248 229 BG9 
117 117 57 BR5 
0 128 0 G1 
33 204 33 G5 
184 255 79 YG2 

 

หมายเหตุ : ในระหวา่งการออกแบบสามารถกําหนดค่าสเีพิ่มเตมิได ้ โดยเทยีบจากบันไดสี
ของสทีี่กลา่วมาขา้งตน้ 

 
 

 
 



 

 

ปร ะวัติผู้เข ยีน  
 

ชื่อ  ส ก ุล        รองศาสตราจารย ์เสรมิศร ีสุทธสิงค ์ 

ว ัน เ ดอื น ป เี ก ดิ  19 มนีาคม 2504  

ส ถา นที่เ ก ดิ   อุบลราชธาน ี        

ว ุฒิก าร ศึก ษ า  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

  โรงเรยีนยโสธรพทิยาคม  ปีการศกึษา 2522                             

บรหิารธุรกจิบัณฑิต (การบรหิารทั่วไป)  

มหาวทิยาลัยรามคําแหง  ปีการศกึษา 2526   

                 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศกึษา 2534 
 

ส ถา นที่ทํ าง า น    มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต ําแหน่ งป ัจ จุบ ั น            รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด  
กรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด  

                     กรรมการอํานวยการบัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

                        กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้แทนผู้บรหิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


