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โมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
A Causal and Effect Model in the Process of the Community’s Economy in 
the Northeast of Thailand 

ขวัญกมล  ดอนขวา1   และ ณัชชา  ลิมปศิริสุวรรณ2

บทคัดย่อ
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชน 2) ศึกษาอิทธิพลของกลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีผลต่อกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 3) ศึกษาอิทธิพลของ
กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
และ 4) ศึกษาอิทธิพลของกลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลทางอ้อมต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
ผ่านกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน โดยศึกษากลุ่มอาชีพในเขตชุมชนชนบทที่ประสบความส�าเร็จใน 6 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี และเลย สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี 
แบ่งชั้น (Stratify random sampling) จ�านวน 408 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อน�ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยใช้แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง
  ผลการศึกษาพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
โดยพิจารณาค่า χ2 = 4458.815 df = 1555  χ2 /df = 2.86 CFI = 0.86 TLI = 0.85 RMSEA = 0.068 SRMR = 0.075 
หากชุมชนมีกลไกที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนดี จะท�าให้กระบวนการทางเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น (β = 0.947, 
p<0.001) และการที่ชุมชนมีกระบวนการในการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจที่ดี จะท�าให้มีการจัดสรรก�าไรส่วนเกินคืนสู่
ชุมชนเพิ่มขึ้น (β= 0.677, p<0.05) ขณะที่กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไม่ท�าให้เกิดการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจ
ชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนมีกลไกผลักดันทางเศรษฐกิจที่ดี จะส่งผลให้ชุมชนมีกระบวนการในการด�าเนินงานทาง
เศรษฐกิจที่ดีน�ามาสู่การจัดสรรก�าไรส่วนเกินเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนอีกด้วย (β = 0.641, p<0.05)

ค�ำส�ำคัญ: กลไกผลักดัน กระบวนการ ก�าไรส่วนเกิน  เศรษฐกิจชุมชน

Abstract
  The objectives of this research were 1) to verify the statistical validity of a cause and effect 
model in the process of a community economy, 2) to study the impact of the push factors for a 
 community economy on the process of the community economy, 3) to study the impact of the push 
factors and the process of a community economy on the allocations of the community’s excess profit, 
and 4) to study the indirect effect of the push factors for the community economy on the allocations 
of the community’s excess profit through the process of community economy. The main focus of this 
study was on successful career groups in 6 provinces of the northeastern region of Thailand: Nakhon 
Ratchasima, Ubon Ratchathani, Surin, Khon Kaen, Udon Thani, and Loei. A stratified random sampling 
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technique was used to obtain 408 samples, and a questionnaire was administered to collect data, 
which were analyzed by using quantitative analysis methods according to a structural equations 
modeling.
  The results show that the model is consistent with the empirical data. Goodness of fit 
measures were found to be: Chi-square 4458.81 (df = 1555); Relative Chi-square (χ2/df) 2.86; CFI = 
0.86; TLI = 0.85; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.068; and Root Mean Square 
Residual (SRMR) 0.075. If the push factors for a community economy are effective, the process of 

the economy would be improved (β = 0.947, p <0.001). The allocations of the community’s excess 

profits would be increased if the process of the economy is efficient (β = 0.677, p <0.05). It was also 
found that the push factors of a community economy have no effect on the allocations of the 
community’s excess profits. Furthermore, if the push factors for such an economy function properly, 
it will also help in the implementation process as well as the allocation of excess profits for the 

benefit of the community (β = 0.641, p <0.05).
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ความส�าคัญของปัญหา
  เศรษฐกิจชุมชนเป็นการจัดการทุนของชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจชุมชน 
ที่เน้นการจัดการเงินเพื่อเป้าหมายให้ได้ก�าไรในเชิงธุรกิจ
เป็นส�าคัญ ซึ่งก�าไรอาจไม่ใช่เป้าหมายส�าคัญของการ
ประกอบการของชุมชน ทั้งนี้เพราะทุนของชุมชนจะรวม 
ทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งบางอย่างอาจยังพัฒนาไม่เต็ม
ศักยภาพ เช่น ทุนธรรมชาติ ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนความรู้
ภูมิปัญญา ความไว้วางใจ ความเป็นญาติพี่น้องของผู้คน 
ในชุมชน เป็นต้น การจัดการทุนเหล่านี้ต้องจัดการโดยเอา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนมาผสมผสานกับความรู้หรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความแตกต่าง 
และมีนวัตกรรมที่เหมาะสม ไม่ใช่การเลียนแบบ มีเป้าหมาย 
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (ออนไลน์, 2550) กล่าวว่าการด�าเนิน
กจิกรรมของเศรษฐกิจชมุชน เน้นเรือ่งความร่วมมอืมากกว่า 
การแข่งขัน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนบุคคล
และการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้แนวทางใน
การพัฒนาของรัฐบาลท่ีผ่านมาเป็นการด�าเนินการแบบบน

ลงสู่ล่าง (Top-Down) คือ จากหน่วยงานของทางราชการ
ไปสู่ข้างล่าง คือ ภาคประชาชน ซึ่งในเชิงทฤษฎีการพัฒนา
ในแนวทางนี้มักจะประสบความส�าเร็จได้ยาก แต่เศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นการด�าเนินการแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) 
จึงเป็นการด�าเนินการที่ง ่ายและมีโอกาสส�าเร็จสูงกว่า 
เพราะปัจจัยในการพัฒนาต่างๆ มีอยู่ในท้องถิ่น และความ
ร่วมมือจากคนในท้องถิ่นเอง ซ่ึงการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนมีจุดแข็งที่เป็นปัจจัยเอื้ออ�านวยต่อการประสบ 
ความส�าเร็จในการพัฒนา 4 ด้าน คือ 1) คนในชุมชนท้องถิ่น 
มีจิตส�านึกร่วมกัน 2) มีความเอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือ 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
กลุ่มบุคคลเป็นไปตามธรรมชาติและด้วยความสมัครใจ 
และ 4) การบริหารจัดการง่ายกว่าเพราะเริ่มจากพื้นที่ชุมชน 
ที่มีคนไม่มากนัก 
  นอกจากนี้ แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเองในชนบทเป ็นกระแสในสังคมไทยครั้งแรก 
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระราชด�ารัสเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540 โดยมีหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติ
คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ดังน้ี 1) การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนชนบท 
2) ให้ความส�าคัญกับการผลิตในภาคการเกษตร 3) เน้น
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ความพอเพียงและการพยายามพึ่งตนเองเพื่อลดความเสี่ยง
จากปัจจัยภายนอกต่างๆ 4) ใช้ศักยภาพทางด้านต่างๆ ของ 
ตนเองหรือที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นหลัก 5) เน้นกิจกรรม
การผลิต มากกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยน และ 6) มีการน�า
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการเพื่อการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) จากที่กล่าวมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้ความส�าคัญกับชุมชนซ่ึงเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศ 
และเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนของคนจนมากที่สุดร้อยละ 
18.11 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนต�่าที่สุดเมื่อเทียบ
กับภูมิภาคอื่นเท่ากับ 19,181 บาท จากข้อมูลสถิติจ�านวน
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2539 - 
2556 พบว่า จ�านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2539 มีจ�านวนหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 52,001 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 163,087 บาท 
ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อจ�าแนกวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม สรุป
ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีการกู้ยืมเพื่อการใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน
และ/หรือที่ดิน เป็นจ�านวนเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 60,061 
บาท รองลงมา คือ ใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคอื่นๆ ใน 
ครัวเรือน เป็นจ�านวนเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 59,876 บาท 
การใช้ในการท�าการเกษตร เป็นจ�านวนเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
21,945 บาท ใช้ในการท�าธุรกิจ เป็นจ�านวนเงินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 17,061 บาท และใช้ในการศึกษา เป็นจ�านวน
เงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 2,413 บาท ตามล�าดับ (ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ, ออนไลน์, 2556) นอกจากนี้ข้อมูลเศรษฐกิจ
สังคมครัวเรือนเกษตรกรยังพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ทั้งในภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 183,893 บาท 
ซึ่งต�่าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรในภาคเหนือ 
ภาคใต้ และภาคกลางที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจากภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตรเท่ากับ 241,865 บาท 
269,768 บาท และ 404,431 บาท ตามล�าดับ (ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน์, 2555)
  ดังนั้น การวิจัยเรื่องนี้ จึงได้ก�าหนดพื้นที่การศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นศึกษาชุมชนที่ประสบ
ความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามความคาด
หมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และน�าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ
และผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชน ที่มีผลต่อกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน
  3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชนและกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ที่มีผลต่อการจัดสรร 
ก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน
  4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลไกผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชนที่มีผลทางอ้อมต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจาก
เศรษฐกิจชุมชน ผ่านกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน

สมมติฐานการวิจัย
 H1: โมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
 H2: กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน
 H3: กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน
 H4: กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน
 H5: กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนมีอิทธิพล 
ทางอ้อมต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
ผ่านกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
  มงคล ด่านธานินทร์ (2541) ได้ท�าการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 3 
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการ 
เศรษฐกิจชุมชน และก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน ซึ่ง
ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเป็นแรง
ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ โดยมีกลไกที่ส�าคัญ
ได้แก่ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งผู ้น�าในพื้นที่ 
ชาวบ้านในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความเป็น 
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ผู้ประกอบการของคนในชุมชนจะท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เกิดความชัดเจนโดยการมุ่งเน้นภาวะความเป็นผู้น�าที่เป็น
เครื่องชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
(Raymond, 1996) 2) การพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนให้มี
ความเข้าใจในการสร้างกลุ่มและการด�าเนินกิจกรรมใน 
รูปแบบกลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อด�าเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน สร้างความร่วมมือกันระหว่างบุคคลกับ
ชุมชน (Blatchford, 1994) 3) การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มาซ่ึงเงินทุนจากการระดมทุน 
ในหมู่บ้าน เพื่อน�าไปใช้อย่างสมเหตุสมผล มีความต่อเนื่อง
และไม่มีการคดโกงด้วยวิธีต่างๆ ซ่ึงต่างจากเงินทุนท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐและเอกชนท่ีถูกน�าไปใช้อย่างไม่
ระมัดระวัง 4) การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพหรือ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะ 
ซึ่ง Crowe (2006) เสนอแนะว่าการพัฒนาทุนทางสังคม
จะท�าให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้ดีกว่าการพยายาม
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในทางอุตสาหกรรม โดยเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อชุมชน จะน�ามาซ่ึง
ความได้เปรียบในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชุมชน
นั้นๆ นอกจากนี้ Markusen (2004) ยังพบว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ แต่การ
พัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับทุนมนุษย ์
ในระดับน้อย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีความส�าคัญต่อ
เศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ท่ีจะเป็นสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพ ซึ่งการจะท�าให้กลุ่มประสบความส�าเร็จควรมี
การวางแผน และก�าหนดเป้าหมายของกลุ่ม 
  เมื่อมีความพร้อมในปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
จึงท�าให้กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนพร้อมที่จะด�าเนินการ
ได้ ประกอบด้วย กิจกรรมการผลิต การบริโภค การแปรรูป 
และการขาย ซึ่งกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การ 
ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งทางด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการผลิต 
การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) จะผลิตอะไร (What) 
โดยให้ชุมชนร่วมคิด ว่าควรจะผลิตสินค้าอะไร จ�านวนเท่าไร 
เนื่องจากทรัพยากรการผลิตของชุมชนมีจ�ากัด นอกจากนี้
ต้องค�านึงถึงจ�านวนการผลิตที่เหมาะสมกับการบริโภค  และ 
การซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชน เพื่อให้ทรัพยากร

ที่เหลือสามารถน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่จ�าเป็นต่อไป  
2) จะผลิตอย่างไร (How) โดยให้ชุมชนร่วมพิจารณาว่า 
ควรจะผลิตสินค้าอย่างไร ด้วยเทคนิคการผลิตแบบไหน 
ใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง และเลือกใช้ปัจจัยแต่ละชนิด 
ในสัดส่วนเท่าไร จึงจะได้ผลผลิตสูงสุด และ 3) จะผลิต 
เพื่อใคร (For Whom) โดยให้ชุมชนตัดสินใจว่าควรจะผลิต
สินค้าเพื่อใครในชุมชน อีกทั้งต้องพิจารณาว่า เมื่อผลิตสินค้า 
ได้แล้วจะกระจายผลผลิต หรือแจกจ่ายสินค้าออกไปอย่างไร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
  เมื่อชุมชนด�าเนินกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนได้
ผลดจีะมีก�าไรส่วนเกนิท่ีได้หกัค่าใช้จ่ายออก และจะแบ่งส่วน 
ก�าไรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยไม่เรียกเงินคืน 
ในภายหลัง ได้แก่ 1) การให้การศึกษาแก่เยาวชนในรูป 
ของหนังสือเรียน อาหารกลางวัน อุปกรณ์การกีฬา อีกทั้ง 
ได้ให้การสนับสนุนในรูปของการศึกษา ดูงาน การพัฒนา 
แก่เยาวชนและชาวบ้าน 2) การให้ความอนุเคราะห์แก่
เยาวชนในชุมชนที่ เมื่อออกจากการศึกษาภาคบังคับ 
แล้วต้องการมีเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ ส่วนคนชราเป็น 
การอนุเคราะห์ในรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือการรักษา
พยาบาลและคนพิการเป็นการอนุเคราะห์ในรูปแบบการ
สนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเขาเหล่านั้น 3) การสร้าง
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างประปา
หมู่บ้าน การสร้างถนนคอนกรีตขนาดเล็ก และการขุดสระ 
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่ได้จากการแบ่งก�าไร
จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน
มาสนับสนุน และ 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
กลุ่มอาชีพในปัจจุบันได้เห็นความส�าคัญของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนกับทรัพยากรดิน น�้า และป่าไม้ (มงคล  
ด่านธานินทร์, 2541) ซึ่งคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนชนบท (Park et al., 2009) นอกจากนี้ 
Jackson (2004) ได้เสนอแนะผู้ประกอบวิชาชีพว่าไม่เพียง
แต่มุ ่งสนใจในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนเพียง
อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการไม่แสวงหาผลก�าไรต่อชุมชน
อีกด้วย โดยควรมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างชุมชน และควรสนับสนุนปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก ่
น�้าสะอาดเพื่อการบริโภค การสุขาภิบาล การให้การศึกษา 
การสร้างคุณภาพให้แก่เด็กในชุมชน และมีการบริการ 
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เพื่อสุขภาพให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Blatchford, 1994; Crowe, 2006)
  จากการทบทวนวรรณกรรมน�ามาสู่กรอบแนวคิด
การวิจัย ดังนี้

 6

อีกท้ังตองพิจารณาวา เม่ือผลิตสินคาไดแลวจะกระจายผลผลิต หรือแจกจายสินคาออกไปอยางไร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

เมื่อชุมชนดําเนินกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนไดผลดีจะมีกําไรสวนเกินที่ไดหักคาใชจายออก 
และจะแบงสวนกําไรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยไมเรียกเงินคืนในภายหลัง ไดแก 1) การให
การศึกษาแกเยาวชนในรูปของหนังสือเรียน อาหารกลางวัน อุปกรณการกีฬา อีกท้ังไดใหการสนับสนุน
ในรูปของการศึกษา ดูงาน การพัฒนาแกเยาวชนและชาวบาน 2) การใหความอนุเคราะหแกเยาวชนใน
ชุมชนท่ีเม่ือออกจากการศึกษาภาคบังคับแลวตองการมีเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ สวนคนชราเปนการ
อนุเคราะหในรูปแบบการใหเงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล และคนพิการเปนการอนุเคราะหในรูปแบบ
การสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเขาเหลานั้น 3) การสรางสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ือง
การสรางประปาหมูบาน การสรางถนนคอนกรีตขนาดเล็ก และการขุดสระ โดยไมไดใชงบประมาณ
แผนดิน แตไดจากการแบงกําไรจากกองทุนพัฒนาหมูบาน และกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนมาสนับสนุน 
และ 4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กลุมอาชีพในปจจุบันไดเห็นความสําคัญของการอยูรวมกัน
ระหวางคนในชุมชนกับทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม (มงคล  ดานธานินทร, 2541) ซ่ึงคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนมีความสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนชนบท 
(Park et al., 2009) นอกจากนี้ Jackson (2004)  ไดเสนอแนะผูประกอบวิชาชีพวาไมเพียงแตมุงสนใจใน
ดานเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการไมแสวงหาผลกําไรตอชุมชนอีกดวย 
โดยควรมีการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางความสัมพันธอันดีตอ
กันระหวางชุมชน และควรสนับสนุนปจจัยดานอ่ืนๆ ไดแก น้ําสะอาดเพื่อการบริโภค การสุขาภิบาล การ
ใหการศึกษา การสรางคุณภาพใหแกเด็กในชุมชน และมีการบริการเพื่อสุขภาพใหแกคนในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืน (Blatchford, 1994; Crowe, 2006) 

จากการทบทวนวรรณกรรมนํามาสูกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดโมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก มงคล  ดานธานินทร. (2541). เศรษฐกิจชุมชนเชิงระบบ: หลักการและแนวการปฏิบัติ.  
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดโมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน
ที่มำ: ปรับปรุงจาก มงคล  ด่านธานินทร์. (2541). เศรษฐกิจชุมชนเชิงระบบ: หลักการและแนวการปฏิบัติ. 

วิธีด�าเนินการวิจัย
  รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มอาชีพ 
ในเขตชุมชนชนบทที่ประสบความส�าเร็จในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการ
ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ�านวนประชากร 
(Yamane, 1967) ได้จ�านวน 136 กลุ่ม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratify Random Sam-
pling) โดยการแบ่งประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ออกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด ได้แก ่
จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 14 กลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี 
จ�านวน 14 กลุ่ม จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน 44 กลุ่ม และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น จ�านวน 29 กลุ่ม จังหวัดอุดรธานี จ�านวน 21 กลุ่ม 
และจังหวัดเลย จ�านวน 14 กลุ่ม โดยท�าการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้กลุ่ม 
อาชีพในเขตชุมชนชนบทท่ีประสบความส�าเร็จในแต่ละ
จังหวัดมีโอกาสที่จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่าๆ กัน (นราศร ี
ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2548) ท�าการรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มอาชีพละ 3 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 408 คน

  การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะข้อค�าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน จ�านวน 

36 ข้อ กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จ�านวน 20 ข้อ  
และการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน จ�านวน 
13 ข้อ มีลักษณะข้อค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating  Scale) โดย 1 คือ มีการปฏิบัติในระดับ
น้อยที่สุด ถึง 5 คือ มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
เนื่ องจากเป ็นเครื่ องมือที่พัฒนาขึ้นมาใหม ่จากการ 
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จึงมี
การน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory 
factor analysis: EFA) โดยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี 
Alpha Factoring และท�าการหมุนแกนด้วยวิธีตั้งฉาก 
(varimax) เพื่อจัดองค์ประกอบของข้อค�าถาม โดยเลือก 
ข้อค�าถามท่ีมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ (Hair et al., 2006)  
พบว่า ด้านกลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน วัดได้จาก 5  
องค์ประกอบ สามารถอธิบายค่าความผันแปรของข้อมูลได้
ร้อยละ 58.13 ได้แก่ ผู ้น�าและสมาชิกกลุ่มอาชีพ (11 
ข้อค�าถาม, = 0.93) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (5 ข้อค�าถาม, α 
= 0.89) กลุม่อาชพี/องค์กรชุมชน (4 ข้อค�าถาม, α = 0.92) 
พื้นฐานเศรษฐกิจ (4 ข้อค�าถาม, α = 0.86) และพื้นฐาน
สาธารณูปโภค (4 ข้อค�าถาม, α = 0.91) ด้านกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชน วัดได้จาก 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบาย
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ค่าความผันแปรของข้อมูลได้ร้อยละ 58.58 ได้แก่ การผลิต 
(7 ข้อค�าถาม, α = 0.92) การบริโภค (3 ข้อค�าถาม, α = 
0.83) การแปรปู (3 ข้อค�าถาม, α = 0.91) และการขาย (3 
ข้อค�าถาม, α = 0.70) และด้านการจัดสรรก�าไรส่วนเกนิ 
จากเศรษฐกิจชุมชน วัดได้จาก 2 องค์ประกอบ สามารถ
อธิบายค่าความผันแปรของข้อมูลได้ร้อยละ 72.54 ได้แก่ 
การให้ความอนุเคราะห์ชุมชน (10 ข้อค�าถาม, α = 0.96) 
และการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (3 ข้อค�าถาม, α = 0.85)

ผลการวิจัย
  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 74 มีช่วงอายุระหว่าง 45 - 49 ปี ร้อยละ 
19.1 สถานภาพสมรส ร้อยละ 86.8 การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 39.2 สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่เป็น
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 60 รายได้ของกลุ่ม
อาชีพเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 26.4 
มีจ�านวนสมาชิกในกลุ่ม 10 - 20 คน ร้อยละ 36.8 
  การทดสอบการแจกแจงของข้อมูลของแต่ละ 
ข้อค�าถามโดยการพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า 
ทุกข้อค�าถามมีการแจกแจงโดยเป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งมีความ
เบ้ (Skewness) ไม่เกิน + 3 และความโด่ง (Kurtosis) 
ไม่เกิน + 10 (Kline, 2011)

ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (EFA) 
น�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล�าดับที่ 2 (A sec-
ond-order confirmatory factor analysis: CFA) 
ด้วยโปรแกรม Mplus 7.11 โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ χ2/df อยู่ 
ระหว่าง 2 ถึง 5 (Marsh and Hocevar, 1985) CFI/TLI มี
ค่าเข้าใกล้ 1 โดยพิจารณาค่ามากกว่า 0.92 และ RMSEA 
และ SRMR เข้าใกล้ 0 โดยพิจารณาค่าต�่ากว่า 0.08 (Hair et 
al., 2006) ผลการวิเคราะห์ พบว่า 1) โมเดลการวัด
กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก χ2 = 973.115 df = 362 
χ2/df = 2.68 CFI = 0.93 TLI = 0.92 RMSEA = 0.064 
SRMR = 0.058 ซึ่งค่าน�้าหนักองค์ประกอบล�าดับที่ 1 
อยู่ในช่วง 0.573 - 0.904 และค่าน�้าหนักองค์ประกอบ
ล�าดับที่ 2 วัดจากตัวแปรแฝง 5 ตัว ได้แก่ ผู้น�าและสมาชิก

กลุ่มอาชีพ (0.854) กลุ่มอาชีพ/องค์กรชุมชน (0.807)  
พื้นฐานเศรษฐกิจ (0.792) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (0.762) 
และพื้นฐานสาธารณูปโภค (0.573) ตามล�าดับ 2) โมเดล
การวัดกระบวนการเศรษฐกจิชมุชน พบว่ามีความสอดคล้อง 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก χ2 = 280.076  
df = 97 /df χ2 = 2.88 CFI = 0.96 TLI = 0.94 RMSEA 
= 0.068 SRMR = 0.041 ซึ่งค่าน�้าหนักองค์ประกอบล�าดับ
ที่ 1 อยู่ในช่วง 0.548 - 0.939 และค่าน�้าหนักองค์ประกอบ
ล�าดับที่ 2 วัดจากตัวแปรแฝง 4 ตัว ได้แก่ การผลิต (0.851) 
การแปรรูป (0.800) การบริโภค (0.709) และการขาย 
(0.681) ตามล�าดับ และ 3) โมเดลการวัดการจัดสรรก�าไร
ส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน พบว่า มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา จาก χ2 = 260.811 df = 
57  χ2/df = 4.57 CFI = 0.96 TLI = 0.95 RMSEA = 
0.094 SRMR = 0.035 ซึ่งค่าน�้าหนักองค์ประกอบล�าดับ 
ที่ 1 อยู่ในช่วง 0.552 - 0.951 และค่าน�้าหนักองค์
ประกอบล�าดับที่ 2 วัดจากตัวแปรแฝง 4 ตัว ได้แก่ 
การให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน (0.952) การสนับสนุน
การศึกษา (0.922) การสร้างสาธารณูปโภค (0.896) และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (0.780) ตามล�าดับ
  จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงล�าดับที่ 1 พบว่า ตัวแปรการให้ความช่วยเหลือคนใน
ชุมชน การสนับสนุนการศึกษา และการสร้างสาธารณูปโภค 
มีระดับความสัมพันธ์เกิน 0.7 จึงท�าการรวมให้เป็นตัวแปร
เดียวโดยใช้ชื่อตัวแปรว่า การให้ความอนุเคราะห์ชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 
เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์หลังจากรวมตัวแปร พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงล�าดับที่ 1 อยู่ในช่วง 
0.267 ถึง 0.640 มีระดับความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.7 
ถือว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความเป็นอิสระต่อกัน (Baggio 
and Klobas, 2011) เมื่อท�าการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงล�าดับที่ 2 พบว่า มีระดับความสัมพันธ์
อยู่ในช่วง 0.628 ถึง 0.842 แต่ไม่เกิน 0.9 ถือว่าตัวแปร
แฝงล�าดับที่ 2 มีความสัมพันธ์กันในระดับที่ยอมรับได้ 
(Field, 2005) (ตารางที่ 1) สามารถน�าไปวิเคราะห์โมเดล
เชิงสาเหตุและผลต่อไป
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงล�าดับที่ 2  
   ในโมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน

 กลไกผลักดันเศรษฐกิจ	 กระบวนกำรเศรษฐกิจ	 กำรจัดสรรก�ำไร
	 ชุมชน	 ชุมชน	 ส่วนเกิน

 กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 1.000 - -
 กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 0.842** 1.000 -
 การจัดสรรก�าไรส่วนเกิน 0.628** 0.586** 1.000
 Mean 3.71 3.65 2.94
 SD 0.54 0.62 0.87

*p<.05 **p<.01

ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผล
  ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของ
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่า χ2 = 4458.815 df = 1555 
χ2/df = 2.86 อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 (Marsh and Hocevar, 
1985)  ค่า CFI = 0.86 TLI = 0.85 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8 
(Browne, M. W. and Cudeck, R. 1993) นอกจากนี้ 
ยังพิจารณาค่า RMSEA = 0.068 SRMR = 0.075 ที่มีค่า
น้อยกว่า 0.08 (Hair et al., 2006) โดยพบว่า กลไกผลัก
ดันเศรษฐกิจชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อกระบวนการ 
เศรษฐกิจชุมชน (β	= 0.947, p < 0.001) หมายความว่า 
หากชุมชนมีกลไกที่ช ่วยผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนด ี
จะท�าให้กระบวนการทางเศรษฐกิจของชุมชนน้ันๆ ดีข้ึน 
ทางด้านกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน มีอิทธิพลทางตรง 

ต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกิน (β = 0.677, p < 0.05) 

หมายความว่า การที่ชุมชนมีกระบวนการในการด�าเนินงาน 
ทางเศรษฐกิจท่ีดี จะท�าให้มีการจัดสรรก�าไรส่วนเกิน 
เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนเพิ่มข้ึนขณะที่กลไกผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดสรรก�าไร
ส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า การที่ชุมชน 
มีกลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม ก็ไม่ท�าให้
เกิดการจัดสรรก�าไรส่วนเกินเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชน 
  นอกจากนี้ยัง พบว่า กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดสรรก�าไรส่วนเกิน ผ่าน

กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน (β = 0.641, p < 0.05) 
หมายความว่า หากชุมชนมีกลไกผลักดันทางเศรษฐกิจที่ดี 
จะส่งผลให้ชุมชนมีกระบวนการในการด�าเนินงานทาง
เศรษฐกิจที่ดีน�ามาสู่การจัดสรรก�าไรส่วนเกินเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1 
2 3 และ 5 (ภาพ 2)
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อภิปรายผลการวิจัย
  กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมี
ผลท�าให้กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนมีการด�าเนินงาน 
ที่ดีขึ้น ซึ่งกลไกที่ส�าคัญคือผู้น�าและสมาชิกกลุ่มอาชีพ โดย
การพัฒนาผู้น�าให้มีความสามารถในการบริหารจัดการวิธี
การผลิตสินค้า มีภาวะความเป็นผู้น�า และสามารถบริหาร
การใช้เงนิทนุของกลุ่มอาชพีได้ รวมทัง้สมาชกิกลุม่ต้องรูจ้กั 
แสวงหาความรู ้เพ่ือใช้ในการด�าเนินกิจกรรมของกลุ ่ม 
จึงจะสามารถบริหารจัดการกระบวนการทางเศรษฐกิจของ
กลุ ่มอาชีพโดยเฉพาะด้านการผลิตและการแปรรูปให้
ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Markusen (2004) พบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ ซ่ึงประชาชนในชุมชน 
มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น ขณะที่กระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชนจากผลการด�าเนินงานของกลุ่มอาชีพท่ีมี

χ2 = 4458.815, df = 1555,  χ2/df = 2.86, CFI = 0.86, TLI = 0.85, RMSEA = 0.068, SRMR = 0.075 
(Mplus 7.11 standardized estimates)
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

ภาพ 2  โมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 

ผลก�าไรส่วนเกินจะน�ามาจัดสรรเพื่อให้ความอนุเคราะห์
ชุมชนในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน เช่น การ
พัฒนาถนนภายในหมู่บ้าน ระบบประปา การช่วยเหลือคน
คนชราและผู้พิการในชุมชน การสนับสนุนการศึกษาทั้งใน
รูปของอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งการ
สนับสนุนให้คนในชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให ้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Blatchford (1994) และ Jackson (2004) พบว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่เพียงแต่มุ ่งสนใจเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการพัฒนาส่วนที่ไม่
แสวงหาผลก�าไรส่วนอื่นอีกด้วย โดยคนในชุมชนควรมีการ
เรียนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการสร ้างความสัมพันธ ์อันดีต ่อกันภายในชุมชน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และการอนุเคราะห์
คนในชุมชนในด้านการสุขาภิบาล การให้การศึกษา และ

 10

นอกจากน้ียังพบวา กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนมีอิทธิพลทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกิน 
ผานกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน (   = 0.641, p < 0.05) หมายความวา หากชุมชนมีกลไกผลักดันทาง
เศรษฐกิจท่ีดี จะสงผลใหชุมชนมีกระบวนการในการดําเนินงานทางเศรษฐกิจท่ีดีนํามาสูการจัดสรรกําไร
สวนเกินเพ่ือใหความชวยเหลือชุมชนเพิ่มมากข้ึน ดังน้ันจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 1 2 3 และ 5 (ภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 = 4458.815, df = 1555, 2 /df = 2.86, CFI = 0.86, TLI = 0.85, RMSEA = 0.068, SRMR = 0.075  
(Mplus 7.11 standardized estimates) 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
ภาพท่ี 2 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลทําใหกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนมีการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงกลไกท่ีสําคัญคือผูนําและสมาชิกกลุมอาชีพ โดยการพัฒนาผูนําใหมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการวิธีการผลิตสินคา มีภาวะความเปนผูนํา และสามารถบริหารการใชเงินทุนของกลุม
อาชีพได รวมท้ังสมาชิกกลุมตองรูจักแสวงหาความรูเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมของกลุม จึงจะสามารถ
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เพื่อการบริโภคตามความจ�าเป็น จึงจะท�าให้กระบวนการ
ในการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ 
น�ามาซึ่งผลก�าไรหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสรรก�าไรส่วนเกิน
ให้แก่ชุมชนตามความเหมาะสม เนื่องจากการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนนั้น คนในชุมชนไม่ควรค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของตนเอง หรือของกลุ่มอาชีพของตนเพียง
อย่างเดียว หากควรมีความตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมด้วย โดยควรจัดสรรก�าไรส่วนเกินของกลุ่มอาชีพ
เพื่อสนับสนุนชุมชนโดยการให้ความอนุเคราะห์แก่คน 
ในชุมชนทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐาน การอนุเคราะห์
เยาวชน คนชรา และคนพิการในชุมชน รวมทั้ง มีการ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
  1. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ได้แก่ การพฒันาผูน้�าชมุชนให้มคีวามสามารถในการบรหิาร 
จัดการวิธีการผลิตสินค้า มีภาวะความเป็นผู้น�า และสามารถ 
บริหารการใช้เงินทุนของกลุ่มอาชีพได้ พัฒนาชาวบ้านหรือ
สมาชิกกลุ่มอาชีพให้รู ้จักแสวงหาความรู ้เพื่อใช้ในการ
ด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม พัฒนากลุ่มอาชีพให้สมาชิกกลุ่ม
เข้าใจกิจกรรมการด�าเนินงานของกลุ่ม และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลุ่มอาชีพของตน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด�าเนินงานของกลุ่มและเป็นที่ปรึกษาให้แก่
กลุ่มอาชีพได้ 
  2. ปรับปรุงการด�าเนินงานในกระบวนการเศรษฐกิจ 
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้สมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้
ร่วมกัน และสามารถวางแผนจ�านวนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการแปรรูปที่ไม่ซับซ้อน และ 
มีการจัดจ�าหน่ายหลากหลายช่องทาง รวมท้ังให้ความรู ้
แก่สมาชิกกลุ่มในการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 
ตามความจ�าเป็น 
  3. ปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงผล
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยควรจัดสรรก�าไรส่วนเกินของ
กลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนชุมชนในการให้ความอนุเคราะห์
แก่ชุมชนในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน เช่น 
การพัฒนาถนนภายในหมู่บ้านให้มีเส้นทางการคมนาคม 

บริการเพื่อสุขภาพ
  นอกจากนี้ กลไกผลักดันเศรษฐกิจชุมชนที่ดี จะ 
น�ามาสู่การจัดสรรก�าไรส่วนเกินได้จ�าเป็นต้องมีการด�าเนิน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนที่ดีก่อน เพื่อให้เกิดผลก�าไร
จากการด�าเนินงานโดยก�าไรหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกน�ามา
จัดสรรเพื่อให้ความอนุเคราะห์ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ มงคล ด่านธานินทร์ (2541) กล่าวคือ การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก โดยปัจจัย 
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญล�าดับแรกที ่
จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ เมื่อมี
ความพร้อมในกลไกทั้ง 5 ได้แก่ ผู้น�าและสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
กลุ ่ม/องค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ และพื้นฐานสาธารณูปโภค จึงท�าให้กระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชนพร ้อมที่จะด�าเนินกิจกรรมการผลิต 
การแปรรูป การขาย และการบริโภค โดยก�าไรส่วนเกิน
หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกน�ามาสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนใน
การให้ความอนุเคราะห์คนในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ถือเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย
  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่ ง เป ็นเศรษฐกิจ
ฐานรากท่ีน�าไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก 
ได้แก่ ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชน และการจัดสรรก�าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
สามารถสรุปได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ผู้น�าและสมาชิก
กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือองค์กรของชุมชน และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการในการด�าเนิน
งานทางเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการด้าน 
การผลิตซึ่งเป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญท่ีสุด 
โดยผู้น�าและสมาชิกกลุ่มอาชีพสามารถวางแผนในการผลิต
สินค้าของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ร่วมกันคิด
และตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าอะไร ผลิตอย่างไร และผลิต
เพื่อใคร รวมทั้งมีความรู้ในการแปรรูปสินค้าของกลุ่มเพื่อ
เพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และมีศักยภาพ 
ในการขายโดยกระจายสินค้าในช่องทางจัดจ�าหน่ายที่
เหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย 
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ที่สะดวก พัฒนาระบบประปาเพื่อใช้ในการผลิตและบริโภค 
ภายในชุมชน การจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมู่บ้าน เช่น การ
จัดหาถังขยะ หรือเตาเผาขยะประจ�าหมู่บ้าน การช่วยเหลือ 
คนชราและผู้พิการในชุมชน การสนับสนุนการศึกษาทั้ง 
ในรูปของอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน รวมท้ังการ
สนับสนุนให้คนในชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การวางแผนกระบวนการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและยังคงรักษา
คุณภาพสินค้าของกลุ่มอาชีพ
  4. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจท�า 
การศึกษาเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ เพื่อให้
ผลการศึกษามีความชัดเจนขึ้นในการหาจุดเด ่นและ 
จุดด้อยของเศรษฐกิจชุมชนที่อาจมีความแตกต่างกัน 
ในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการน�าไปประยุกต์ใช้
ให้เศรษฐกิจชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้ง 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) อาจส่งผลระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ควรท�าการศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจชุมชน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประยุกต์ใช้และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อ
เพิ่มความมั่งคงของชุมชนฐานรากซึ่งมีผลต่อความมั่นคง
ของประเทศ นอกจากน้ีควรท�าการศึกษาโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการ
ด�าเนินกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในระดับชุมชนและ
ระดับบุคคลเพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความชัดเจนสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
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