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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบทชุมชน ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลเศรษฐกิจ
สังคม การมี ส่วนร่วมและการปรับใช้ป รัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของสมาชิ กวิส าหกิ จชุมชนตํ าบล
สะลวง 2) ความเข้ มแข็ งของวิ ส าหกิจ ชุ มชนตํ าบลสะลวง 3) ปั จจั ย ที่ มีผ ลต่อความเข้มแข็ งของ
วิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลสะลวง จํานวน 208 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์พหุถดถอย
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ให้ข้อมูลมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมมีส ถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีส มาชิกในครัว เรือน 5 คนขึ้น ไป
มีรายได้ครัวเรือน 5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตส่วนการมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการตัดสินใจ ด้านการดําเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์
ด้านการตรวจสอบและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้าน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมีการปรับใช้ในอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านความรู้พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกมีความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับมาก และการมีคุณธรรมสมาชิกมีการปรับใช้อยู่ในระดับมากเช่นกัน 2) ความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง ด้านการจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด พบว่า มีความเข้มแข็ง
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง ได้แก่
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ สมาชิกครัวเรือนการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การมีส่วนร่วม ความรู้
และการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig.<0.05)
คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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Abstract
The objectives of this study were to explore: 1) community context socioeconomic attributes of bio-life participation and applying Philosophy in sufficiency
economic intocommunity enterprise of Saluang sub-district; 2) the strengths of
community enterprises of Saluang sub-district; 3) The factors effecting on the
strengths of community enterprises of Saluang sub-district, Maerim district, Chiang Mai
provincer. The sample group in this study consisted of 208 numbers of community
enterprise of Saluang members sub-district. A set of questionnaires was used for
date collection and descriptive statistics and chi-square were employed.
Findings showed that most of the respondents were male, 44 years old on
average, married, and primary school holders. There are 5 family’s members
upward, an income 5000 - 10000 bath per month. Half of the respondents had
been members of saving for product group. The participation of members included
decision, operations, beneficiary, monitoring and evaluation were overall moderate.
Applying sufficiency economic, moderation, reasonableness and self-immunity
applied in the middle level. The knowledge finds that more than half of the
members are knowledgeable about the sufficiency in high level. And moralities
members are applied in the high level 2) the strength of the community enterprise of
Saluang. district management, manufacturing and marketing found that has
strengthened in all 3) factors affecting the strength of the community enterprise of
Saluang district including educational, status, occupation, household members.
Membership of social groups, participation, Knowledge and applying philosophy
sufficiency economic correlated with statistically significant (sig. <0.05)
Keywords: Community Enterprise, Strengths, Participation, Sufficiency Economic
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บทนํา
ท่ามกลางการตระหนักถึงความผิดพลาดหลายด้านอันเกิดจากกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา
ที่อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่สภาวะความทันสมัย (Modernization) ของสังคมไทย
โดยเฉพาะผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนชนบทไทยไม่ว่าจะเป็นด้านศักยภาพในการพึ่งตนเอง
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความสามารถในการจัดการทรัพยากรภายใต้อํานาจและสิทธิของ
ชุ ม ชนเอง ผลกระทบเหล่ า นี้ ไ ด้ ทํ า ให้ ก ระแสความสนใจในบรรดาหมู่ นั ก คิ ด นั ก วิ ช าการ และ
นักพัฒนาจํานวนมากมุ่งมาสู่การพัฒนาทางเลือกแบบอื่น โดยเฉพาะแนวทางซึ่งเน้นที่การพลิกฟื้น
ความเข้มแข็งของชุมชนให้กลับคืน และแนวทางหนึ่งของการพลิกฟื้นความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่ง
ได้รับการกล่าวขานกันมากที่สุดในยุคนี้ก็คือ การมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง (นภาภรณ์ หะวานนท์
และคณะ อ้างใน เพ็ญสิริ จีรเดชากุล และคณะ, 2550: 153)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 มุ่งพัฒ นาภายใต้ห ลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยยึ ดคนเป็น ศูนย์ กลางของการพัฒนา โดยได้ กําหนดยุ ทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้
สามารถรองรั บ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศที่ ป รั บ เปลี่ ย นเร็ ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งในเขต
เมืองและเขตชนบท จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง น้ําท่วม
วาตภัย เป็นต้น อันเป็นผลมาจากการทําลายธรรมชาติของมนุษย์ กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ
การบริโภคนิยม การว่างงาน ความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลให้ความรัก ความสามัคคี ความเอื้อ
อาทร คุณธรรมของคนในชุมชนลดลง จึงจําเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นแนวทางต่อการ
แก้ ไ ขปั ญ หาและเป็ น แรงหนุ น ต่ อการพั ฒ นาในทุ ก ฯ ด้ า น (สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: 9)
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่
เป็นหนี้สินและอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสําหรับสมาชิกในหมู่บ้าน
ชุมชน แนวทางหนึ่งคือการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็ น หลั ก ในการดํ า รงชี วิ ต และอี กแนวทางหนึ่ ง คื อ การส่ งเสริ มให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของ
ประชาชนในระดับหมู่บ้านและตําบล โดยจัดเวทีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
แก้ไขปัญหาไปจนถึงการเรียนรู้เพื่อค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ทั้งในส่วนที่ครัวเรือนดําเนินการ
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เองและทําร่วมกันเป็นกลุ่ม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วยและที่จะให้ส่วนราชการช่วย
ข้อเสนอเหล่านี้จะถูกประมวลขึ้นเป็นแผนชุมชนส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอและ
จั ง หวั ด ตามลํ า ดั บ จะส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น “ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ”
หมายถึงชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นําที่มี
ความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิมศาสนา
และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลาย
และจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก (สมาพันธ์เกษตร
พลังงานประมงและพลังงานอินโดจีน, 2557: ออนไลน์)
ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายและกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะทําให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ
ได้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและองค์กรของชุมชนเข้มแข็งด้วย
การพัฒนาให้กลุ่มอาชีพต่างๆ มีขีดความสามารถในการยกระดับทุนการผลิตและการตลาดให้สูงขึ้น
โดยเน้นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 2 ลักษณะคือ ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตเพื่อจําหน่ายเป็น
รายได้แก่ครอบครัวและส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มการผลิตเพื่อจําหน่ายในรูปแบบธุรกิจชุมชน ดังนั้น
ธุรกิจชุมชนจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอันจะ
ส่งผลต่อพัฒนาการของระดับชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่การจะ
บรรลุ เ ป้ า หมายได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย การผนึ ก กํ า ลั ง ของทุ ก ฝ่ า ยทุ ก ระดั บ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธวิธีและการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย (ชลธี เจริญรัฐ, 2547: 1)
ธุรกิจชุมชนหรือ “วิสาหกิจชุมชน” (Community Enterprise) เกิด ขึ้น จากการนํา เอา
แนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดย
วิสาหกิจชุมชนจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ ที่ทํา
เพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็นการทํากินทําใช้ทดแทนการซื้อ
จากตลาดได้ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การจัดการ
เรื่องข้าว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ น้ํายาสระผม สบู่ น้ํายาล้างจาน หรืออื่นๆ ที่ชุมชนทําได้เองโดย
ไม่ยุ่งยากนัก การทํากินทําใช้ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่
เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานที่เป็นจริงในชุมชน เพราะถ้า
ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบ
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกที่ทําให้ตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็จะเข้มแข็ง
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และอยู่ได้ (อานันท์ ตะนัยศรี, 2555: ออนไลน์)ดังนั้น วิสาหกิจชุมชน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
แก้ไขปัญหา และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี
วิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนในปี พ.ศ. 2549 โดยการ
นําของผู้นําท้องถิ่น สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการรวมตัวและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนภายในชุมชนนั้น
เนื่องมาจากความแตกแยกของคนในชุมชน การทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ ต่างคน
ต่างอยู่ไม่มีการรวมตัวกัน จะรวมตัวกันก็ต่อเมื่อมีงานเทศกาล หรืองานหมู่บ้าน คนในชุมชนไม่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน มีความคิดที่แตกแยก ไม่มีความสามัคคี ไม่มีความเมตตา ไม่มีความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนขาดความเข้มแข็ง และตกอยู่ในสภาวการณ์วังวนแห่ง
ปัญหา อาทิ ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ประชาชนเป็นหนี้ติดลบ
แทบทุกครัวเรือน ปัญหาสุขภาพ ประชาชนเป็นโรคมะเร็งสาเหตุก็เนื่องมามาจากการใช้สารเคมีใน
การทําการเกษตรและไม่คํานึงถึงผลที่จะตามมา คือ สภาพที่ดินเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่ําฯลฯ ปัญหา
เหล่า นี้ ได้ ถูกไตร่ ต รองจากผู้ นํา ท้ องถิ่ น โดยได้ ปรึ กษาหาหรือและเสนอแนะปั ญหาต่อหน่ ว ยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) มูลนิธิ
พัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์เป็นต้น ฯลฯ ซึ่งต่างก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ แหล่ง
เงินทุน การบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างพลังให้เกิดขึ้นในชุมชน นั้นก็คือการรวมกลุ่มกันทํา
เกษตรตามความถนั ด หรื อเรี ย กอี กอย่ า งคื อกลุ่ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนโดยใช้ ทุน ที่ มีอยู่ ในชุ มชนให้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชุมชนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการที่ชุมชนได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนจนสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค์จนประสบผลสําเร็จได้จนตราบ
เท่าทุกวันนี้
ชุมชนตําบลสะลวงมีกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมด 22 กลุ่ม แต่มีเพียง 13 กลุ่มที่ได้รับการจดทะเบียน
ขึ้น เป็ น วิ ส าหกิ จชุ มชนอย่ า งถู กต้องตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริมวิ ส าหกิ จ ชุ มชน
พ.ศ. 2548 ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงมีเข้มแข็ง ทั้งนี้เพราะชุมชนมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนใน
การสร้างความสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนา รักน้ํา รักป่า แก้ปัญหาความยากจนภายใต้การดําเนินงานที่
อุทิศตนให้กับชุมชนโดยไม่มุงหวังผลประโยชน์ส่วนตนแต่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า สิ่งที่
กล่าวมานี้เป็นปัจจัยที่นําไปสู่การได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชุมชนตําบลสะลวง ได้แก่ รางวัล
กองทุนแม่ของแผนดิน รางวัลชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชะนะเลิศ (To Be Number One)
ประเภทชุมชน รางวัลชะนะเลิศศูนย์การเรียนรู้ และรางวัลศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
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ด้วยเหตุและผลดังข้างต้นนี้ จึงเกิดคําถามขึ้นกับผู้วิจัยว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้ชุมชนเหล่านี้
ประสบผลสําเร็จในการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันนําไปสู่ความเข้มแข็งซึ่งผู้วิจัยคาดว่าคําตอบที่
ได้นั้น จะนําไปสู่การเสนอทางเลือกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอื่นฯ หรือสามารถนําไป
ขยายผลต่อยอดการพัฒนาในพื้นที่อื่นฯ ได้ ในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม การมีส่วนร่วม
และการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 1 ตําบล 8 หมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน 13 กลุ่มมีสมาชิกที่เข้ารวมทั้งหมด 208 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา บริบทของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม การมี
ส่วนร่วมและการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง ความเข้มแข็ง
วิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง และปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตําบล สะลวง
กรอบความคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ตัวแปรต้น ประกอบด้วย บริบทชุมชน มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติ
ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านวัฒนธรรม ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ได้ แก่ เพศ อายุ การศึ กษา สถานภาพ อาชี พ ระดั บ การศึ กษา จํ า นวนสมาชิ กครั ว เรื อน ขอมู ล
พื้น ฐานด้ า นเศรษฐกิ จ คือ รายได้ ครั ว เรื อนต่ อเดื อน ลั กษณะการถื อครองที่ ดิ น จํา นวนพื้ น ที่ ทํา
การเกษตร แหล่งเงินทุนสนับสนุนทําการเกษตร ปัจจัยทางสังคม คือ การเป็นสมาชิกองค์กร/ชมรม/
กลุ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งาน การมี ส่ ว นร่ ว มการรั บ
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ/ประเมินผล การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
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ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้/คุณธรรม ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อตัวแปรตาม
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในด้านการจัดการ ด้านการผลิต ด้านกากรตลาด ของวิสาหกิ จ
ชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ผสานองค์ความรู้ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative)
และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ทําการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จาก
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงทั้งหมด จํานวน 208 คนโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง สาเหตุที่ต้อง
รวบรวมข้อมูลประชากรที่ได้มาทั้งหมด เนื่องจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงมีจํานวนที่อยู่ใน
วิสัยที่ผู้ทําวิจัยพึงกระทําการเก็บข้อมูลได้ (กนกพรรณ จําปาศรี, 2555: 24) ได้ระบุไว้ว่าถ้างานวิจัย
ที่จะศึกษาได้ทุกหน่วยก็ควรจะศึกษาประชากรทั้งหมด เพื่อความแม่นยําและไม่จําเป็นต้องใช้สถิติมา
ประมาณหรือทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามจํานวน 208 ชุด ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมดูแล
ของประธานและคณะกรรมาการที่ปรึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอนตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล
เศรษฐกิจและสังคม ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง ตอนที่ 3 การปรับใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง และตอนที่ 4 ความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยด้านบริบทชุมชนพบว่า ตําบลสะลวงมีพื้นที่ประมาณ 118,389 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับ 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลสันป่ายาง ตําบลห้วยทราย ตําบลขี้เ หล็ก และตํา บล
สะเมิงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาและมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออก สภาพที่ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืช ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น
ประชากรทั้งสิ้น 4,699 คน ประกอบด้วยชนหลายเผ่าพันธุ์ เช่น คนเมือง ไทลื้อ กระเหรี่ยง ม้ง มูเซอ
และ ลัวะ ประชาชนตําบลสะลวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
ทําไร่ ทํานา ทําสวน เป็นต้น เนื่องด้วยภูมิศาสตร์อํานวยต่อการเพราะปลูก นอกจากพื้นที่ที่เหมาะแก่
การเกษตรแล้ว ชุมชนยังมีพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน
หลั งจากตรากตรํ า ทํ า งานมาแล้ ว ได้ เ ป็ น ที่ รื่ น รมทางใจแก่ คนในชุ มชน และคนต่ า งท้ องถิ่ น ด้ ว ย
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นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนมีประเพณีที่ถือปฏิบัติร่วมกันมา เช่น ประเพณี 4 เป็ง เป็นประเพณี
หลังเก็บ เกี่ยวซึ่ งถือเป็ นประเพณีทานข้าวใหม่ ประกอบด้ว ยการลงแขกหรือการรวมพลั งกันเพื่ อ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในเดือนเมษาจะมีประเพณีสงกรานต์ประกอบด้วยการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
เดือนกรกฎาคมจะมีประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า เดือนสิงหาคมมีประเพณีสู่ขวัญวัวควายและเป็นการเริ่มฤดู
การปลุกข้าวใหม่ ส่วนในเดือนพฤศจิกายนจะมีประเพณียี่เป็ง เป็นต้น
ผลการศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสแล้ว มีสมาชิกใน
ครั ว เรื อน5 คนขึ้ น ไป ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ พบว่ า สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม
มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 5000 - 10000 บาทต่อเดือน ส่วนปัจจัยทางสังคม พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลสะลวง พบว่า ด้านการตัดสินใจ ด้านการดําเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้าน
การตรวจสอบและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมี
การปรับใช้ในอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านความรู้ของสมาชิก พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งมีความรู้
ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก และการมีคุณธรรมสมาชิกมีการปรับใช้อยู่ในระดับ
มากในขณะที่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในด้านการจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด
พบว่า มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคม การมี
ส่วนร่วมและการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกที่มีผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโดยรวมมี 8 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความเข้ มแข็ งของวิส าหกิ จชุ มชนได้ แก่ การศึ กษา สถานภาพ อาชีพ สมาชิ กครัว เรื อน การเป็ น
สมาชิกทางสังคม การมีส่วนร่วม ความรู้และการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนัยสําคัญที่
0.002, 0.005, 0.001, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000, และ0.000 ตามลําดับ (ตาราง 1)
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมการมีส่วนร่วมและการปรับใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกที่มีผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในด้านการจัดการ
(n=208)
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

ความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง
X2

df

sig

การศึกษา

12.739

2

0.002

สถานภาพ

15.041

4

0.005

อาชีพ

19.378

4

0.001

สมาชิกครัวเรือน

14.967

2

0.001

24.338

2

0.000

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

24.189

4

0.000

ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

87.486

4

0.000

การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20.554

4

0.000

การเป็นสมาชิกทางสังคม

หมายเหตุ : ** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 * มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ได้นําเสนอตามประเด็นสําคัญคือ 1) ระดับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง 2) ระดับการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ระดับความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ต่อความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง
1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวง พบว่าสมาชิกมีส่วนร่วมทุกด้านอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแย้งกับ อัจฉรา ใสบาล และนิวัฒน์ มาศวรรณา ที่ได้ทําการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน: กรณีโรงสีชุมชนครบวงจรตําบลไก่คํา อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมการมีส่วนร่วมของสมาชิกอยู่ในระดับน้อย
หากพิจารณาแต่ละด้านของการดําเนินงานด้านการวางแผนงานสมาชิกไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วน
ด้านการดําเนินงานด้านการรับผลประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผลทั้ง 3 ด้านสมาชิกมี
ส่วนร่วมในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายกิจกรรมในการดําเนินงานเกิดจากการตัดสินใจของ
หัวหน้ากลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมหลักอยู่แล้วจึงทําให้สมาชิกไม่
จําเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม
2) ระดับการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงมีการ
ปรับใช้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ สกล พรหมสิน (2546) ได้ทําการศึกษาวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตําบลหงส์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พบว่า ประชาชนตําบลหงส์เจริญมีการปรับใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงได้น้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตในชุมชนและกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนไม่
เต็มประสิทธิภาพและไม่ต่อเนื่อง โดยจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรแม่บ้าน พบว่า มากกว่า
ครึ่งของผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า ต้องดูแลครอบครัวซึ่งเป็นภาระอย่างแรกมากกว่าเรื่องอื่นๆ และ
มีการนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตบ้างเป็นบางครั้ง
3) ระดับความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงในด้านการจัดการพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับ สุมาลี สันติพลวุฒิและคณะ (2544) ศึกษาแนวทางในการวางแผนระดับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตําบลเขาสามยอดและตําบลชอนน้อย ผลการศึกษาด้าน
ความเข้มแข็งพบว่าความเข้มแข็งของชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกไม่
ค่อยมีส่วนร่วมในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน โดยเห็นว่ามีผู้นําและแกนนําดําเนินการเป็นหลัก
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ขาดการตรวจสอบการทํางาน และขาดการยอมรับผู้รู้ในชุมชน วัตถุดิบที่มีในชุมชนไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการ การวางแผนการตลาดและการผลิ ต ยั งไม่ ชั ด เจน การประชาสั มพั น ธ์ และการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดยังมีน้อย และไม่มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
4) ความสั มพั น ธ์ ระหว่า งปั จจั ย ต่ างๆ ต่ อความเข้มแข็งของวิ ส าหกิ จ ชุมชนตํา บลสะลวง
พบว่า มี 8 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การศึกษา สถานภาพ
อาชีพ สมาชิกครัวเรือน การเป็นสมาชิกทางสังคม การมีส่วนร่วม ความรู้และการปรับใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนัยสําคัญที่0.002, 0.005, 0.001, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000, และ
0.000 ตามลําดับในขณะที่ จีรศักดิ์ ปาลีพงศ์พันธุ์ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ (2545) ศึกษาวิเคราะห์
ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตําบลพัฒนานิคม
และองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลชอนน้ อย ผลการศึ กษาพบว่ า ระดั บ ความเข้ มแข็ งของชุ มชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพัฒนานิคม และองค์การบริหารส่วนตําบลชอนน้อยอยู่ในระดับปานกลาง
และผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุ เ ชิ งชั้ น พบว่า ภู มิปั ญญาชาวบ้ า นในการประกอบอาชี พ การเป็ น
สมาชิกองค์กรชุมชน และความพอใจในองค์กรชุมชนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความเข้มแข็ง
ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพัฒนานิคมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. บริการความรู้แก่ประชาชน
1.1 ประชาชนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนนักวิจัย นักพัฒนา
ชุมชนและผู้นําชุมชนสามารถนําข้อมูลด้านบริบทของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกตําบลสะลวงมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
2. เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 กรมพัฒนาชนบท สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ประเทศ ร่ ว มทั้ ง หน่ ว ยงานอิ ส ระต่ า งฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
ผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ครั้ ง นี้ ไปเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและแนวทางในการพั ฒ นา อั น ก่ อ ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
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2.2 ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ฯ ในการพัฒนาชุมชน การพึงพาตนเองของคนในชุมชน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
2.3 เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้นําชุมชนหรือตําบลใกล้เคียงในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทํางานใน
ด้านการถ่ายทอดความรู้วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนความรู้เรื่อง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นประโยชน์แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
3.1 เป็นรูปแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใกล้เคียง
3.2 ผลที่ได้จากการวิจัย สามารถนําเอาไปประกอบเป็นแผนพัฒนาชุมชนใกล้เคียงอื่นฯ
ในประเทศไทยได
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจึ ง ควรมี กิ จ กรรมหรื อ การ
ดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสมาชิ ก เพื่ อ เป็ น สิ่ งจู ง ใจให้ ส มาชิ กเข้ า ร่ ว มในการ
ดําเนินงานและควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมในการดําเนินงานมากขึ้น
2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ถึงความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตําบลสะลวงเท่านั้น ซึ่ง
ยังคงเหลืออีกหลายปัจจัยที่ยังไม่ได้ทําการศึกษา ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเทียบผลวิเคราะห์และตอบโจทย์ปัญหาวิจัยในประเด็นอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดน่านหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป
อ้างอิงหรืออธิบายสรุปผลการวิจัยได้กว้างขึ้น
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