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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษำสภำพกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ กรณี ศึกษำอำเภอคำม่วง จังหวัด
กำฬสิ นธุ์ เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจำนวน 15 คน ประกอบด้วย พัฒนำชุมชน เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ผูน้ ำชุมชน
เจ้ำหน้ำที่เทศบำลตำบลคำม่วง ประธำนกลุ่มวิสำหกิ จชุมชน เจ้ำของ Home stay เกษตรกรก้ำวหน้ำ เจ้ำหน้ำที่ ธนำคำร 2 คน ผู ้
จำหน่ ำย 2 คน ผูบ้ ริ โภค 2 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในกำรศึ กษำได้แก่ แบบสัมภำษณ์ก่ ึ งโครงสร้ำง (Semi-Structure Interview) แนว
ทำงกำรสัมภำษณ์ (Interview Guide) แนวทำงกำรสังเกต วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหำ (Content Analysis)
ผลกำรวิจัย พบว่ำ สภำพด้ำนเศรษฐกิ จจุดเด่ นของวิสำหกิ จชุมชนกำรทอผ้ำไหมแพรวำรำชิ นีแห่ ง ผ้ำไหม เป็ น
นวัตกรรมของชำวผูไ้ ท ที่ มีชื่อเสี ยงจำกท้องถิ่ นสู่ สำกล สำมำรถนำรำยได้มำสู่ ชุมชนปี ละจำนวนมำก จุดด้อยด้ำนเศรษฐกิ จ
สัญญำณทำงอินเตอร์เน็ทไม่ดี ทำให้เป็ นอุปสรรคต่อกำรประชำสัมพันธ์และกำรขำย ด้ำนสังคมวัฒนธรรมผูไ้ ท มีควำมช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันแบบพี่นอ้ ง สังคมอบอุ่น จุดด้อยประชำชนที่อยูห่ มู่บำ้ นห่ำงไกลเข้ำไม่ถึงข้อมูลข่ำวสำร แต่มีโอกำสที่ภำครัฐให้ควำม
ช่วยเหลือ ด้ำนสิ่ งแวดล้อม จุดเด่นคือ อำเภอคำม่วงมีระบบนิเวศน์ที่ดี อำกำศดี เหมำะสำหรับกำรพักผ่อน ได้มี Home stay สำหรับ
นักท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม มี โอกำสได้ไปผักผ่อนและซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผ ำ้ ไหม จุ ดด้อยขำดกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงจริ งจัง
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.
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The research findings found that the economic potential enterprise, the advantage of community: Praewasilk 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.
คาสาคัญ: รู ปแบบกำรพัฒนำชุมชน แนวทำงประชำรัฐ
Keywords: The Community development, Guidelines for civil state
บทนา
กำรพัฒนำประเทศที่จะให้ประชำชนอยูด่ ี กินดี มีควำมสุ ข มีควำมปลอดภัยในชีวิต จะต้องมีกำรพัฒนำ เริ่ ม
ตั้งแต่กำรพัฒนำชุมชน ซึ่งใกล้ชิดกับประชำชนและชุมชนมำกที่สุด กำรพัฒนำชุมชน คือกำรเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ นึ
ให้เจริ ญขึ้นทุกด้ำน เช่น พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งกำรเมืองด้วย กำรพัฒนำชุมชนเริ่ มจำกท้องถิ่นชนบทเป็ น
กำรพัฒนำแบบองค์รวม และเป็ นสหวิทยำกำร อุสมำน (2554) อ้ำงอิงจำกสัญญำ (2551) กำรพัฒนำชุ มชนจึ งต้องมี
ลักษณะบูรณำกำรและเป็ นสหวิทยำกำร (Interdisciplinary) โดยมีกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู ้ของศำสตร์ ต่ำงๆ ไม่วำ่ ด้ำน
สังคมศำสตร์ ประเพณี วฒั นธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่ น สังคมวิทยำ มนุ ษยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ รั ฐศำสตร์ และอื่ นๆ
ตลอดจนกำรมีส่วนร่ วมของหลำยฝ่ ำย หลำยภำคส่ วน ทั้งจำกภำครัฐภำคเอกชน และภำคประชำชน มำร่ วมกันพัฒนำ
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมกินดี อยูด่ ี มีสนั ติสุข
กลยุทธ์ในกำรพัฒนำชุมชน ควรเริ่ มจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมของท้องถิ่นชนบทนั้นๆให้มีควำม
เข้มแข็งและยัง่ ยืน เนื่ องจำกท้องถิ่นชนบท มีประชำกรอำศัยอยู่ครึ่ งหนึ่ งของประชำกร ทั้งหมดประมำณ 35 ล้ำนคน
หรื อร้อยละ 54 (วิภำวี, 2559) อ้ำงอิงมำจำกสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิ ดล, 2556) ดังนั้นในกำร
พัฒนำประเทศให้สังคมเข้มแข็ง ต้องพัฒนำเศรษฐกิ จฐำนรำก เป็ นหน่ วยขับเคลื่อนไปสู่ กำรพัฒนำชุมชน และพัฒนำ
ประเทศต่อไป แนวคิดวิสำหกิจชุมชน จัดว่ำ เป็ นแนวคิดที่ จะช่วยเสริ มสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกและควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน อันจะนำไปสู่ กำรพึ่งตนเองและพัฒนำที่ยงั่ ยืนได้ วิสำหกิ จชุมชนเป็ นกำรใช้ทุนชุมชน เช่น ทุนทำงสังคม คือ
แรงงำนในชุมชนมำใช้ในกำรผลิต ทุนทำงชีวภำพใช้ว ตั ถุดิบในชุมชนให้มำกที่ สุด ทุนทำงวัฒนธรรม โดยกำรนำภูมิ
ปั ญญำท้องถิ่นมำช่วยสร้ำงแนวคิดในกำรผลิต ซึ่ งกลุ่มวิสำหกิจชุมชนจะมีกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่มของตนเอง (วิภำวี ,
2559) อันจะเป็ นเครื่ องมือสำคัญในกำรพัฒนำชุมชนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป
ปั จจุบนั ประชำชนฐำนรำกส่ วนใหญ่ในชนบท ประกอบอำชี พเกษตรกรรม ประชำชนบำงรำยบำงกลุ่มมี
ควำมยำกจน ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและบริ กำรต่ำงๆ ได้ประสบปั ญหำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม รัฐบำล
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ทุ ก สมัยได้พ ฒ
ั นำเศรษฐกิ จฐำนรำกของประชำชน เช่ น กลุ่ มอำชี พต่ ำงๆ โดยเฉพำะพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โอชำ
นำยกรัฐมนตรี ได้สร้ ำงแนวคิ ดประชำรัฐ เพื่อช่วยประชำชนด้ำนเศรษฐกิ จ สังคม ในระดับต่ำงๆ เช่น ระดับอำเภอ
ระดับจังหวัด
แนวคิดประชำรัฐ คือ กำรนำพลังทุกภำคส่ วนไม่วำ่ จะอยูใ่ นภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ช่วยกัน
แก้ไ ขปั ญ หำและคิ ดหำทำงสร้ ำ งอนำคตของประเทศไทย ผ่ำ นโครงกำรขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ กำรสร้ำงคุณภำพคนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ได้บูรณำกำรควำมร่ วมมือทุกภำคส่วนผ่ำนกำรดำเนิ นงำนของ 12 คณะ ประกอบด้วยกลุ่ม Value
Driver 7 คณะและกลุ่ม Enable Driver 5 (คู่มือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิ จฐำนรำกและประชำรัฐ,กระทรวงมหำดไทย,
2559 ) อย่ำงไรก็ดี ประชำรัฐคือกำรทำงำนของรัฐร่ วมกับประชำชนและเจ้ำหน้ำที่รัฐ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดย “
กำรสร้ำงเครื อข่ำย – ประชำรัฐ ” ในทุกด้ำนซึ่งมีควำมสำคัญที่เชื่องโยงและเสริ มสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของทุกภำคส่วนเข้ำ
ด้วนกัน อันเป็ นแนวทำงกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เพื่อให้กำร
บริ หำรจัดกำรงบประมำณของรัฐให้มีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้เกิ ดควำมคุม้ ค่ำและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดทั้งต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ และพัฒนำสิ ทธิสวัสดิกำรต่ำงๆของรัฐ และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ไม่ให้เกิดปั ญหำควำมเหลื่อม
ล้ ำ ในสังคมได้ (สุรศักดิ์, 2559)
จังหวัดกำฬสิ นธุ์ เป็ นจังหวัดหนึ่ งในภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีประชำกร 982,578 คน เป็ นชำย 489,436
คน เป็ นหญิง 498,142 คน ประกอบด้วย 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง นำมน กมลำไสย ร่ องคำ กุฉินำรำยณ์ เขำวง ยำง
ตลำด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ คำม่วง ท่ำคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผึ้ง สำมชัย นำคู ดอนจำน ฆ้องชัย 135 ตำบล 1,584
หมู่บำ้ น สำหรับอำเภอคำม่วงเป็ นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำฬสิ นธุ์ มีประชำกร 47,554 คน ชำย 23,950 คน หญิง 23,604
คน สำเหตุที่เลือกอำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์ เป็ นพื้นที่ ศึกษำ เนื่ องจำกมีศกั ยภำพสู ง มีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนด้ำนผ้ำ
ไหมแพรวำ ซึ่งเป็ นสิ นค้ำพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง ต้องพัฒนำ นวัตกรรม และกำรตลำด มีศูนย์ศิลปำชีพพิเศษ ประกำรสำคัญ
มี วัฒนธรรมผูไ้ ท ที่ได้รับกำรอนุรักษ์เป็ นอย่ำงดี มีแหล่งท่องเที่ยวหลำยแห่งที่สำคัญ เช่น วัดหลวงปู่ เทียน สำหรับที่พกั
ของนักท่องเที่ ยว เช่น บ้ำนโพน อำเภอคำม่วง มี ถนนหนทำงที่ สำมำรถเดิ นทำงไปสู่ แหล่งท่ องเที่ ยว ได้สะดวก มี
น้ ำประปำสำหรับใช้บริ โภค และอุปโภค มีไฟฟ้ ำใช้ให้แสงสว่ำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิต และควำม
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวได้มำซื้อผลิตภัณฑ์ผำ้ ไหม ผ้ำฝ้ ำย ดังกล่ำวนี้ จึงน่ำจะพัฒนำรู ปแบบ
กำรพัฒนำชุมชนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นวิสำหกิจชุมชน ตำมแนวทำงประชำรัฐ ซึ่ งเป็ นนโยบำยของรัฐ และ
ประเทศใช้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ซึ่ งดำเนิ นไปตำมยุทธศำสตร์ ประเทศไทยใน 20 ปี (นโยบำย
รัฐบำล , 2559 ) จำกกำรสำรวจพื้นที่และสัมภำษณ์ ผูน้ ำสตรี และผูน้ ำชุมชน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 พบว่ำ อำเภอ
คำม่วง มีวฒั นธรรมผูไ้ ท ประชำชนมีฐำนะยำกจน สภำพชุมชนพึ่งพำอำศัยกัน อำชี พทำสวน ทำไร่ และทำนำ รำยได้
หลักจำกกำรขำยผลิตผลกำรเกษตร เช่นเดียวกับชุมชนหมู่บำ้ นในชนบทอีสำนทัว่ ไป ปั จจุบนั ได้รับกำรส่ งเสริ มพัฒนำ
จำกหลำยหน่วยงำนของรัฐ โดยมีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนหลำยประเภท เช่นผ้ำไหมแพรวำ ผ้ำฝ้ ำยย้อมครำม มีกำรแปรรู ป
นำรำยได้มำสู่ชุมชน มีกำรดำรงชีพโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันสำมำรถจะนำนวัตกรรมมำใช้ใน
กำรผลิต กำรแปรรู ปผลิตภัณฑ์ อำเภอคำม่วงได้ดำเนิ นกำรพัฒนำชุมชนตำมโครงกำรประชำรัฐ ซึ่ งเป็ นนโยบำยของ
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รัฐบำล จึงต้องขับเคลื่อนโดยกำรพัฒนำชุมชนแบบกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อจะพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมต่อไป
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งมีควำมสนใจประสงค์จะวิจยั เรื่ อง รู ปแบบกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ :
กรณี ศึกษำ อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์ โดยมีวตั ถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อกำรศึกษำสภำพกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ : กรณี ศึกษำ อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
ขอบเขตการวิจยั
1. กลุ่มเป้ ำหมำยและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กลุ่มเป้ ำหมำย กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลเนินยำง, โพน, นำบอน, ดินจี่, ทุ่งคลอง และนำ
ทัน ในอำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จำนวน 15 คน
2. ประเด็นที่ศึกษำ ได้แก่ ศักยภำพกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ สู่ ประเทศไทย 4.0 : กรณี ศึกษำ
อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
3. พื้นที่ศึกษำ ได้แก่ 6 ตำบล (กลุ่มวิสำหกิจชุมชน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทำให้ทรำบสภำพกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคมของอำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
2. ผลกำรวิจยั จะได้องค์ควำมรู ้ใหม่ เพื่อนำไปประกอบกำรเรี ยน กำรสอน กำรวิจยั บริ กำรเชิ งวิชำกำรแก่
สังคมและกำรส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมต่อไป
3. ชุมชนและสังคม จะมีรำยได้เพิ่ม มีเศรษฐกิจที่ดีข้ ึน มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ดี สำมำรถถ่ำยทอดและ
อนุ รักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยเฉพำะวัฒนธรรมผูไ้ ท ตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมดี สำมำรถทำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
ประเทศไทยมีควำมมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.สภำพกำรพัฒนำชุ มชน หมำยถึ ง กำรพัฒนำชุ มชนด้ำนเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ด้ำ น
เศรษฐกิ จ มีรำยได้ รำยจ่ำย หนี้ สิน ด้ำนสังคม ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม มีกำรร่ วมกิจกรรมกับสังคม บริ จำครำยได้เพื่อ
สังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนสิ่ งแวดล้อม หมำยถึง ระบบนิ เวศน์ สิ่ งปฏิกูลมูลฝอย
น้ ำเสี ยจำกกำรผลิต กำรแปรรู ป กำรทอผ้ำไหมของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
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2. ประชำรั ฐ หมำยถึ ง กำรมี ส่ ว นร่ ว ม 3 ฝ่ ำย ได้แ ก่ ภำครั ฐ ภำคเอกชน และประชำชน ในกำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ในกำรวิจยั ประชำรัฐ หมำยถึง กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่ วม ด้ำนเศรษฐกิ จ
ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่ งแวดล้อม ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
3. กำรพัฒนำชุมชนตำมแนวประชำรัฐ หมำยถึง กำรมีส่วนร่ วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน
ในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
3.1 ด้ำนเศรษฐกิจ หมำยถึง กำรที่ประชำชนมีรำยได้จำกำรทอผ้ำไหม ผ้ำฝ้ ำย กลุ่มวิสำหกิจชุมชน และ
สำมำรถลดรำยจ่ำยที่ไม่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวติ และกำรเพิ่มผลผลิตจำกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
3.2 ด้ำ นสัง คม หมำยถึ ง กำรร่ ว มกิ จ กรรมของสัง คม ควำมสัม พัน ธ์ ท ำงสัง คม ควำมสำมัค คี ควำม
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำ กำรทำประโยชน์แก่สงั คม
3.3 ด้ำนสิ่ งแวดล้อม หมำยถึง ระบบนิ เวศ สิ งปฏิกูล น้ ำเสี ยจำกกำรผลิตกำรแปรรู ปจำกกลุ่มวิสำหกิ จ
ชุมชน กำรทอผ้ำไหม
วิธีดาเนินการวิจยั
กำรวิจยั นี้เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) วิธีดำเนินกำรวิเครำะห์ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูล กลุ่มเป้ ำหมำย ได้แก่ นักพัฒนำชมชน เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ผูน้ ำชุมชน
เจ้ำหน้ำที่ เ ทศบำลตำบลค ำม่วง ประธำนกลุ่มวิสำหกิ จชุ ม ชน กรรมกำรกลุ่มวิสำหกิ จชุ มชน เจ้ำของ Home Stay
เกษตรกรก้ำวหน้ำ เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร ผูจ้ ำหน่ำยและผูผ้ ลิต ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจำนวน 15 คน กำรคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้เลือกโดย
กำรกระจำยตำมสถำนภำพและเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกำรวิจยั คุณภำพได้กำหนดตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ (ชำย
โพธิสิตำ, 2554)
2. การเลือกพืน้ ที่ศึกษา ได้เลือกอำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์ ประกอบด้วย 6 ตำบล ซึ่ งแต่ละตำบลจะมี
ศักยภำพในกำรทอผ้ำไหมแพรวำ และผ้ำฝ้ ำย มี กำรอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมผู ้ไ ทย มี Home Stay ส ำหรั บ ที่ พกั ของ
นักท่องเที่ยว สิ่ งสำธำรณูปโภค มีควำมพร้อม เป็ นที่พกั ศึกษำ มีลกั ษณะเป็ นประชำรัฐได้
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ก่ ึงโครงสร้ำง (Semi-Structured Interview) เพื่อ
สัมภำษณ์ บริ บทของพื้นที่ เช่น สภำพทำงกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ สังคม กลุ่มทำงสังคม กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) เพื่อสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้ ำหมำย ได้แก่
ผูผ้ ลิต ผูส้ นับสนุนกำรผลิต ประกอบด้วย พัฒนำชุมชน เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ผูน้ ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่เทศบำลคำม่วง
ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กรรมกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เจ้ำของ Home Stay เกษตรกรก้ำวหน้ำ เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
สัมภำษณ์พอ่ ค้ำคนกลำง (ร้ำนจำหน่ำยผลผลิต) และผูบ้ ริ โภค
แนวทางการสังเกต (Observation Guide) เพื่อสังเกตแบบมีส่วนร่ วม คือร่ วมกิจกรรม และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
- สมุดจดบันทึกภาคสนาม
- กล้ องถ่ ายภาพ
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในกำรวิจัย เชิ งคุ ณภำพได้วิเครำะห์ ข ้อมูล ไปพร้ อมกับกำรเก็บ รวบรวมข้อมู ล ซึ่ งเป็ นกำรวิเ ครำะห์
เบื้องต้น ต่อจำกนั้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต กำรจดบันทึกภำคสนำมเพื่อหำควำมควำม
แตกต่ำงและควำมเหมือนกัน ควำมเชื่อมโยงในหมวดหมู่และระหว่ำงหมวดหมู่และ Code คำพูดเพื่อยืนยันควำมเชื่อมัน่
และวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content analysis) และวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive analysis)
ผลการวิจยั
สภำพกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ กรณี ศึกษำอำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
สภำพกำรพัฒนำชุมชน ได้แก่ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่ วมของภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชนของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์ จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้วำ่
1. สภำพกำรพัฒนำชุมชนด้ำนเศรษฐกิจของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนอำเภอคำม่วงนั้น อำเภอคำม่วงเป็ นอำเภอหนึ่ ง
ของจังหวัดกำฬสิ นธุ์ เดิมขึ้นกับอำเภอสหสขันธ์ จังหวัดกำฬสิ นธุ์ ได้มีกำรจัดตั้งเป็ นอำเภอคำม่วง เมื่อปี พ.ศ. 2519 มี
ประชำกร 47,554 คน เป็ นชำย 23,950 คน เป็ นหญิง 23,604 คน ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลเนิ นยำง โพน นำ
บอน ดินจี่ ทุ่งคลอง และนำทัน ในแต่ละตำบลได้มีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนทอผ้ำไหม โดยเฉพำะผ้ำไหมกลุ่มแพรวำ ซึ่งบ้ำน
โพน ตำบลโพน จะมีจุดเด่นด้ำนผ้ำไหมแพรวำ ซึ่ งผ้ำไหมแพรวำเป็ นผ้ำเบี่ยงของชำวผูไ้ ท ใช้เทคนิ คกำรทอผสมผสำน
ระหว่ำงกำรเก็บขิดผสมกับเกำะลำย (จก) เป็ นช่วง ๆ สลับสี สลับดอก มีควำมสวยงำมก มีควำมยำว 1 วำ ของผูท้ อ เป็ น
กำรรวมคำว่ำ “แพร” จึงเป็ นที่มำของชื่อ “แพรวำ รำชินีแห่งไหม” แพรวำนอกจะใช้เป็ นผ้ำสไบเฉี ยงแล้ว ยังสำมำรถแปร
รู ปใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรผลิต เช่น เสื้ อ กระเป๋ ำ ผ้ำม่ำน ผ้ำปูโต๊ะ ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมที่ น่ำสนใจ ในด้ำนกำรตลำด
สำมำรถจำหน่ำยได้ที่ศูนย์ศิลปะชีพ มีพอ่ ค้ำคนกลำงมำซื้อที่บำ้ น เป็ นกำรให้ควำมสะดวกแก่ผชู ้ ้ือผูข้ ำย
ในกำรพัฒ นำด้ำนเศรษฐกิ จ พบว่ำ กลุ่ม วิสำหกิ จ ชุ ม ชนได้พ บปั ญ หำด้ำนกำรตลำดส ำหรั บ กำรจ ำหน่ ำ ย
ผลิตภัณฑ์ ขำดกำรประชำสัมพันธ์ในวงกว้ำง ภำยในหมู่บำ้ นพบปั ญหำด้ำนสัญญำณทำงอินเตอร์เน็ตไม่ชดั เจน ประกอบ
กับทุนในกำรผลิตมีน้อย ขำดควำมรู ้ในกำรผลิตสิ นค้ำ เช่น ควำมรู ้ในกำรตลำด ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีกำรสื่ อสำร เนื่องจำกเป็ นสังคมชนบท ซึ่งไม่สำมำรถจะเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ ซึ่ งเป็ นข้อจำกัดในกำรสร้ำง
สิ่ งใหม่ ๆ ได้ ประกำรสำคัญ อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์ มีเขตติดต่อ 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธำนี และจังหวัด
สกลนครได้เกิดปั ญหำสังคม คือ ปั ญหำกำรแพร่ ระบำดของยำเสพติด
ด้ำนเศรษฐกิ จยังมี โอกำสพัฒนำด้ำนเศรษฐกิ จได้ เนื่ องจำกอำเภอคำม่วง ได้มีสินค้ำหลำกหลำย จำกกลุ่ม
วิสำหกิ จทอผ้ำไหม ทั้งกำรแปรรู ป ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่ ตลำดระดับต่ำงประเทศได้ ซึ่ งภำครำชกำรให้ควำม
ช่วยเหลือสนับสนุ นทั้งสื่ อสำร กำรตลำด กำรให้ควำมรู ้ และสนับสนุนด้ำนงบประมำณเป็ นกำรช่วยเหลือระหว่ำงรัฐ
และประชำชน ภำครัฐได้เข้ำมำส่งเสริ มกำรท่องเที่ยว มีที่พกั Home stay สำหรับนักท่องเที่ยว สำมำรถจะได้มำเยี่ยมชม
กลุ่มทอผ้ำและซื้อผลผลิตในหมู่บำ้ นได้ ซึ่งจัดได้ซ่ ึงจัดว่ำเป็ นโอกำสที่ดีในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของอำเภอคำม่วง
ด้ำนเศรษฐกิจ บำงโอกำสรำคำผลิตภัณฑ์ต่ำมีปัญหำด้ำนกำรตลำด ขำยผลิตภัณฑ์ไม่ดี บำงครั้งมีกำรตัดรำคำ
กันเอง บำงครั้งไม่มีตลำดรองรับให้จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้
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2. ด้ำนสังคม อำเภอคำม่วงมี วฒั นธรรมแบบผูไ้ ท มีกำรช่ วยเหลือเกื้ อกูลซึ่ งกันและกันแบบพี่แบบน้อง มี
ควำมสัมพันธ์ดีต่อกัน เป็ นสังคมที่อบอุ่น กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทอผ้ำไหม มีกำรร่ วมกิจกรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน เช่น
กำรทำบุญตำมประเพณี ฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ ซึ่ งเป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชำติพนั ธุ์ลำว ร่ วมถึงชำวลำวอีสำนที่
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมำจนถึงปั จจุบนั เหมือนจังหวัดอื่น ๆ ในภำคอีสำน
ดังคำกล่ำวของนำงลักษณำ (นำมสมมติ) อำยุ 56 ปี ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนว่ำ “...วัฒนธรรมผูไ้ ท มีกำร
ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล กันแบบพี่ แบบน้อง มี ก ำรท ำบุ ญตำมประเพณี ฮี ตสิ บ สองคองสิ บสี่ ….” (สัมภำษณ์ เมื่ อ วันที่ 14
พฤศจิกำยน 2560)
นอกจำกนี้ พบว่ำ อำเภอคำม่วงเป็ นสังคมชนบท ห่ ำงไกลสังคมเมืองทำให้ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรผลิต กำรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ตลอดจนถึงกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่ ง
จะเชื่อมโยงถึงกำรให้บริ กำรและรำยได้ที่ได้รับ จะเป็ นจุดด้อยด้ำนสังคมได้
ด้ำนสังคม พบว่ำ ในกระบวนกำรพัฒนำชุมชน เจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชน หรื อกลุ่มวิสำหกิจชุมชนได้รับกำร
พัฒนำและช่วยเหลือด้ำนสังคม เช่น ส่ งเสริ มให้มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีกำรปรับปรุ ง
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนวัฒนธรรมผูไ้ ท สิ นค้ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมผูไ้ ท ดังคำกล่ำวของนักพัฒนำชุมชนว่ำ “...โอกำส
ด้ำนสังคม มี ก ำรส่ งเสริ มควำมรั กควำมสำมัคคี ช่วยเหลื อเกื้ อกูลซึ่ งกัน และกัน พัฒนำแหล่งท่ องเที่ ย วและส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมผูไ้ ทด้ำนผลิตภัณฑ์สินค้ำ...” (สัมภำษณ์เมื่อ 20 พฤศจิกำยน 2560)
ประกำรสำคัญ พบว่ำ เส้นทำงคมนำคมไปยังหมู่บำ้ น ตำบล ของอำเภอคำม่วง ไม่สะดวกซึ่ งเป็ นอุปสรรคใน
กำรไปติดต่อเยี่ยมศูนย์ผลิตภัณฑ์ และอุปสรรคในกำรซื้ อผลิตสิ นค้ำอีกด้วย ดังนั้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น
ถนน หนทำง สะพำน จึงเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรพัฒนำชุมชน
3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
อำเภอคำม่วงมีระบบนิเวศน์ที่ดีสำมำรถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีได้ กำรผลิตของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เช่น กำร
ย้อมผ้ำไหม ย้อมสี ธรรมชำติ มีเทคนิคในกำรทำสี ธรรมชำติ ได้ดำเนินไปไม่กระทบสิ่ งแวดล้อม กรณี ดำ้ นกำรเกษตร ได้
มีกำรปลูกพุทธำแบบกำงมุง้ (ปลอดสำร ไม่ใช้สำรเคมี) เป็ นนวัตกรรมที่สำคัญ ระบบนิ เวศน์ดำเนิ นไปตำมธรรมชำติ
บำงพื้นที่ได้มีกำรปลูกป่ ำทดแทนทำให้สภำวะแวดล้อมที่ดี เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวและพักผ่อนในฤดูหนำวและฤดูฝน
ดังคำกล่ำวของเจ้ำหน้ำที่เทศบำลตำบลและผูจ้ ำหน่ำยสิ นค้ำว่ำ “....ระบบนิเวศน์ที่อำเภอคำม่วงดี กำรผลิต กำร
ย้อมสี ธรรมชำติ เมื่อตัดเปลือกไม้แล้วได้นำเอำดินมำทำรอบต้นไม้ เพื่อให้เปลือกไม้งอกงำม ย้อมสี ธรรมชำติ ไม่ทำลำย
ต้นไม้ กำรเกษตรไม่มีกำรฉี ดสำรเคมี ทำให้ระบบนิเวศดี......”
ด้ำนสิ่ งแวดล้อม พบว่ำ ขำดกำรประชำสัมพันธ์ดำ้ นกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม อย่ำงจริ งจัง ส่ วนกลุ่มวิสำหกิ จ
ชุมชน ทำงภำครัฐไม่ได้เน้นเรื่ องกำรย้อมสี ธรรมชำติ หรื อย้อมครำมกับผลกระทบของเทน้ ำทิ้งน้ ำเสี ยจำกกำรผลิ ต
เจ้ำหน้ำที่รัฐ เช่น นักพัฒนำชุมชน ได้แนะนำให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนระมัดระวังเกี่ยวกับกำรเทน้ ำทิ้งจำกกำรย้อมผ้ำไหม
ผ้ำย้อมครำม โดยไม่ให้กระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้ำนสิ่ งแวดล้อม ยังขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและผูน้ ำชุมชน เช่น กำรเผำสิ่ งปฏิกลู กำรเผำหญ้ำ กำรพัฒนำ
สิ่ งแวดล้อมในหมู่บำ้ นให้มีควำมสะอำด มีสุขอนำมัยที่ดี
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การอภิปรายผล
จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล พบประเด็นที่น่ำสนใจ จึงได้นำมำอภิปรำยผลดังนี้
สภำพกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์ พบว่ำ กำรพัฒนำชุมชนด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจ กลุ่มวิสำกิจชุมชนเกี่ยวกับกำรทอผ้ำไหมแพรวำได้นำรำยได้มำสู่ กลุ่ม
และชุมชน ในด้ำนสังคม ชุมชนมีควำมสำมัคคี เกื้อกูลช่วยเหลือกัน สิ่ งแวดล้อมได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรปลูกป่ ำ
ทดแทน และกำรเทน้ ำเสี ยจำกกำรย้อมผ้ำ ได้จดั กำรไม่ให้กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยกรรมกำรกลุ่มและสมำชิ กกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนมีส่วนร่ วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรดำเนินงำน โดยสอดคล้องกับงำนของ วิทยำ (2547) เกี่ยวกับ
กำรทำงำนวิสำหกิ จชุมชน ก็คือ กำรให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำนแบบต่ำง ๆ ทั้งนี้ อภิปรำยได้ว่ำ กำร
พัฒนำชุ มชนที่ ดี ที่ ถูกวิธีตอ้ งให้ประชำชนผูเ้ กี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำด้วย เขำจะได้มีจิตสำนึ กแห่ งกำรเป็ น
เจ้ำของ
ในด้ำนกำรพัฒนำสิ่ งแวดล้อม อำเภอคำม่วง ได้มีกำรพัฒนำสิ่ งแวดล้อมให้น่ำอยู่ กำรผลิต เช่น กำรทอผ้ำ ย้อม
ไหม ต้องอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมไว้อย่ำงดี เช่ น กรณี มีสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ ที่ดี มี สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ที่ดี มี
สิ่ งแวดล้อมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่น่ำสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ เกษรำพร และคณะ (2554) เรื่ องกำรพัฒนำ
ศักยภำพของชุมชนด้ำนสิ่ งแวดล้อมด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวด้ำนศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้
อภิปรำยได้วำ่ หำกสิ่ งแวดล้อมที่ดี ที่ปลอดภัย ก็จะดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมำเที่ยวพื้นที่น้ นั ๆ ได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลงำนกำรวิจยั
1. ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปปฏิบัติ
1.1 จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ สภำพกำรพัฒนำชุมชนด้ำนเศรษฐกิจกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำรทอผ้ำไหม ผ้ำ
แพรวำ มีปัญหำกำรตลำดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ขำดกำรประชำสัมพันธ์ในวงกว้ำงและขำดสัญญำณทำง Internet
ดังนั้นหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องควรมีวิธีกำรให้ควำมรู ้เรื่ องกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ในวงกว้ำงและ
ปรับปรุ งสัญญำณ Internet เพื่อจะหำตลำดแก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
1.2 จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบำงกลุ่มทุนในกำรผลิตน้อย ไม่
เพียงพอในกำรผลิต ทั้งขำดควำมรู ้ในด้ำนกำรผลิต กำรมีส่วนร่ วมกิจกรรมของชุมชน ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควร
หำเงิ นทุนสนับสนุ นแก่ผูผ้ ลิต และควรให้ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรผลิตให้มีคุณภำพ ตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค และ
ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมกิจกรรมของสังคม
1.3 จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ สิ่ งแวดล้อมของอำเภอคำม่วง มีระบบนิเวศน์ที่ดี สำมำรถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
ดีได้ ดังนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องควรจะรักษำระบบนิเวศน์ที่ดีไว้
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรทำวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research -PAR) เพื่อหำปั ญหำ
ควำมต้องกำรและกำรแก้ปัญหำเกี่ ยวกับกำรพัฒนำชุ มชนตำมแนวทำงประชำรั ฐ กลุ่มวิสำหกิ จชุมชน อำเภอคำม่วง
จังหวัดกำฬสิ นธุ์
2.2 ควรทำวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) เป็ นกำรวิจยั เชิงปริ มำณและกำรวิจยั เชิงคุณภำพเกี่ยวกับ
รู ปแบบกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ กรณี ศึกษำกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
2.3 ควรทำวิจยั เชิ งสำรวจเกี่ยวกับสภำพและปั ญหำ แนวทำงกำรแก้ปัญหำ ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนทั้ง
กลุ่มทอผ้ำไหม ผ้ำแพรวำ อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสิ นธุ์
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ชำวบ้ำนโพนทุกท่ำนอย่ำงสู ง ที่มีส่วนร่ วมให้ควำมร่ วมมือทุกประกำร และอนุเครำะห์
ในกำรให้ขอ้ มูลเพื่อกำรวิจยั ในครั้งนี้
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