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บทคดัย่อ 

 กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำสภำพกำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ กรณีศึกษำอ ำเภอค ำม่วง จงัหวดั

กำฬสินธ์ุ เป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ ผูใ้ห้ขอ้มูลจ ำนวน 15 คน ประกอบดว้ย พฒันำชุมชน เกษตรอ ำเภอ เกษตรต ำบล ผูน้ ำชุมชน 

เจำ้หน้ำท่ีเทศบำลต ำบลค ำม่วง ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เจำ้ของ Home stay เกษตรกรกำ้วหน้ำ เจำ้หน้ำท่ีธนำคำร 2 คน ผู ้

จ  ำหน่ำย 2 คน ผูบ้ริโภค 2 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำไดแ้ก่ แบบสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง (Semi-Structure Interview) แนว

ทำงกำรสมัภำษณ์ (Interview Guide) แนวทำงกำรสงัเกต วเิครำะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหำ (Content Analysis) 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ สภำพด้ำนเศรษฐกิจจุดเด่นของวิสำหกิจชุมชนกำรทอผำ้ไหมแพรวำรำชินีแห่ง     ผำ้ไหม เป็น

นวตักรรมของชำวผูไ้ท ท่ีมีช่ือเสียงจำกทอ้งถ่ินสู่สำกล สำมำรถน ำรำยไดม้ำสู่ชุมชนปีละจ ำนวนมำก  จุดด้อยดำ้นเศรษฐกิจ 

สญัญำณทำงอินเตอร์เน็ทไม่ดี ท ำใหเ้ป็นอุปสรรคต่อกำรประชำสมัพนัธ์และกำรขำย ดำ้นสงัคมวฒันธรรมผูไ้ท มีควำมช่วยเหลือ

เก้ือกลูกนัแบบพ่ีนอ้ง สงัคมอบอุ่น จุดดอ้ยประชำชนท่ีอยูห่มู่บำ้นห่ำงไกลเขำ้ไม่ถึงขอ้มูลข่ำวสำร แต่มีโอกำสท่ีภำครัฐให้ควำม

ช่วยเหลือ ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จุดเด่นคือ อ ำเภอค ำม่วงมีระบบนิเวศน์ท่ีดี อำกำศดี เหมำะส ำหรับกำรพกัผอ่น ไดมี้ Home stay ส ำหรับ

นักท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มีโอกำสได้ไปผกัผ่อนและซ้ือผลิตภณัฑ์ผำ้ไหม จุดด้อยขำดกำรประชำสัมพนัธ์ด้ำนอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั  

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the condition in community development based on Civil State: A 

Case Study of Kammuang District, Kalasin Province. This research was Qualitative Research.  There were 15 key 

informants including the community developer, the District agriculturist, Sub-district agriculturist, community leader, 

the officers of Kammuang Municipality, the president of community enterprise, the owner of Home Stay, advanced 

agriculturist, two bank officers, two sellers, and two consumers.  The research instruments were Semi-Structured 

Interview, Interview Guide, Observation Guide, and Content Analysis.   

 

 

 
 

 * นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
* *  อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

*** รองศาสตราจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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The research findings found that the economic potential enterprise, the advantage of community: Praewa-

silk weaving, the Queen of Silk, Pu-thai’s innovation, was famous from locality to universal.  The revenue could be 

obtained into community for a lot of money each year.  For the economic disadvantage, the Internet Signal was not so 

good which was obstacle or barrier for information service as well as selling.  For Pu-thai’s socio-culture, there were 

support and help like brotherhood, and warm society.  For the weak point, the people living in far village could not 

access the information and news.  But, they had opportunity since the government sector provided support for them.  

For the environmental aspect, the advantage: Kammunag District had good ecological system and climate being 

suitable for recreation.  Home Stay was provided for cultural tourists to have opportunity in buying silk fabric.  The 

weak point, there was a lack of information service in environmental conservation truly. 
 

ค าส าคญั: รูปแบบกำรพฒันำชุมชน  แนวทำงประชำรัฐ 
Keywords:  The Community development, Guidelines for civil state 
 

บทน า 

 กำรพฒันำประเทศท่ีจะใหป้ระชำชนอยูดี่ กินดี มีควำมสุข มีควำมปลอดภยัในชีวิต จะตอ้งมีกำรพฒันำ เร่ิม

ตั้งแต่กำรพฒันำชุมชน ซ่ึงใกลชิ้ดกบัประชำชนและชุมชนมำกท่ีสุด กำรพฒันำชุมชน คือกำรเปล่ียนแปลงชุมชนใหดี้ข้ึน

ให้เจริญข้ึนทุกดำ้น เช่น พฒันำดำ้นเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งกำรเมืองดว้ย กำรพฒันำชุมชนเร่ิมจำกทอ้งถ่ินชนบทเป็น

กำรพฒันำแบบองค์รวม และเป็นสหวิทยำกำร อุสมำน (2554) อำ้งอิงจำกสัญญำ (2551) กำรพฒันำชุมชนจึงตอ้งมี

ลกัษณะบูรณำกำรและเป็นสหวทิยำกำร (Interdisciplinary) โดยมีกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ของศำสตร์ต่ำงๆ ไม่วำ่ดำ้น

สังคมศำสตร์ ประเพณีวฒันธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน สังคมวิทยำ มนุษยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ รัฐศำสตร์และอ่ืนๆ 

ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของหลำยฝ่ำย หลำยภำคส่วน ทั้งจำกภำครัฐภำคเอกชน และภำคประชำชน มำร่วมกนัพฒันำ

ชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนมีควำมเขม้แขง็ ประชำชนมีควำมกินดี อยูดี่ มีสนัติสุข 

 กลยุทธ์ในกำรพฒันำชุมชน ควรเร่ิมจำกกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินชนบทนั้นๆให้มีควำม

เขม้แข็งและยัง่ยืน เน่ืองจำกทอ้งถ่ินชนบท มีประชำกรอำศยัอยู่คร่ึงหน่ึงของประชำกร ทั้งหมดประมำณ 35 ลำ้นคน 

หรือร้อยละ 54 (วิภำวี, 2559) อำ้งอิงมำจำกสถำบนัวิจยั ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลยัมหิดล, 2556) ดงันั้นในกำร

พฒันำประเทศให้สังคมเขม้แข็ง ตอ้งพฒันำเศรษฐกิจฐำนรำก เป็นหน่วยขบัเคล่ือนไปสู่กำรพฒันำชุมชน และพฒันำ

ประเทศต่อไป แนวคิดวิสำหกิจชุมชน จดัวำ่ เป็นแนวคิดท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกและควำมเขม้แข็งของ

ชุมชน อนัจะน ำไปสู่กำรพ่ึงตนเองและพฒันำท่ีย ัง่ยืนได ้วิสำหกิจชุมชนเป็นกำรใชทุ้นชุมชน เช่น ทุนทำงสังคม คือ

แรงงำนในชุมชนมำใชใ้นกำรผลิต ทุนทำงชีวภำพใชว้ตัถุดิบในชุมชนให้มำกท่ีสุด ทุนทำงวฒันธรรม โดยกำรน ำภูมิ

ปัญญำทอ้งถ่ินมำช่วยสร้ำงแนวคิดในกำรผลิต ซ่ึงกลุ่มวิสำหกิจชุมชนจะมีกำรบริหำรจดักำรกลุ่มของตนเอง (วิภำวี ,  

2559) อนัจะเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรพฒันำชุมชนดำ้นเศรษฐกิจและสงัคม ต่อไป 

 ปัจจุบนัประชำชนฐำนรำกส่วนใหญ่ในชนบท ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ประชำชนบำงรำยบำงกลุ่มมี

ควำมยำกจน ขำดโอกำสในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ ไดป้ระสบปัญหำทั้งดำ้นเศรษฐกิจ สังคม รัฐบำล
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ทุกสมัยได้พฒันำเศรษฐกิจฐำนรำกของประชำชน เช่น กลุ่มอำชีพต่ำงๆ โดยเฉพำะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี ไดส้ร้ำงแนวคิดประชำรัฐ เพ่ือช่วยประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ในระดบัต่ำงๆ เช่น ระดับอ ำเภอ 

ระดบัจงัหวดั 

 แนวคิดประชำรัฐ คือ กำรน ำพลงัทุกภำคส่วนไม่วำ่จะอยูใ่นภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ช่วยกนั

แก้ไขปัญหำและคิดหำทำงสร้ำงอนำคตของประเทศไทย ผ่ำนโครงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือลดควำมเหล่ือมล ้ ำ กำรสร้ำงคุณภำพคนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในกำรขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ ไดบู้รณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วนผำ่นกำรด ำเนินงำนของ 12 คณะ ประกอบดว้ยกลุ่ม Value 

Driver 7 คณะและกลุ่ม Enable Driver 5 (คู่มือกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ,กระทรวงมหำดไทย, 

2559 ) อยำ่งไรก็ดี ประชำรัฐคือกำรท ำงำนของรัฐร่วมกบัประชำชนและเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ เพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน โดย “  

กำรสร้ำงเครือข่ำย – ประชำรัฐ ” ในทุกดำ้นซ่ึงมีควำมส ำคญัท่ีเช่ืองโยงและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเขำ้

ดว้นกนั อนัเป็นแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินของรัฐบำล พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี  เพ่ือให้กำร

บริหำรจดักำรงบประมำณของรัฐให้มีประสิทธิภำพ ท ำให้เกิดควำมคุม้ค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ งต่อกำรพฒันำ

ประเทศ และพฒันำสิทธิสวสัดิกำรต่ำงๆของรัฐ และยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน ไม่ให้เกิดปัญหำควำมเหล่ือม

ล ้ำ ในสงัคมได ้(สุรศกัด์ิ, 2559)  

 จงัหวดักำฬสินธ์ุ เป็นจงัหวดัหน่ึงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประชำกร  982,578 คน เป็นชำย  489,436 

คน เป็นหญิง 498,142 คน ประกอบดว้ย 18 อ ำเภอ ไดแ้ก่ อ ำเภอเมือง นำมน กมลำไสย ร่องค ำ กุฉินำรำยณ์ เขำวง ยำง

ตลำด หว้ยเมก็ สหสัขนัธ์ ค  ำม่วง ท่ำคนัโท หนองกงุศรี สมเด็จ หว้ยผึ้ง สำมชยั นำคู ดอนจำน  ฆอ้งชยั 135 ต ำบล 1,584 

หมู่บำ้น  ส ำหรับอ ำเภอค ำม่วงเป็นอ ำเภอหน่ึงของจงัหวดักำฬสินธ์ุ มีประชำกร 47,554 คน ชำย 23,950 คน หญิง 23,604 

คน สำเหตุท่ีเลือกอ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ เป็นพ้ืนท่ี ศึกษำ เน่ืองจำกมีศกัยภำพสูง มีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนดำ้นผำ้

ไหมแพรวำ ซ่ึงเป็นสินคำ้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง ตอ้งพฒันำ นวตักรรม และกำรตลำด มีศูนยศิ์ลปำชีพพิเศษ ประกำรส ำคญั

มี วฒันธรรมผูไ้ท ท่ีไดรั้บกำรอนุรักษเ์ป็นอยำ่งดี มีแหล่งท่องเท่ียวหลำยแห่งท่ีส ำคญั เช่น วดัหลวงปู่เทียน ส ำหรับท่ีพกั

ของนักท่องเท่ียว เช่น บำ้นโพน อ ำเภอค ำม่วง มีถนนหนทำงท่ีสำมำรถเดินทำงไปสู่ แหล่งท่องเท่ียว ได้สะดวก มี

น ้ ำประปำส ำหรับใชบ้ริโภค และอุปโภค มีไฟฟ้ำใชใ้ห้แสงสว่ำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชชี้วิต และควำม

ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวขณะเดียวกนันกัท่องเท่ียวไดม้ำซ้ือผลิตภณัฑผ์ำ้ไหม ผำ้ฝ้ำย ดงักล่ำวน้ี จึงน่ำจะพฒันำรูปแบบ

กำรพฒันำชุมชนดำ้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเนน้วิสำหกิจชุมชน ตำมแนวทำงประชำรัฐ ซ่ึงเป็นนโยบำยของรัฐ และ

ประเทศใชใ้นแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงด ำเนินไปตำมยทุธศำสตร์ ประเทศไทยใน 20 ปี (นโยบำย

รัฐบำล , 2559 ) จำกกำรส ำรวจพ้ืนท่ีและสัมภำษณ์ ผูน้ ำสตรีและผูน้ ำชุมชน เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2558 พบวำ่ อ ำเภอ

ค ำม่วง มีวฒันธรรมผูไ้ท ประชำชนมีฐำนะยำกจน สภำพชุมชนพ่ึงพำอำศยักนั อำชีพท ำสวน ท ำไร่และท ำนำ รำยได้

หลกัจำกกำรขำยผลิตผลกำรเกษตร เช่นเดียวกบัชุมชนหมู่บำ้นในชนบทอีสำนทัว่ไป ปัจจุบนัไดรั้บกำรส่งเสริมพฒันำ

จำกหลำยหน่วยงำนของรัฐ โดยมีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนหลำยประเภท เช่นผำ้ไหมแพรวำ ผำ้ฝ้ำยยอ้มครำม มีกำรแปรรูป 

น ำรำยไดม้ำสู่ชุมชน มีกำรด ำรงชีพโดยใชห้ลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกนัสำมำรถจะน ำนวตักรรมมำใชใ้น

กำรผลิต กำรแปรรูปผลิตภณัฑ์ อ ำเภอค ำม่วงไดด้ ำเนินกำรพฒันำชุมชนตำมโครงกำรประชำรัฐ ซ่ึงเป็นนโยบำยของ
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รัฐบำล จึงตอ้งขบัเคล่ือนโดยกำรพฒันำชุมชนแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือจะพฒันำเศรษฐกิจ

และสงัคมต่อไป 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจประสงค์จะวิจยัเร่ือง รูปแบบกำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ : 

กรณีศึกษำ อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ โดยมีวตัถุประสงคส์ ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพื่อกำรศึกษำสภำพกำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ : กรณีศึกษำ อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 
 

ขอบเขตการวจิยั 

 1. กลุ่มเป้ำหมำยและผูใ้หข้อ้มูล 

  กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มวสิำหกิจชุมชน  6 ต  ำบล ไดแ้ก่ ต ำบลเนินยำง, โพน, นำบอน, ดินจ่ี, ทุ่งคลอง และนำ

ทนั ในอ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

  ผูใ้หข้อ้มูล จ ำนวน 15 คน 

 2. ประเด็นท่ีศึกษำ ไดแ้ก่ ศกัยภำพกำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ สู่ประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษำ 

อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 3. พ้ืนท่ีศึกษำ ไดแ้ก่ 6 ต ำบล (กลุ่มวสิำหกิจชุมชน) อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท ำใหท้รำบสภำพกำรพฒันำ เศรษฐกิจ สงัคมของอ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

 2. ผลกำรวิจยัจะไดอ้งค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือน ำไปประกอบกำรเรียน กำรสอน กำรวิจยับริกำรเชิงวิชำกำรแก่

สงัคมและกำรส่งเสริมศิลปวฒันธรรมต่อไป 

 3. ชุมชนและสังคม จะมีรำยไดเ้พ่ิม มีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน มีควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีดี สำมำรถถ่ำยทอดและ

อนุรักษ์ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน โดยเฉพำะวฒันธรรมผูไ้ท ตลอดจนมีส่ิงแวดลอ้มดี สำมำรถท ำให้ชุมชนมีควำมเขม้แข็ง

ประเทศไทยมีควำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.สภำพกำรพฒันำชุมชน หมำยถึง กำรพฒันำชุมชนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ ด้ำน

เศรษฐกิจ มีรำยได ้รำยจ่ำย หน้ีสิน ดำ้นสังคม ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคม มีกำรร่วมกิจกรรมกบัสังคม บริจำครำยไดเ้พ่ือ

สงัคม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ อนุรักษภู์มิปัญญำทอ้งถ่ิน ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง ระบบนิเวศน์ ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

น ้ ำเสียจำกกำรผลิต กำรแปรรูป กำรทอผำ้ไหมของกลุ่มวสิำหกิจชุมชน อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

71



HDP1-5 
 

 2. ประชำรัฐ หมำยถึง กำรมีส่วนร่วม 3 ฝ่ำย ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน ในกำรพฒันำ

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในกำรวิจยัประชำรัฐ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วม ดำ้นเศรษฐกิจ 

ดำ้นสงัคม และดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่มวสิำหกิจชุมชน อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

 3. กำรพฒันำชุมชนตำมแนวประชำรัฐ หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

ในกำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่มวสิำหกิจชุมชน 

  3.1 ดำ้นเศรษฐกิจ หมำยถึง กำรท่ีประชำชนมีรำยไดจ้ำกำรทอผำ้ไหม ผำ้ฝ้ำย กลุ่มวิสำหกิจชุมชน และ

สำมำรถลดรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติ และกำรเพ่ิมผลผลิตจำกกลุ่มวสิำหกิจชุมชน 

  3.2 ด้ำนสังคม หมำยถึง กำรร่วมกิจกรรมของสังคม ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคม ควำมสำมัคคี ควำม

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่กำรอนุรักษภู์มิปัญญำ กำรท ำประโยชน์แก่สงัคม 

  3.3 ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง ระบบนิเวศ สิงปฏิกูล น ้ ำเสียจำกกำรผลิตกำรแปรรูปจำกกลุ่มวิสำหกิจ

ชุมชน กำรทอผำ้ไหม  
  

วธีิด าเนินการวจิยั 

 กำรวจิยัน้ีเป็นกำรวจิยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) วธีิด ำเนินกำรวเิครำะห์ ดงัต่อไปน้ี 

 1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่ นกัพฒันำชมชน เกษตรอ ำเภอ เกษตรต ำบล ผูน้ ำชุมชน 

เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลค ำม่วง ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กรรมกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เจ้ำของ Home Stay 

เกษตรกรกำ้วหนำ้ เจำ้หนำ้ท่ีธนำคำร ผูจ้  ำหน่ำยและผูผ้ลิต ผูใ้หข้อ้มูลจ ำนวน 15 คน กำรคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูล ไดเ้ลือกโดย

กำรกระจำยตำมสถำนภำพและเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลในกำรวิจยัคุณภำพไดก้ ำหนดตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ (ชำย 

โพธิสิตำ, 2554) 

 2. การเลือกพืน้ที่ศึกษา ไดเ้ลือกอ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ ประกอบดว้ย 6 ต  ำบล ซ่ึงแต่ละต ำบลจะมี

ศักยภำพในกำรทอผ้ำไหมแพรวำ และผ้ำฝ้ำย มีกำรอนุรักษ์วฒันธรรมผู ้ไทย มี Home Stay ส ำหรับท่ีพกัของ

นกัท่องเท่ียว ส่ิงสำธำรณูปโภค มีควำมพร้อม เป็นท่ีพกัศึกษำ มีลกัษณะเป็นประชำรัฐได ้

 3. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง (Semi-Structured Interview) เพื่อ

สมัภำษณ์ บริบทของพ้ืนท่ี เช่น สภำพทำงกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ สงัคม กลุ่มทำงสงัคม กลุ่มวสิำหกิจชุมชน  

  แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) เพื่อสมัภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่ 

ผูผ้ลิต ผูส้นบัสนุนกำรผลิต ประกอบดว้ย พฒันำชุมชน เกษตรอ ำเภอ เกษตรต ำบล ผูน้ ำชุมชน เจำ้หนำ้ท่ีเทศบำลค ำม่วง 

ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กรรมกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เจำ้ของ Home Stay เกษตรกรกำ้วหนำ้ เจำ้หนำ้ท่ีธนำคำร 

สมัภำษณ์พอ่คำ้คนกลำง (ร้ำนจ ำหน่ำยผลผลิต) และผูบ้ริโภค 

  แนวทางการสังเกต (Observation Guide) เพื่อสงัเกตแบบมีส่วนร่วม คือร่วมกิจกรรม และสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

  - สมุดจดบันทกึภาคสนาม 

  - กล้องถ่ายภาพ 
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 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพได้วิเครำะห์ข้อมูลไปพร้อมกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงเป็นกำรวิเครำะห์

เบ้ืองตน้ ต่อจำกนั้น เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์ กำรสงัเกต กำรจดบนัทึกภำคสนำมเพื่อหำควำมควำม

แตกต่ำงและควำมเหมือนกนั ควำมเช่ือมโยงในหมวดหมู่และระหวำ่งหมวดหมู่และ Code ค ำพูดเพ่ือยืนยนัควำมเช่ือมัน่ 
และวเิครำะห์เชิงเน้ือหำ (Content analysis) และวเิครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive analysis) 
 

ผลการวจิยั 

 สภำพกำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ กรณีศึกษำอ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

 สภำพกำรพฒันำชุมชน ไดแ้ก่ กำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ 

ภำคเอกชน และภำคประชำชนของกลุ่มวสิำหกิจชุมชน อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลสรุปไดว้ำ่  

 1. สภำพกำรพฒันำชุมชนดำ้นเศรษฐกิจของกลุ่มวสิำหกิจชุมชนอ ำเภอค ำม่วงนั้น อ ำเภอค ำม่วงเป็นอ ำเภอหน่ึง

ของจงัหวดักำฬสินธ์ุ เดิมข้ึนกบัอ ำเภอสหสขนัธ์ จงัหวดักำฬสินธ์ุ ไดมี้กำรจดัตั้งเป็นอ ำเภอค ำม่วง เม่ือปี พ.ศ. 2519 มี

ประชำกร 47,554 คน เป็นชำย 23,950 คน เป็นหญิง 23,604 คน ประกอบดว้ย 6 ต ำบล ไดแ้ก่ ต ำบลเนินยำง โพน นำ

บอน ดินจ่ี ทุ่งคลอง และนำทนั ในแต่ละต ำบลไดมี้กลุ่มวสิำหกิจชุมชนทอผำ้ไหม โดยเฉพำะผำ้ไหมกลุ่มแพรวำ ซ่ึงบำ้น

โพน ต ำบลโพน จะมีจุดเด่นดำ้นผำ้ไหมแพรวำ ซ่ึงผำ้ไหมแพรวำเป็นผำ้เบ่ียงของชำวผูไ้ท ใชเ้ทคนิคกำรทอผสมผสำน

ระหวำ่งกำรเก็บขิดผสมกบัเกำะลำย (จก) เป็นช่วง ๆ สลบัสีสลบัดอก มีควำมสวยงำมก มีควำมยำว 1 วำ ของผูท้อ เป็น

กำรรวมค ำวำ่ “แพร” จึงเป็นท่ีมำของช่ือ “แพรวำ รำชินีแห่งไหม” แพรวำนอกจะใชเ้ป็นผำ้สไบเฉียงแลว้ ยงัสำมำรถแปร

รูปใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรผลิต เช่น เส้ือ กระเป๋ำ ผำ้ม่ำน ผำ้ปูโต๊ะ ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีน่ำสนใจ ในดำ้นกำรตลำด

สำมำรถจ ำหน่ำยไดท่ี้ศูนยศิ์ลปะชีพ มีพอ่คำ้คนกลำงมำซ้ือท่ีบำ้น เป็นกำรใหค้วำมสะดวกแก่ผูช้ื้อผูข้ำย  

 ในกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนได้พบปัญหำด้ำนกำรตลำดส ำหรับกำรจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ ์ขำดกำรประชำสมัพนัธ์ในวงกวำ้ง ภำยในหมู่บำ้นพบปัญหำดำ้นสญัญำณทำงอินเตอร์เน็ตไม่ชดัเจน ประกอบ

กบัทุนในกำรผลิตมีน้อย ขำดควำมรู้ในกำรผลิตสินคำ้ เช่น ควำมรู้ในกำรตลำด ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ ดำ้นกำรใช้

เทคโนโลยกีำรส่ือสำร เน่ืองจำกเป็นสงัคมชนบท ซ่ึงไม่สำมำรถจะเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรได ้ซ่ึงเป็นขอ้จ ำกดัในกำรสร้ำง

ส่ิงใหม่ ๆ ได ้ประกำรส ำคญั อ ำเภอค ำม่วง จังหวดักำฬสินธ์ุ มีเขตติดต่อ 2 จงัหวดั คือ จงัหวดัอุดรธำนี และจงัหวดั

สกลนครไดเ้กิดปัญหำสงัคม คือ ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 

 ดำ้นเศรษฐกิจยงัมีโอกำสพฒันำดำ้นเศรษฐกิจได ้เน่ืองจำกอ ำเภอค ำม่วง ได้มีสินคำ้หลำกหลำย จำกกลุ่ม

วิสำหกิจทอผำ้ไหม ทั้งกำรแปรรูป ซ่ึงเป็นภูมิปัญญำท้องถ่ินสู่ตลำดระดบัต่ำงประเทศได้ ซ่ึงภำครำชกำรให้ควำม

ช่วยเหลือสนบัสนุนทั้งส่ือสำร กำรตลำด กำรให้ควำมรู้ และสนับสนุนดำ้นงบประมำณเป็นกำรช่วยเหลือระหว่ำงรัฐ

และประชำชน ภำครัฐไดเ้ขำ้มำส่งเสริมกำรท่องเท่ียว มีท่ีพกั  Home stay ส ำหรับนกัท่องเท่ียว สำมำรถจะไดม้ำเยี่ยมชม

กลุ่มทอผำ้และซ้ือผลผลิตในหมู่บำ้นได ้ซ่ึงจดัไดซ่ึ้งจดัวำ่เป็นโอกำสท่ีดีในกำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจของอ ำเภอค ำม่วง 

 ดำ้นเศรษฐกิจ บำงโอกำสรำคำผลิตภณัฑต์ ่ำมีปัญหำดำ้นกำรตลำด ขำยผลิตภณัฑไ์ม่ดี บำงคร้ังมีกำรตดัรำคำ

กนัเอง บำงคร้ังไม่มีตลำดรองรับใหจ้ ำหน่ำยผลิตภณัฑไ์ด ้ 
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 2. ดำ้นสังคม อ ำเภอค ำม่วงมีวฒันธรรมแบบผูไ้ท มีกำรช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันแบบพ่ีแบบน้อง มี

ควำมสมัพนัธ์ดีต่อกนั เป็นสังคมท่ีอบอุ่น กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทอผำ้ไหม มีกำรร่วมกิจกรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน เช่น 

กำรท ำบุญตำมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบส่ี ซ่ึงเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชำติพนัธ์ุลำว ร่วมถึงชำวลำวอีสำนท่ี

ปฏิบติัสืบต่อกนัมำจนถึงปัจจุบนั เหมือนจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภำคอีสำน 

 ดงัค ำกล่ำวของนำงลกัษณำ (นำมสมมติ) อำย ุ56 ปี ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนวำ่ “...วฒันธรรมผูไ้ท มีกำร

ช่วยเหลือเก้ือกูลกันแบบพ่ีแบบน้อง มีกำรท ำบุญตำมประเพณี ฮีตสิบสองคองสิบส่ี….” (สัมภำษณ์เม่ือวนัท่ี 14 

พฤศจิกำยน 2560) 

 นอกจำกน้ี พบวำ่ อ ำเภอค ำม่วงเป็นสังคมชนบท ห่ำงไกลสังคมเมืองท ำให้ประชำชนไม่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล

ข่ำวสำรได ้ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อกำรผลิต กำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ตลอดจนถึงกำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ซ่ึง

จะเช่ือมโยงถึงกำรใหบ้ริกำรและรำยไดท่ี้ไดรั้บ จะเป็นจุดดอ้ยดำ้นสงัคมได  ้

 ดำ้นสงัคม พบวำ่ ในกระบวนกำรพฒันำชุมชน เจำ้หนำ้ท่ีรัฐและประชำชน หรือกลุ่มวสิำหกิจชุมชนไดรั้บกำร

พฒันำและช่วยเหลือดำ้นสังคม เช่น ส่งเสริมให้มีควำมรัก ควำมสำมคัคี มีกำรช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และมีกำรปรับปรุง

พฒันำแหล่งท่องเท่ียว ดำ้นวฒันธรรมผูไ้ท สินคำ้เก่ียวกบัวฒันธรรมผูไ้ท ดงัค ำกล่ำวของนกัพฒันำชุมชนวำ่ “...โอกำส

ด้ำนสังคม มีกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมคัคีช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน พฒันำแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริม

วฒันธรรมผูไ้ทดำ้นผลิตภณัฑสิ์นคำ้...” (สมัภำษณ์เม่ือ 20 พฤศจิกำยน 2560) 

 ประกำรส ำคญั พบวำ่ เส้นทำงคมนำคมไปยงัหมู่บำ้น ต ำบล ของอ ำเภอค ำม่วง ไม่สะดวกซ่ึงเป็นอุปสรรคใน

กำรไปติดต่อเยี่ยมศูนยผ์ลิตภณัฑ ์และอุปสรรคในกำรซ้ือผลิตสินคำ้อีกดว้ย ดงันั้นกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น 
ถนน หนทำง สะพำน จึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพฒันำชุมชน 

 3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

 อ ำเภอค ำม่วงมีระบบนิเวศน์ท่ีดีสำมำรถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดีได ้กำรผลิตของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เช่น กำร

ยอ้มผำ้ไหม  ยอ้มสีธรรมชำติ มีเทคนิคในกำรท ำสีธรรมชำติ ไดด้ ำเนินไปไม่กระทบส่ิงแวดลอ้ม กรณีดำ้นกำรเกษตร ได้

มีกำรปลูกพุทธำแบบกำงมุง้ (ปลอดสำร ไม่ใชส้ำรเคมี) เป็นนวตักรรมท่ีส ำคญั ระบบนิเวศน์ด ำเนินไปตำมธรรมชำติ 

บำงพ้ืนท่ีไดมี้กำรปลูกป่ำทดแทนท ำใหส้ภำวะแวดลอ้มท่ีดี เหมำะแก่กำรท่องเท่ียวและพกัผอ่นในฤดูหนำวและฤดูฝน 

 ดงัค ำกล่ำวของเจำ้หนำ้ท่ีเทศบำลต ำบลและผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้วำ่ “....ระบบนิเวศน์ท่ีอ ำเภอค ำม่วงดี กำรผลิต กำร

ยอ้มสีธรรมชำติ เม่ือตดัเปลือกไมแ้ลว้ไดน้ ำเอำดินมำทำรอบตน้ไม ้เพ่ือใหเ้ปลือกไมง้อกงำม ยอ้มสีธรรมชำติ ไม่ท ำลำย

ตน้ไม ้กำรเกษตรไม่มีกำรฉีดสำรเคมี ท ำใหร้ะบบนิเวศดี......” 

 ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม พบว่ำ ขำดกำรประชำสัมพนัธ์ดำ้นกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อยำ่งจริงจงั ส่วนกลุ่มวิสำหกิจ

ชุมชน ทำงภำครัฐไม่ไดเ้น้นเร่ืองกำรยอ้มสีธรรมชำติ หรือยอ้มครำมกับผลกระทบของเทน ้ ำท้ิงน ้ ำเสียจำกกำรผลิต 

เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ เช่น นกัพฒันำชุมชน ไดแ้นะน ำใหก้ลุ่มวสิำหกิจชุมชนระมดัระวงัเก่ียวกบักำรเทน ้ ำท้ิงจำกกำรยอ้มผำ้ไหม 

ผำ้ยอ้มครำม โดยไม่ใหก้ระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ยงัขำดกำรสนบัสนุนจำกภำครัฐและผูน้ ำชุมชน เช่น กำรเผำส่ิงปฏิกลู กำรเผำหญำ้ กำรพฒันำ

ส่ิงแวดลอ้มในหมู่บำ้นใหมี้ควำมสะอำด มีสุขอนำมยัท่ีดี 
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การอภิปรายผล 

 จำกผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล พบประเด็นท่ีน่ำสนใจ จึงไดน้ ำมำอภิปรำยผลดงัน้ี 

 สภำพกำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ  อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ พบวำ่ กำรพฒันำชุมชนดำ้น

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นเศรษฐกิจ กลุ่มวิสำกิจชุมชนเก่ียวกบักำรทอผำ้ไหมแพรวำไดน้ ำรำยไดม้ำสู่กลุ่ม

และชุมชน ในดำ้นสงัคม ชุมชนมีควำมสำมคัคี เก้ือกูลช่วยเหลือกนั ส่ิงแวดลอ้มไดอ้นุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยกำรปลูกป่ำ

ทดแทน และกำรเทน ้ ำเสียจำกกำรยอ้มผำ้ ไดจ้ดักำรไม่ให้กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยกรรมกำรกลุ่มและสมำชิกกลุ่ม

วสิำหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำน โดยสอดคลอ้งกบังำนของ วิทยำ (2547) เก่ียวกบั

กำรท ำงำนวิสำหกิจชุมชน ก็คือ กำรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนแบบต่ำง ๆ ทั้งน้ีอภิปรำยไดว้่ำ กำร

พฒันำชุมชนท่ีดี ท่ีถูกวิธีตอ้งให้ประชำชนผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรพฒันำดว้ย เขำจะไดมี้จิตส ำนึกแห่งกำรเป็น
เจำ้ของ 

 ในดำ้นกำรพฒันำส่ิงแวดลอ้ม อ ำเภอค ำม่วง ไดมี้กำรพฒันำส่ิงแวดลอ้มใหน่้ำอยู ่กำรผลิต เช่น กำรทอผำ้ ยอ้ม

ไหม ตอ้งอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มไวอ้ย่ำงดี เช่น กรณีมีส่ิงแวดลอ้มตำมธรรมชำติท่ีดี มีส่ิงแวดลอ้มทำงธรรมชำติท่ีดี มี

ส่ิงแวดลอ้มดำ้นศิลปวฒันธรรมท่ีน่ำสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ เกษรำพร และคณะ (2554) เร่ืองกำรพฒันำ

ศกัยภำพของชุมชนดำ้นส่ิงแวดลอ้มดำ้นทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวและทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวดำ้นศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ี
อภิปรำยไดว้ำ่ หำกส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ท่ีปลอดภยั ก็จะดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมำเท่ียวพ้ืนท่ีนั้นๆ ได ้
 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ำกผลงำนกำรวจิยั 

 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปปฏิบัติ 

  1.1 จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ สภำพกำรพฒันำชุมชนดำ้นเศรษฐกิจกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำรทอผำ้ไหม ผำ้

แพรวำ มีปัญหำกำรตลำดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ขำดกำรประชำสมัพนัธ์ในวงกวำ้งและขำดสญัญำณทำง Internet  

  ดงันั้นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งควรมีวิธีกำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรตลำด กำรประชำสัมพนัธ์ในวงกวำ้งและ

ปรับปรุงสญัญำณ Internet เพ่ือจะหำตลำดแก่กลุ่มวสิำหกิจชุมชน 

  1.2 จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ดำ้นเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบำงกลุ่มทุนในกำรผลิตนอ้ย ไม่

เพียงพอในกำรผลิต ทั้งขำดควำมรู้ในดำ้นกำรผลิต กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน ดงันั้นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ควร

หำเงินทุนสนับสนุนแก่ผูผ้ลิต และควรให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตให้มีคุณภำพ ตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมของสงัคม 

  1.3 จำกผลกำรวจิยัพบวำ่ ส่ิงแวดลอ้มของอ ำเภอค ำม่วง มีระบบนิเวศน์ท่ีดี สำมำรถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ี

ดีได ้ดงันั้นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งควรจะรักษำระบบนิเวศน์ท่ีดีไว ้
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 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรท ำวิจยัเชิงปฏิบติักำรวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research -PAR) เพื่อหำปัญหำ 

ควำมตอ้งกำรและกำรแก้ปัญหำเก่ียวกบักำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน อ ำเภอค ำม่วง 

จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

  2.2 ควรท ำวจิยัแบบผสม (Mixed Methodology) เป็นกำรวจิยัเชิงปริมำณและกำรวจิยัเชิงคุณภำพเก่ียวกบั

รูปแบบกำรพฒันำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ กรณีศึกษำกลุ่มวสิำหกิจชุมชน อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

  2.3 ควรท ำวิจยัเชิงส ำรวจเก่ียวกบัสภำพและปัญหำ แนวทำงกำรแกปั้ญหำ ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนทั้ง

กลุ่มทอผำ้ไหม ผำ้แพรวำ อ ำเภอค ำม่วง จงัหวดักำฬสินธ์ุ 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ชำวบำ้นโพนทุกท่ำนอยำ่งสูง ท่ีมีส่วนร่วมให้ควำมร่วมมือทุกประกำร และอนุเครำะห์
ในกำรใหข้อ้มูลเพ่ือกำรวจิยัในคร้ังน้ี  
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