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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2) ปั จจัยความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3) สร้ างรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มที่ 1 ศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จานวน 97 คน คือ สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคลากรในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มที่ 2 ศึกษาปั จจัยและสร้ างรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จานวน 7 คน คือ
ผู้นาวิสาหกิจชุมชน หรือหัวหน้ างานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจชุ มชน และกลุ่มที่ 3 ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบความเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จานวน 15 คน คือ ผู้นาวิสาหกิจชุมชน หรือหัวหน้ างานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ วิสาหกิจชุ มชน และสถิติ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้ ผลการวิจัย ดังนี้
1. สภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วม เพื่อการพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, S = 0.39) เมื่อพิจารณาด้ านการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( x = 4.28, S = 0.36)
ด้ านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.24, S = 0.47) ด้ านแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S =
0.40) เทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ ว พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2. ปั จจัยความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วม เพื่อการพั ฒ นาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบด้ วยปั จจัยการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยการมีส่วนร่วม และปัจจัยแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน แสดงว่า โมเดลนี้
มีเหมาะสมสาหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. รูปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.83, S = 0.28) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยมีรูปแบบที่ประกอบด้ วย
ปั จจัยการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่สี มาชิกในกลุ่มมีการคิดเชิงระบบและเรียนรู้ทางานร่ วมกันเป็ นทีม ปั จจัยการมีส่วนร่วมโดยสมาชิก
ในกลุ่มต้ องรับรู้ผลประโยชน์และการมีส่วนได้ ส่วนเสียของการเข้ าร่วมในกลุ่ม และทราบวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายของกลุ่มอย่ างชัดเจน
นอกจากนี้ ปัจจัยแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน โดยที่ภารกิจของคณะกรรมการกรมส่งเสริมวิสาหกิจต้ องมีการบริหารและประสานงาน
อย่างต่อเนื่อง และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจที่ต้องส่งเสริมพัฒนาสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั กลุ่ม
คาสาคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the state of being a participatory learning organization for community enterprise
development of Bangpli District in Samutprakan Province; 2) to investigate factors of the organization for being in such a state;
and 3) to construct an operational model for such an organization. The first group of samplings were 97 members of the
community enterprise and staff of agencies related to participatory learning conditions. The second group consisted of six leaders of
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the community enterprise and one employer of agencies related to the community enterprise, selected to investigate factors of the
organization and construct an operational model. The last group consisted of 12 leaders of the community enterprise and three
employers of agencies related to the community enterprise to find the appropriateness of such a model. A set of questionnaires was
used as a tool for collecting research data analyzed by means of means, standard deviations, and Confirmatory Factor
Analysis(CFA). The findings can be summarized as follows:
1. The participatory learning organization for community enterprise development of Bangpli District in Samutprakan Province
was at high level. The state of being such an organization, its participatory aspect and guidelines of Community Enterprise
Promotion Act were all at very high levels ( x = 4.28, S = 0.36), ( x = 4.24, S = 0.47) and ( x = 4.22, S = 0.40),
respectively, significantly higher than that of a set criterion at p = 0.05.
2. The factors of the community’s aforementioned participatory learning organization for community enterprise development
are composed of being learning organization, participation and guidelines of Community Enterprise Development Acts. The result
was regarded as an appropriate model for developing community enterprise development in the community.
3. The model of structured participatory learning organization in Bangpli District was evaluated: the model evaluation was
ranked as appropriately as the high level ( x = 4.83, S = 0.28) at significant p = 0.05. The mentioned measurement model
consisted of being learning organization with systems thinking brainstormed by team members, participation suggested by group
members responsible for the group’s benefits, participation rules and goals. Under the Acts of Community Enterprise, the mission
of Department of the Enterprise Promotion requires continuous management and coordination including guidelines to promote
development and to make progress to the group.
Keywords: Learning Organization, Participation, Community Enterprises, Community Enterprise Development

บทนา
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ให้ ชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่ อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้ า
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ ได้ รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น การสร้ างรายได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาความสามารถในการจัดการและรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้ มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สงู ขึ้น การร่วมมือกัน
ในชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งและพึ่งตนเองได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และรักษาคุณภาพและช่องทางการตลาด การสร้ างความ
เชื่อถือทางธุรกิจและความปลอดภัยแก่ผ้ ูบริโภค การประสานงานแหล่ งเงินทุนเพื่ อยกระดับพั ฒ นาจนสามารถเป็ น
ผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป การที่คนในชุมชนมีการรวมตัวเพราะมี
ความรู้สึกถึงการเป็ นชุมชนร่วมกัน เกื้อหนุ นให้ เกิดการเรียนรู้ สร้ างเครือข่ายความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเชื่อมโยงให้ เข้ ากับการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ยังมีการลงทุนในชุมชนของภาคธุรกิจที่ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
โดยการให้ ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้ ทุนทางการเงิน เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงแหล่งเงินทุน ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินต่างๆ เพื่อนามาใช้ พัฒนาชุมชน ทาให้ องค์กรชุมชนมีความเข้ มแข็ง สามารถกระจายเงินและเครดิตไปยังผู้ท่มี ี
รายได้ น้อยหรือส่งต่อทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจรวมถึงบริการต่างๆ ในชุมชน (Secretariat Office of Community Enterprise
Promotion Board (SCEB), 2017)
วิสาหกิจชุมชนมีรากฐานความคิดอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นของชุมชนพึ่งพาตนเอง ทุน
ที่เป็ นความรู้ภมู ปิ ั ญญา ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็ นพี่เป็ นน้ องและความไว้ วางใจ มีความริเริ่มสร้ างสรรค์นวัตกรรม
ของชุมชน ผสมผสานภูมิปัญญาจนเกิดเอกลักษณ์ของชุมชน เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่ างเป็ นระบบ มีกระบวนการ
เรียนรู้เป็ นหัวใจสาคัญซึ่งจะทาให้ เกิดการพัฒนาได้ อย่างเข้ มแข็งและยั่งยืน เน้ นกระบวนการที่ม่งุ ให้ มกี ารผลิตขั้นพื้นฐาน
ให้ เพียงพอกับความต้ องการของคนในชุมชน มุ่งให้ เกิดรายได้ ลดรายจ่ายแก่ชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะการเป็ น
เจ้ าของโดยชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนและการรับผิดชอบร่ วมกันของชุมชน (Secretariat Office of Community
Enterprise Promotion Board (SCEB), 2017)
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จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ มีการพั ฒ นาเมือง พั ฒนาคุณ ภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
พัฒนาชุมชนด้ วยเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ ประสบการณ์ของคนในชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีท่ยี ึดถือปฏิบตั ิ หน่วยงาน
ให้ ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการผลิต การวางแผนการตลาด ส่งเสริมให้ มีผ้ ูนาที่เข้ มแข็ง สร้ างความสามัคคี และ
ความไว้ วางใจ ส่งเสริมให้ เกิด การรวมตัว ของคนในชุมชน มาสร้ างงานหรือกิจกรรมให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชุมชน
ทีมงานบริการวิชาการวิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอกได้ ลงพื้นที่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเก็บข้ อมูลในเบื้องต้ น
พบว่า คนในท้ องถิ่นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและบางส่วนอยู่กบั บ้ านไม่มรี ายได้ มกี ารรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน สร้ างรายได้ ให้ กบั สมาชิกภายในกลุ่ม ต้ องการมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากงานประจา ต้ องการสังคมเพื่อนฝูง มีผ้ ูนาที่มี
ความน่ าเชื่อถือ บางชุมชนได้ จัดดาเนินการในรูป วิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มผลิตสินค้ า เช่ น ทาขนม ปลูกผัก เลี้ยงปลา
หรือสินค้ าจากการแปรรูปทางการเกษตร ผลไม้ แช่อ่มิ ข้ าวเกรียบปลา นา้ พริกปลา หรือซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นมาผลิต
กระเป๋ า หมวก และออกแบบลวดลายให้ ทนั สมัยและเป็ นที่ต้องการ เป็ นต้ น และบ่อยครั้งที่สนิ ค้ าที่ผลิตมีมากเกินความ
ต้ องการของตลาด ขาดเงินทุนสาหรับใช้ ในการดาเนินงาน ขาดแหล่งกระจายสินค้ า ความรู้ของคนในชุมชนในการสร้ าง
อาชีพ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาสินค้ ายังไม่เพียงพอ หรือมีหน่ วยงานให้ การสนับสนุ นแต่ไม่ตรงกับ
ความต้ องการที่แท้ จริงของชุมชน ซึ่งองค์การแห่ งการเรียนรู้อาจจะช่วยสนับสนุนในการสร้ างองค์ความรู้ สร้ างแบบแผน
การตลาดที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ได้ แก่ กระบวนการจัดสรรวัตถุดบิ เงินลงทุน แรงงานของคนในชุมชน จานวน
ปริมาณที่ผลิตที่เหมาะสมกับความต้ องการของตลาด ผลตอบแทนที่คนในชุมชนจะได้ ตามความเหมาะสม รวมทั้งสร้ าง
แนวทางในการพั ฒ นาสินค้ าให้ เป็ นที่ต้องการของคนในสังคม และมีรูปแบบที่ทันสมัยจะช่ วยแก้ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น
สาหรับสินค้ าขาดหรือเกินกว่าความต้ องการ จากความสาคัญและปั ญหาดังกล่าวทาให้ ทมี ผู้วิจัย สนใจทาวิจัย เรื่อง การ
ศึ กษาความเป็ นองค์การแห่ งการเรีย นรู้อย่ างมี ส่ วนร่ ว มเพื่ อการพั ฒ นาวิส าหกิจ ชุ มชนของอาเภอบางพลี จั งหวั ด
สมุทรปราการ เป็ นการศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ของชุมชน การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
นามาวิเคราะห์ และหาแนวทางในการพั ฒนาศักยภาพการมีส่วนร่ วมของชุมชนให้ เกิดการพั ฒนาวิสาหกิจชุมชน การ
แก้ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการจัดการการรวมกลุ่มอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งผลจากความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มของชุมชน จะเกิดการสร้ างแผนการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
พัฒนาสภาพเศรษฐกิจท้ องถิ่น ความเป็ นอยู่ท่ีหล่ อหลอมความเป็ นสังคมเมืองกับชุมชนท้ องถิ่น จนนาไปสู่การสร้ าง
เอกลักษณ์และสร้ างเศรษฐกิจให้ กบั อาเภอบางพลี มีความเข้ มแข็งและยั่งยืนและขยายไปสู่ในระดับจังหวัดสมุทรปราการ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อสร้ างรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์การแห่ งการเรียนรู้ของ Peter Senge (Senge,
1990, pp. 5-15) ประกอบไปด้ วยวินัย 5 ประการ 1. การฝึ กฝนพั ฒ นาตนเอง (Personal Mastery) 2. แบบแผน
ความคิด อ่ าน (Mental Models) 3. การมี วิสัย ทัศ น์ ร่ วมกัน (Shared Vision) 4. การเรี ยนรู้ร่วมกัน เป็ นทีม (Team
Learning) 5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และแนวคิดระบบย่อยเพื่อเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ของ Michael
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Marquardt (Marquardt, 1996, pp. 49-50) ได้ แก่ คน การเรียนรู้ ความรู้ และเทคโนโลยี และบทความวิจัยเรื่อง
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ของวิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก (Thongrassamee, 2014,
pp. 99-104) ซึ่งประกอบด้ วย การมีวิสัยทัศน์กลยุทธ์และนโยบาย โครงสร้ างและภาระงาน แบบแผนความคิดอ่าน
ระบบการบริหาร ความเชี่ยวชาญและการทางานเป็ นทีม แนวคิดการรวมกลุ่มหรือการมีส่วนร่วมจากบทความวิจัยเรื่อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของสตรีในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (Sawangsri
and Puakfak, 2015, pp. 161-164) ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์เป้ าหมาย ผลประโยชน์การมีส่วนได้ ส่วนเสีย ความ
สัมพันธ์ของคนในกลุ่ม ผู้นา การสนับสนุ นของหน่ วยงาน และสภาพสังคม เศรษฐกิจ การใช้ แนวทางพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แนวคิดวิสาหกิจชุมชน จากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักพื้นบ้ านปลอดภัยจากสารพิษ ตาบลสิงหนาท อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Nutchanart, 2015, pp. 12-13) ได้ แก่ การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจ แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์เป็ นกรอบความคิดการ
วิจัย ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
1. ขั้นตอนในการวิจัย การสร้ าง และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและสถิติ
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อคาถามทั่วไป ข้ อคาถามปลายปิ ดโดยมีลักษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index
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of Item Objective Congruence) และเลือกข้ อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ทา Try Out กับกลุ่มสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 30 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ เท่ากับ .989 และหาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามได้ ข้อคาถาม จานวน
60 ข้ อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง 0.301 ถึง 0.834 เพื่อนาไปใช้ ถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จานวน 97 คน
โดยมีข้นั ตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ จานวนวิสาหกิจชุมชนในอาเภอบางพลีมที ้งั หมด 76 กลุ่ม (ข้ อมูล ณ ปี พ.ศ.2559)
มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 769 คน (Secretariat Office of Community Enterprise Promotion Board (SCEB), 2017)
จากนั้นเจาะจงเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น เป็ นที่ร้ ูจัก และมีผลการดาเนินงานอย่ างต่อเนื่อง จานวน
10 แห่ ง จาก 6 ต าบล ดั ง ตารางที่ 1 และค านวณกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสมาชิ ก กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจ านวน 88 คน
N
769
769
769
n



 88 (Yamane, 1967, p. 581) ดังตารางที่ 2
1  Ne 2

1  769(e 2 )

1  769(0.102 )

8.69

ตารางที่ 1 จานวนและรายละเอียดของวิสาหกิจชุมชนในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จานวน
จานวนตัวอย่าง
รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่เป็ นตัวอย่าง (วันที่ได้รบั การอนุมตั ิ)
ตาบล
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
1. บางพลีใหญ่
18
1
1. กลุ่มเป่ าแก้ วบางพลี (13 ก.ค.55): ทาของที่ระลึกจากการเป่ าแก้ ว
1. ทิพย์มงคล บางแก้ ว (26 ก.พ.53): ทาขนมกระหรี่พ๊ัพ
2. บางแก้ ว
18
2
2. ชุมชนมัชชุรินทร์ (20 ก.พ.59): ทาสบู่ แชมพู ครีม โลชั่นฯลฯ จากผล
ฟักข้ าว
1. แม่บ้านเกษตรกรสวนเก้ าแสน (28 ก.ค.51): ทาปุ๋ ย น้ายาล้ าง เพาะต้ น
อ่อนทานตะวันฯลฯ
2. นา้ เพื่อสุขภาพ ตาบลบางปลา (29 ก.ค.53): ทาผลิตภัณฑ์นา้ สมุนไพร
3. บางปลา
12
3
3. กลุ่ ม ชาลี -วรรณชุ ม ชนพั ฒ นา (24 ก.พ.49): ท าน้ า พริ ก ปลาสลิ ด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา
1. ศูนย์การเรียนรู้ การทาเบเกอรี่ แปรรูปผักตบชวาและศิลปประยุกต์จาก
เดคูผาจ ปุ ณ ณิ ก า (13 ก.ค.55): ท าเบเกอรรี่ สานหมวก กระเป๋ า ของที่
ระลึกเดคูผาจ
4. บางโฉลง
15
2
2. ศูนย์การเรียนรู้ภมู ิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ (11 มี.ค.54): เพาะ
และแปรรูปเห็ดหลินจือ
5. ราชาเทวะ
6
1
1. ชุมชนเกษตรราชาเทวะ (25 ม.ค.53): ปลูกผักคะน้ าปลอดสารพิษ
1. แม่ บ้านเกษตรกรหนองปรือ (18 ต.ค.48): ทามะม่วงแช่ อ่ิม และผลไม้
6. หนองปรือ
7
1
ตามฤดูกาล
รวม
76
10
ตารางที่ 2 จานวนประชากรและตัวอย่างสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ใช้ ในการวิจัย
จานวนตัวอย่าง
ตาบล
รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่เป็ นตัวอย่าง
วิสาหกิจชุมชน
1. บางพลีใหญ่
1
กลุ่มเป่ าแก้ วบางพลี
1. ทิพย์มงคล บางแก้ ว
2. บางแก้ ว
2
2. ชุมชนมัชชุรินทร์
1. แม่บ้านเกษตรกรสวนเก้ าแสน
3. บางปลา
3
2. นา้ เพื่อสุขภาพ ต.บางปลา
3. กลุ่มชาลี-วรรณชุมชนพัฒนา
1. ศูนย์การเรียนรู้ทาเบเกอรรี่ และแปรรูปผักตบชวา และ
ศิลปประยุกต์จากเดคูผาจ ปุณณิกา
4. บางโฉลง
2
2. ศูนย์การเรียนรู้ภมู ิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ
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ประชากร
(คน)
25
25
25
25
25
25

ตัวอย่าง
(คน)
10
10
10
10
10
10

25

10

25

10

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(3)

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตาบล
5. ราชาเทวะ
6. หนองปรือ
รวม

จานวนตัวอย่าง
รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่เป็ นตัวอย่าง
วิสาหกิจชุมชน
1
ชุมชนเกษตรราชาเทวะ
1
แม่บ้านเกษตรกรหนองปรือ
10

ประชากร
(คน)
8
12
220

ตัวอย่าง
(คน)
3
5
88

และกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ แก่ บุคลากรสานักงานเกษตรอาเภอ
บางพลี ผู้นาชุมชน เช่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยกานัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถสะดวกในการเข้ าพบและติดต่อ
โดยวิธกี ารสุ่มแบบเจาะจง จานวน 9 คน โดยที่กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มที่ 1 มีจานวน 97 คน ตอบกลับมา 94 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 97 จึงเป็ นที่ยอมรับได้ (Aaker, Kumar, Leone, and Day, 2006, p. 237) สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่
จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
ขั้นตอนที่ 2 นาข้ อมูลที่ได้ จากศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน
ของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาวิเคราะห์หาปั จจัยที่เกี่ยวกับการสร้ างความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่าง
มีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และหาโครงสร้ างความเป็ นองค์การ
แห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่ อการพั ฒ นาวิสาหกิจชุ มชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนิ น การ
สัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม โดยติดต่อกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้นาวิสาหกิจชุมชน หรือหัวหน้ างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิสาหกิจชุมชน จานวน 7 คน และสังเคราะห์ผลเพื่อนามาสร้ างรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เพื่ อการพั ฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (A Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบที่ได้ โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence) และเลือกข้ อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง
1.00 และนามาใช้ กับกลุ่มตัวอย่ างกลุ่มที่ 3 ผู้นาวิสาหกิจชุมชน หรือหัวหน้ างานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจ
ชุมชน จานวน 15 คน และได้ แนวทางการใช้ ความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้เพื่อสร้ างแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของ
อาเภอบางพลี จังหวัด สมุ ทรปราการ สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ จานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที
ตารางที่ 3 สรุปจานวนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (คน)
กลุ่มที่ 1
1. สมาชิ ก ในกลุ่ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชน ประธานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน/
769
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
2. บุคลากรของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง บุคลากรสานักงานเกษตร
อาเภอบางพลี ผู้นาชุมชน เช่ น กานันผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยกานัน
30
หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
รวม
799
กลุ่มที่ 2
หัวหน้ างานในส่วนของสานักงานเกษตรอาเภอ และผู้นาชุมชน
เช่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /
24
ประธานวิสาหกิจชุมชน / ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ท่กี ลุ่ม
วิสาหกิจนั้น เปิ ดดาเนินการ ทั้ง 6 ตาบล ในอาเภอบางพลี
รวม
24

ตัวอย่าง (คน)

ตัวอย่างที่เก็บจริง (คน)

88

88

9

6

97

94

7

7

7

7

15

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(3)

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3
หัวหน้ างานในส่วนของสานักงานเกษตรอาเภอ และผู้นาชุมชน
เช่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /
ประธานวิสาหกิจชุมชน / ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ท่กี ลุ่ม
วิสาหกิจนั้น เปิ ดดาเนินการ ทั้ง 6 ตาบล ในอาเภอบางพลี
รวม
รวมทั้งหมด

ประชากร (คน)

ตัวอย่าง (คน)

ตัวอย่างที่เก็บจริง (คน)

24

15

15

24
847

15
119

15
116

2. กาหนดเกณฑ์สาหรับการทดสอบทีท่ใี ช้ ในการวิจัย ถ้ าระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับ 3.50 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี .05 หมายความว่า มีสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนของอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในด้ านการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้ านการมีส่วนร่วมและด้ านแนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน
แสดงในตารางที่ 4, 5, 6 และ 7
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้ านการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
จานวนตัวอย่าง 94 คน
ข้อคาถาม
t
p
ความหมาย
S
x
4.28
0.36
20.82
.000*
มาก
 การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู ้
1. การฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้ เกิดการเรียนรู้
4.41
0.32
18.94
.000*
มาก
2. แบบแผนความคิดอ่าน
4.43
0.43
19.38
.000*
มาก
3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
4.31
0.39
18.66
.000*
มาก
4. การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
4.40
0.37
20.96
.000*
มาก
5. การคิดเชิงระบบ
4.20
0.43
15.29
.000*
มาก
6. เทคโนโลยี
4.08
0.54
10.20
.000*
มาก
* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 4 ภาพรวมด้ านการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ พบว่ า ผู้ ตอบเห็น ว่ าสภาพความเป็ นองค์การ
แห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านการเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.28, S = 0.36) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า
3.50 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาในรายข้ อ พบว่า การฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้ เกิดการ
เรียนรู้ แบบแผนความคิดอ่าน การเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน การคิดเชิงระบบและเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดั บ มาก ( x = 4.41, 4.43, 4.31, 4.40, 4.20, 4.08 และ S = 0.32, 0.43, 0.39, 0.37, 0.43, 0.54)
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า 3.50 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ด้ านการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ มีสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้ านการมีส่วนร่วม
จานวนตัวอย่าง 94 คน
ข้อคาถาม
t
p
S
x
4.24
0.47
15.36
.000*
 การมีส่วนร่วม
1. วัตถุประสงค์เป้ าหมาย
4.22
0.56
12.04
.000*
2. ผลประโยชน์การมีส่วนได้ ส่วนเสีย
4.18
0.63
9.78
.000*
3. ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม
4.31
0.57
13.79
.000*
4. ผู้นาของวิสาหกิจขุมชน
4.45
0.46
18.96
.000*
5. การสนับสนุนของหน่วยงาน
4.04
0.62
8.49
.000*
6. สภาพสังคม และเศรษฐกิจ
4.40
0.46
17.60
.000*
* ระดับนัยสาคัญ .05

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 ภาพรวมด้ านการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ตอบเห็นว่ าสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.24, S = 0.47) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีกาหนดระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า 3.50 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์
อย่ างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ เมื่อพิ จารณาในรายข้ อ พบว่ า วัตถุป ระสงค์เป้ าหมาย ผลประโยชน์การมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม ผู้นาของวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนของหน่วยงาน และสภาพสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดั บ มาก ( x = 4.22, 4.18, 4.31, 4.45, 4.04 , 4.04 และ S = 0.56, 0.63, 0.57, 0.46, 0.62, 0.46)
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า 3.50 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ด้ านการมีส่วนร่วม มีสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้ านแนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน
จานวนตัวอย่าง 94 คน
ข้อคาถาม
t
S
x
4.22
0.40
13.48
 แนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน
1. การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
4.35
0.45
16.95
2. ภารกิจของคณะกรรมการกรมส่งเสริมวิสาหกิจ
3.95
0.54
8.14
3. แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ
4.13
0.54
11.29
* ระดับนัยสาคัญ .05

p

ความหมาย

.000*
.000*
.000*
.000*

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ภาพรวมด้ านแนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน พบว่า ผู้ตอบเห็นว่าสภาพความเป็ น
องค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ าน
แนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S = 0.40) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนด
ระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า 3.50 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาในรายข้ อ พบว่า การบริหาร
จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ภารกิจของคณะกรรมการกรมส่งเสริมวิสาหกิจ แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.35, 3.95, 4.13 และ S = 0.45, 0.54, 0.54) ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดระดับค่าเฉลี่ย
มีค่าสูงกว่ า 3.50 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ หมายถึง ด้ านแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน
มีสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรีย นรู้อย่ างมีส่ วนร่ วมเพื่ อการพั ฒ นาวิสาหกิจชุ มชนของอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จานวนตัวอย่าง 94 คน
ข้อคาถาม
t
p
ความหมาย
S
x
สภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
4.25
0.36
18.52
.000*
มาก
4.28
0.36
20.82
.000*
มาก
 การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู ้
4.24
0.47
15.36
.000*
มาก
 การมีส่วนร่วม
4.22
0.40
13.48
.000*
มาก
 แนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน
* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 7 การศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนของอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบเห็นว่าสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, S = 0.36) เมื่อเทียบกับเกณฑ์
ที่กาหนดระดับ ค่ าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่ า 3.50 พบว่ า สูงกว่ าเกณฑ์อย่ างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติห มายถึง มีสภาพความเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. ผลการศึกษาปั จจัยความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อการพั ฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าสถิติหลังการสกัดปัจจัยโดยวิธปี ัจจัยหลัก (Principal Component Analysis) เพื่อหาปัจจัยสาหรับสร้ างรูปแบบ
ความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance Cumulative %
1
9.096
60.638
60.638
9.096
60.638
60.638
2
1.892
12.613
73.251
1.892
12.613
73.251
3
0.992
6.610
79.861
4
0.820
5.467
85.328
5
0.550
3.664
88.992
6
0.453
3.020
92.012
7
0.266
1.774
93.786
8
0.252
1.681
95.467

จากตารางที่ 8 พบว่า ข้ อมูลการศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่ อการพั ฒนา
วิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อทาการวิเคราะห์ ปัจจัยเพื่ อนามาสร้ างรูปแบบความเป็ น
องค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จั งหวัดสมุทรปราการ ทาการ
คัดเลือ กปั จจัยที่มีค่ าไอเกนเท่ ากับ หรือมากกว่ า 1 ขึ้นไป พบว่ า ปั จจัยที่มีความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีท้งั หมด 2 ปั จจัย กล่าวคือ ปั จจัยที่ 1
การเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม (ค่า Eigenvalues = 9.096)
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 60.638 ปัจจัยที่ 2 แนวทางการสนับสนุนการทางานวิสาหกิจชุมชน สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรเดิม (ค่า Eigenvalues = 1.892) หรือคิดเป็ นร้ อยละ 12.613
3. ผลการสร้ างรูปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และนาผลที่ได้ มาสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะผู้นาวิสาหกิจ
ชุมชน หรือหัวหน้ างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจชุมชน ให้ ความเห็นว่าการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ท่เี ป็ น
ปัจจัยหลักส่งเสริมให้ เกิดการดาเนินการของวิสาหกิจชุมชน แต่การมีส่วนร่วมเป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล
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ที่เป็ นส่วนสนับสนุนให้ วิสาหกิจชุมชนดาเนินได้ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยได้ ทาการ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันหลายปั จจัยที่ปรับแล้ ว (Multi-Factor Congeneric Model)
Chi-Square = 446.18, df = 61, p = .102
RMSEA = 0.053, GFI = 0.912, IFI = 0.902, CFI = 0.998

จากรูปที่ 2 พบว่า หลังจากการปรับโมเดลนี้มคี ่า Chi-Square = 446.18, df = 61, p = .102 ค่า p-value มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด (0.05) นอกจากนี้ ค่า GFI IFI และ CFI ทั้ง 3 ตัวมีค่ามากกว่า 0.9 และค่า RMSEA
อยู่ในช่วง 0.05-0.08 ดังนั้น โมเดลนี้มคี วามกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ สอดคล้ องกับผลสัมภาษณ์กลุ่ม
เฉพาะผู้นาวิสาหกิจชุม ชน หรือหั วหน้ างานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจชุ มชน หรืออาจกล่ าวได้ ว่า โมเดลนี้
มีความเหมาะสม การปรับโครงสร้ างโมเดลใหม่น้ ีทาโดยการลดจานวนตัวแปรที่มีความสัมพั นธ์กันออกไป 2 ตัว คือ
แบบแผนความคิดอ่าน และสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และลากลูกศรสองทางเชื่อม e12 และ e13 หมายถึง ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์
สรุปการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันสาหรับนามาสร้ างรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีปัจจัยเกี่ยวกับแนวทางพระราชบัญญัติ
วิสาหกิจชุมชน (F1) ประกอบด้ วย การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (Authority) ภารกิจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (Committee) และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ (Co_ent) ปัจจัยการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
(F2) ประกอบด้ วย การฝึ กฝนพั ฒนาตนเองให้ เกิดการเรียนรู้ (Personal) การเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม (Team) การมี
วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น (Vision) การคิ ด เชิ ง ระบบ (Thinking) และเทคโนโลยี (Tech) ปั จ จั ย การมี ส วนร่ ว ม (F3)
ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์เป้ าหมาย (Objective) ผลประโยชน์การมีส่วนได้ ส่วนเสีย (Benefits) ความสัมพันธ์ของคน
ในกลุ่ม (Relation) ผู้นาวิสาหกิจชุมชน (Leader) การสนับสนุนของหน่วยงาน (Support)
4. ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แสดงในตารางที่ 9, 10, 11 และ 12
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้ านการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
จานวนตัวอย่าง 15 คน
ข้อคาถาม
t
p
ความหมาย
S
x
4.81
0.14
36.05
.000*
มากที่สดุ
 การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู ้
1. การฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้ เกิดการเรียนรู้
4.80
0.18
27.91
.000*
มากที่สดุ
2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
4.83
0.17
30.81
.000*
มากที่สดุ
3. การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
4.80
0.23
22.20
.000*
มากที่สดุ
4. การคิดเชิงระบบ
4.85
0.23
22.54
.000*
มากที่สดุ
5. เทคโนโลยี
4.81
0.14
36.05
.000*
มากที่สดุ
* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบเห็นว่าความเหมาะสมของรูปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับ มากที่ สุด ( x = 4.81, S = 0.14) เมื่อเทียบกับ เกณฑ์ท่ีกาหนดระดับค่ าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่ า 3.50 พบว่ า
สูงกว่ าเกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิ จารณาในรายข้ อ พบว่ า การฝึ กฝนพั ฒนาตนเองให้ เกิดการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม การมีวิสยั ทัศน์ การคิดเชิงระบบ และเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.80, 4.83, 4.80,
4.85,4.81 และ S = 0.18, 0.17, 0.23, 0.23, 0.14) ตามล าดับ เมื่อ พิ จารณาระดับ คะแนนเฉลี่ย ความคิด เห็น
โดยรวม เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ ว พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 หมายถึง ด้ านการ
เป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมที่อยู่ในรูปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยสมาชิกในกลุ่มต้ องมีการคิดเชิงระบบ และเรียนรู้
ร่วมกันเป็ นทีม เป็ นสองอันดับแรก
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้ านการมีส่วนร่วม
จานวนตัวอย่าง 15 คน
ข้อคาถาม
t
p
ความหมาย
S
x
4.86
0.18
28.61
.000*
มาก
 การมีส่วนร่วม
1. วัตถุประสงค์เป้ าหมาย
4.88
0.25
21.64
.000*
มาก
2. ผลประโยชน์การมีส่วนได้ ส่วนเสีย
4.90
0.28
19.34
.000*
มาก
3. ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม
4.84
0.20
25.59
.000*
มาก
4. ผู้นา ของ วสช
4.86
0.22
23.81
.000*
มาก
5. การสนับสนุนของหน่วยงาน
4.83
0.18
28.61
.000*
มาก
* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบเห็นว่าความเหมาะสมของรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.86, S = 0.18) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า 3.50 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ พิ จ ารณาในรายข้ อ พบว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย ผลประโยชน์ ก ารมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม ผู้นาของวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนของหน่ วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x =
4.88, 4.90, 4.84, 4.86, 4.83 และ S = 0.25, 0.28, 0.20, 0.22, 0.18) ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนด
ระดับค่ าเฉลี่ยมีค่ าสูงกว่ า 3.50 พบว่ า สูงกว่ าเกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ หมายถึง ด้ านการมีส่วนร่ วม มีความ
เหมาะสมที่อยู่ ในรูปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่ อการพั ฒ นาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยสมาชิกในกลุ่มต้ องรับรู้ผลประโยชน์การมีส่วนได้ ส่วนเสีย และทราบวัตถุประสงค์
เป้ าหมายของกลุ่ม เป็ นสองอันดับแรก
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้ านแนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน
จานวนตัวอย่าง 15 คน
ข้อคาถาม
t
S
x
4.81
0.18
28.53
 แนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน
1.การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
4.75
0.31
15.45
2. ภารกิจของคณะกรรมการกรมส่งเสริมวิสาหกิจ
4.85
0.16
33.07
3. แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ
4.82
0.26
19.75
* ระดับนัยสาคัญ .05

p

ความหมาย

.000*
.000*
.000*
.000*

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบเห็นว่าความเหมาะสมของรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เพื่ อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการในด้ านแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x = 4.81, S = 0.18) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีกาหนดระดับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า 3.50
พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาในรายข้ อ พบว่า การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ภารกิจของคณะกรรมการกรมส่งเสริมวิสาหกิจ แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ อยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.75, 4.85,
4.82 และ S = 0.31, 0.16, 0.26) ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ เกณฑ์ท่ีกาหนดระดับค่ าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่ า 3.50 พบว่ า
สูงกว่าเกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ หมายถึง ด้ านแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน มีความเหมาะสมที่อยู่ใน
รูป แบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่ อการพั ฒ นาวิส าหกิจชุ มชนของอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีภารกิจของคณะกรรมการกรมส่งเสริมวิสาหกิจและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ เป็ นสองอันดับแรก
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับค่า t และ p ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ
ความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จานวนตัวอย่าง 15 คน
ข้อคาถาม
t
p
ความหมาย
S
x
ความเหมาะสมของรูปแบบ
4.83
0.28
30.42
.000*
มากที่สดุ
4.81
0.14
36.05
.000*
มากที่สดุ
 การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู ้
4.86
0.18
28.61
.000*
มากที่สดุ
 การมีส่วนร่วม
4.81
0.18
28.53
.000*
มากที่สดุ
 แนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน
* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบเห็นว่าความเหมาะสมของรูปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เพื่ อการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของอ าเภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( x = 4.83, S = 0.28) เมื่อเทีย บกับ เกณฑ์ท่ีกาหนดระดั บ ค่ าเฉลี่ ย มีค่ าสูงกว่ า 3.50 พบว่ า สูง กว่ าเกณฑ์อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาหัวข้ อด้ านการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.81, S = 0.14)
ด้ านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.86, S = 0.18) และด้ านแนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.81, S = 0.18) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีกาหนดระดับค่ าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่ า 3.50 พบว่ า สูงกว่ า
เกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ หมายถึง รูป แบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่ อการพั ฒ นา
วิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความเหมาะสม
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สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวม และด้ านการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และแนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจ
ชุมชน อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ ว พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทาง
1.1 ด้ านการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ ได้ แก่ 1) การฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้ เกิดการเรียนรู้ คือ การเข้ าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมทักษะ และนาความรู้ท่มี ไี ปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิต 2) การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็ นทีม คือ ควรทางานเป็ นทีม แลกเปลี่ยนความรู้ การรับฟั งและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ ืน 3) การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน คือ ส่งเสริมให้ มวี ิสยั ทัศน์ของตนเอง และร่วมกันปฏิบัติเพื่อเป้ าหมายในอนาคตของวิสาหกิจชุมชน 4) การคิด
เชิงระบบ คือ การฝึ กคิดวางแผนอย่างเป็ นระบบและการแก้ ปัญหาได้ จริง 5) เทคโนโลยี คือ การส่งเสริมนาความรู้ใหม่
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ ในการทางาน การเข้ าถึงเทคโนโลยีและใช้ ส่อื อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้ านการมีสวนร่ วม ได้ แก่ 1) เป้ าหมายในการดาเนินงานมีความชัดเจน สนับสนุ นให้ สมาชิกแสดงความ
คิด เห็น เสนอแนวคิด ใหม่ ยอมรับฟั ง ความคิด เห็น ซึ่ งกัน และกัน มีค วามคิ ด สร้ างสรรค์เพื่ อต่ อยอดพั ฒ นาสิน ค้ า
ผลิต ภัณ ฑ์ สนั บสนุ นให้ เกิดการเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง 2) การมีส่วนได้ ส่วนเสียผลประโยชน์มีการ
แบ่งปันที่มคี วามถูกต้ องยุตธิ รรม โปร่งใสในเรื่องงบประมาณ การใช้ จ่าย และชัดเจนในการบริหารงาน 3) ความสัมพันธ์
ของกลุ่มสมาชิก มีความสัมพันธ์อนั ดี การไว้ วางใจของคนในกลุ่ม มีการให้ กาลังใจเมื่อทางานผิดพลาด 4) ผู้นาวิสาหกิจ
ชุมชน ควรเป็ นแบบอย่ างที่ดี ผลักดันให้ สมาชิกเกิดการเรียนรู้ รักและสามัคคีกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ ืน
มีการบริหารงานแบบกระจายอานาจและให้ อานาจในการตัดสินใจ 5) การสนับสนุนของหน่วยงาน ให้ ความรู้แก่วิสาหกิจ
ชุมชน ควรต้ องมีการสนับสนุ นให้ พัฒ นางานหรือผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่ม หรือต่ อยอดทาสิ่งใหม่ ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและชุมชน หน่ วยงานต้ องมีส่วนร่วมในการสร้ างสรรค์ผลงานชิ้นงานใหม่ร่วมกันชุมชน ให้ การสนับสนุ น
ของรางวัลเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจแก่สมาชิก
1.3 ด้ านแนวทางพระราชบัญ ญั ติวิส าหกิจ ชุ ม ชน ได้ แ ก่ 1) มีระบบการบริห าร ขอบเขตการปฏิบัติงาน มี
ระเบียบในการทางานให้ สมาชิกทราบอย่ างชัดเจน ต้ องมีหน่ วยงานที่เป็ นเครือข่ายสนับสนุ นทรัพ ยากรที่เอื้อต่ อการ
ทางานอย่ างเพียงพอและเหมาะสม มี กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ในหน่ วยงานเพื่อช่ วยให้ การทางานมีความคล่องตัว 2)
ภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คือ การจัดสรรงบประมาณประจาปี ที่เหมาะสมกับการดาเนินการของ
วิสาหกิจชุมชนตลอดทั้งปี การมีเครือข่ายทาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
ให้ วิสาหกิจชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรหรือเครือข่ายขององค์การ ต้ องหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้แก่
กลุ่มสมาชิก 3) แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ คือ การจัดหาหน่ วยงานที่ต้องดูแลเรื่องการพั ฒนาสินค้ า จัดกิจกรรม
ที่เสริมความภาคภูมใิ จของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้ คดิ แก้ ปัญหาในมุมมองที่หลากหลายที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์
เสริมทักษะให้ บุคลากรได้ คดิ และวิเคราะห์งานโดยอาศัยข้ อมูลและทักษะความชานาญที่มอี ยู่ของตนเอง
2. ผลการศึกษาปัจจัยความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุ ทรปราการ พบว่ า มีท้ังหมด 2 ปั จ จัย คือ ปั จจั ยการเป็ นองค์การแห่ ง การเรียนรู้แ ละการมีส่ วนร่ วม และปั จจั ย
แนวทางการสนับสนุนการทางานวิสาหกิจชุมชน หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยและนาผลที่ได้ มาสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะผู้นา
วิสาหกิจชุมชน หรือหัวหน้ างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจชุมชน ให้ ความเห็นว่าการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่เป็ นปั จจัยหลักส่งเสริมให้ เกิดการดาเนินการของวิสาหกิจชุมชน แต่การมีส่วนร่วมเป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากปั จจัยส่วน
บุคคลที่เป็ นส่วนสนับสนุนให้ วิสาหกิจชุมชนดาเนินได้ อย่างต่อเนื่องอาจจะแยกเป็ นคนละปั จจัยเพื่อให้ เป็ นความชัดเจน
มากขึ้น
3. ผลการสร้ างรูปแบบความเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วมของวิสาหกิจชุ มชนของอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย การสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัด
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สมุทรปราการ พบว่ า รูปแบบประกอบด้ วย ปั จจัยการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ ปั จจัยการมีสวนร่ วม และปั จจัย
แนวทางพระราชบัญ ญั ติวิสาหกิจชุ มชน โดยมีความเหมาะสมของรูปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจ
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งรูปแบบที่สร้ างขึ้นประกอบด้ วย ปั จจัยการเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้ท่สี มาชิก
ในกลุ่มมีการคิดเชิงระบบและเรียนรู้ทางานร่วมกันเป็ นทีม ปัจจัยการมีส่วนร่วมโดยสมาชิกในกลุ่มต้ องรับรู้ผลประโยชน์
และการมีส่วนได้ ส่วนเสียของการเข้ าร่วมในกลุ่ม และทราบวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายของกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้
ปัจจัยแนวทางพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน โดยที่ภารกิจของคณะกรรมการกรมส่งเสริมวิสาหกิจต้ องมีการบริหารและ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจที่ต้องส่งเสริมพัฒนาสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั กลุ่ม
อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาสภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ และรูปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพิจารณาด้ านปัจจัยการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า สภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ วพบว่ าสูงกว่ าเกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสมาชิกและผู้ท่ี
เกี่ยวข้ องได้ มีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจของตนเอง โดยมีการใฝ่ หาความรู้ท้งั ของตนเอง ผู้นากลุ่มแนะนา หรือมี
หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น กศน. อบต. สถาบันในเขตพื้นที่ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ Peter
Senge (Senge, 1990, pp. 5-11) ที่กล่าวว่า บุคลากรต้ องฝึ กฝนพัฒนาความรู้ สร้ างเสริมสมรรถนะของบุคคล ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของวินัย 5 ประการในการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้ องกับ Michael Marquardt (Marquardt, 1996,
p. 55) ที่กล่าวว่ า การบริหารจัดการขององค์การที่มีนโยบายการใช้ ความรู้ของตนเอง การพัฒนาความรู้ให้ เกิดความรู้
และชานาญ จะช่วยสร้ างกลยุทธ์ท่ที าให้ เกิดการเรียนรู้ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Thongrassamee (2014, p. 98)
ที่ได้ ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก พบว่า การ
กระตุ้น ให้ เกิดการเรียนรู้และใฝ่ รู้ เห็น คุณ ค่ าของส่วนรวมและร่ วมทางานเป็ นทีม และการทางานร่ วมกัน พั ฒ นาให้
องค์การเกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Chaiyasri (2009) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้ านผาฆ้ อง ตาบลห้ วยส้ ม อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พบว่ า ด้ านการจัดการ มี
โครงสร้ างกลุ่มที่ชัดเจน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ มีกฎระเบียบที่ร่วมกันสร้ างขึ้นจากการสื่อสารและเรียนรู้ โดยการ
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มีการวางแผน การควบคุมการผลิต มีเครือข่าย สนับสนุนด้ านวัตถุดิบ ตลาด และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ มีความสามัคคีและเสียสละของสมาชิก ด้ านการประสานงานจัดประชุมทุกเดือน
เพื่ อร่ วมกัน พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาในการด าเนิ น งานกลุ่ มร่ ว มกัน และสอดคล้ องกับ Visavateeranon and Wibulma
(2016, p. 189) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ชุมชนเข้ มแข็งสร้ างกรุงเทพฯ ยั่งยืน: ตัวชี้วัดและบทเรียนความสาเร็จของชุ มชน
พบว่า การจัดทาวิสยั ทัศน์และกาหนดทิศทางเป้ าหมายจะช่วยให้ การพัฒนาชุมชนมีความเป็ นระบบ ชุมชนมีการเรียนรู้
น้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ ในวิสาหกิจชุมชนของตนเอง สร้ างกิจกรรมที่ใช้ ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง และ Visavateeranon (2017, pp. 252-253) เรื่อง บทเรียนการพั ฒนาหมู่บ้านในโครงการพั ฒนาพื้ นที่ราบ
เชิงเขา จังหวัดสระแก้ ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดาริ พบว่า ประเด็นการเรียนรู้มกี ารนาภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นมาพัฒนาอาชีพ
ของคนในพื้ นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน การถ่ ายทอดความรู้ให้ กับคนรุ่นใหม่ ทากิจกรรมที่เสริมสร้ าง
ความรู้ สร้ างความสามัคคี นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับ Soodkeeree (2015, pp. 13-14) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
พั ฒนาองค์กรชุมชนแบบยั่งยืน พบว่ า การพั ฒนาองค์กรให้ ย่ังยืนต้ องมีการรวมกลุ่มทางาน ให้ ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันทาประโยชน์ให้ ส่วนรวม
ด้ านปัจจัยการมีส่วนร่วม พบว่า สภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ ว พบว่า สูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะวิสาหกิจชุมชนมีแนวความคิดเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในชุมชน ที่ต้องการ
สร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กับตนเองและครอบครัว มีการรวมกลุ่มและขยายจานวนสมาชิกเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่ม
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สมาชิก มีเป้ าหมายที่แน่นอนและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน สมาชิกส่วนใหญ่มกั เป็ นแม่บ้านที่ไม่ได้ ทางานประจาอยู่บ้าน
เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน การรวมกลุ่มทากิจกรรมจะช่วยสร้ างเสริมรายได้ นามาใช้ จ่ายในครอบครัว มีผ้ ูนาที่เข้ าใจสมาชิกใน
กลุ่ม และมีความสัม พั น ธ์ท่ีดีกับสมาชิก ทาให้ เกิดความรักและนับถือ จึงสามารถร่ วมทางานด้ วยกันได้ อย่ างเต็มใจ
นอกจากนี้ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้ งบประมาณ และเป็ นพี่เลี้ยงในการดาเนินงานของกลุ่ม ทาให้ เห็นว่า
มีหน่วยงานที่ให้ ความสนใจไม่ได้ ท้ งิ ให้ วิสาหกิจชุมชนเดินไปโดยลาพัง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Nutchanart (2015,
pp. 103-104) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ ความสาเร็จของวิส าหกิจชุ มชน: กรณีศึ กษาวิสาหกิจชุ มชนผู้ ป ลูกผัก
พื้นบ้ านปลอดภัยจากสารพิษ ตาบลสิงหนาท อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ า วิสาหกิจเน้ นการ
พึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ภายหลังจาการรวมกลุ่มมีรายได้ พ้ ืนฐานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดารงชีวิต
มีการออมทรัพย์ท่เี ป็ นสวัสดิการรูปแบบใหม่จากเดิมของวิสาหกิจชุมชน มีชีวิตความเป็ นอยู่ดขี ้ นึ นอกจากนี้ยังสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ Visavateeranon and Wibulma (2016, p. 192) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ชุมชนเข้ มแข็งสร้ างกรุงเทพฯ ยั่งยืน:
ตัวชี้วัดและบทเรียนความสาเร็จของชุมชน พบว่ า การสร้ างกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อให้ ชุมชน
มีภาคีร่วมพัฒนา ถือเป็ นการแสดงออกของสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานโครงการ มีการร่วมกันรับรู้
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ น้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทาให้ มีแผนชุมชนอย่างเป็ นระบบ มีศูนย์
การเรียนรู้เพื่อร่วมทาผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาหรับใช้ เองเป็ นการลดรายจ่าย และที่เหลือจากอุปโภคนามาจาหน่ายเพื่อสร้ าง
รายได้ ให้ สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัว และผลการวิจัยของ Soodkeeree (2015, pp. 13-15 )
ที่ได้ ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาองค์กรชุมชนแบบยั่งยืน พบว่า ผู้นาที่มีสภาวการณ์เป็ นผู้นาจะมีส่วนช่วยนาวิสาหกิจ
ชุมชนให้ เกิดการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจของชุมชน มีแนวทางหรืออุดมการณ์เดียวกันกับสมาชิก ยอมรับความเห็นของ
สมาชิก ให้ สมาชิกเข้ ามามีส่วนร่วม และได้ รับประโยชน์ร่วมกัน มีความเคารพผู้ท่ีอาวุโสกว่า จึงทาให้ เกิดความรักใคร่
กลมเกลียว มีไมตรีเอื้ออาทรต่อกัน และนอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Sawangsri and Puakfak (2015, pp.
161-162) ที่ได้ ศึ กษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่ อการมีส่วนร่ วมของสตรีในการพั ฒ นาชุ ม ชน กรณีศึ กษา อาเภอสามชุ ก
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า สตรีท่เี ข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเกิดจากความสมัครใจที่จะเข้ าร่วมโดยมีพ้ ืนฐานทาง
ความคิดด้ านโครงสร้ างทางสังคม ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติ ที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
ด้ านปั จจัยแนวทางพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พบว่า สภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์
ที่กาหนดแล้ ว พบว่ า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนต้ องมีโครงสร้ าง
กฎ ระเบียบ ระบุภาระงานที่ชัดเจนและสมาชิกได้ รับทราบทั่วกัน มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือหน่วยงาน
ที่จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง สร้ างเครือข่ายร่วมกันเพื่อการทางานของวิสาหกิจชุมชน และมี
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาต่อยอดสินค้ า จัดกิจกรรมนาเสนอผลงาน
ช่ วยประชาสัมพั นธ์ผลงานหรือกิจกรรมของท้ องถิ่น สอดคล้ องกับ Visavateeranon (2016, pp. 49-57) เรื่อง การ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน พบว่า การทาให้ ชุมชนเกิดการพัฒนาต้ องมีการพัฒนาทางด้ านจิตใจ อาชีพ และระบบเพื่อการ
ทากินและอยู่อาศัย สร้ างกิจกรรมให้ มคี วามหลากหลายทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เศรษฐกิจครัวเรือน โดยใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชุมชน โครงการการออม ฯลฯ อาศัย
การมีส่วนร่ วม ความเข้ าใจ และความสามัคคีของชาวบ้ าน การได้ รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานของราชการ มีผ้ ูนาที่
ได้ รั บ การยอมรั บ มี ค วามเข้ ม แข็งและเสีย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม การมี ค ณะกรรมการหมู่ บ้ าน การมี ทีม งานที่ป รึ ก ษา
คณะกรรมการประสานงานโครงการต่างๆ จากหน่ วยงานราชการ และนักวิชาการสถาบันต่ างๆ ซึ่งถือเป็ นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่มาให้ ความรู้และงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาส่งเสริมให้ ชาวบ้ านสมาชิกในกลุ่มมีผลดาเนินงาน มีการพัฒนาตนเองหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ ได้ มาตรฐาน รวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาเพื่อทาให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ และ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Chaiyasri (2009) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้ านผาฆ้ อง ตาบลห้ วยส้ ม อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ
มีการกาหนดหน้ าที่และระเบียบกฎเกณฑ์ท่ชี ัดเจน สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ เพิ่มขึ้น คนในครอบครัวและชุมชนมีความ
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สามัคคีกนั ดีข้ นึ ความเป็ นองค์กรประชาชน กลุ่มได้ รับการยอมรับจากชุมชนและมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน ด้ านการ
บริหารเงินทุนของกลุ่ม มีการระดมหุ้นทาให้ เกิดการออม เป็ นการสร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กับกลุ่ม โดยการใช้ ทุนของ
วิสาหกิจชุมชน สอดคล้ องกับแนวทางพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน 2548 ได้ จาแนกประเด็นของการบริหาร
จัดการเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ ที่มีส่วนในการพัฒ นา
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) เกี่ยวกับการผลิตสินค้ า การให้ บริการหรือการอื่นๆ ที่ดาเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มคี วามผูกพันมีวิถชี ีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นนิตบิ ุคคลในรูปแบบใด
หรือไม่เป็ นนิตบิ ุคคล เพื่อสร้ างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็ นแม่บ้านไม่มอี าชีพ รายได้
มาจากหัวหน้ าครอบครัวหรือลูกหลาน หากมีการรวมตัวเป็ นกลุ่ม จะทางานเพื่อชุมชน ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และ
อาจสร้ างรายได้ เพิ่มขึ้นให้ กบั ครอบครัว ลักษณะของผู้นาของวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ได้ รับการยอมรับและความไว้ วางใจ
ประกอบอาชีพส่วนตัว ไม่มีปัญหาด้ านการเงินจึงมีเวลาในการดาเนินงานของกลุ่ม 2) มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
มาให้ ความรู้ นามาใช้ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ช่วยหาแหล่งเงินทุน และจัดสรรงบประมาณ ที่สามารถนาไปใช้ ในการบริหาร
จัดการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้ เกิดการพัฒนาก้ าวหน้ า 3) การทางานร่วมกันของสมาชิก ทาให้ เกิดความไว้ วางใจ
ความจริงใจ ความเอื้ออาทร และความสามัคคี เป็ นจุ ดเริ่มให้ ทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความยั่งยืน 4) ผลการวิจัยสามารถใช้ เป็ นต้ นแบบนาไปสู่การปฎิบัติ ในวิสาหกิจชุมชนพื้ นที่อ่ นื ๆ สร้ างเสริมให้ มี
คุณลักษณะสอดคล้ องกับปัจจัยด้ านองค์การแห่ งการเรียนรู้ เน้ นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และแนวทางพระราชบัญญัติ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน สนับสนุนจัดการอบรมให้ ความรู้ พัฒนาฝี มอื สร้ างอาชีพ จัดหากิจกรรม
อย่างต่อเนื่องโดยใช้ งบประมาณอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในช่วงเวลาที่ต่างกัน
การศึกษาผลการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนภายใต้ งบประมาณ หรือการจัดสรรงบประมาณจากหน่ วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน การศึกษาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อาเภอหรือจังหวัดอื่น เพราะอาจจะมีปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และบริบทที่ต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับการคงอยู่
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อหาต้ นแบบของการดาเนินวิสาหกิจชุมชนของประเทศ
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