
รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ

เสวนาวิชาการ เรื่อง
“การพัฒนาสังคมในยุคไทยแลนด 4.0 : โอกาสและความทาทาย”

วันเสารที่ 14 
กรกฎาคม 2561 

การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร

คร้ังท่ี 3 ประจำป 2561



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติการบริหารการพฒันาสงัคมและยุทธศาสตร์ การบริหารคร้ังท่ี  3 ประจาปี  2561  2 
 

สารบัญ 

             หนา้ 

สาส์นจากคณบดี              3 

รายช่ือคณะกรรมการจดัการประชุมและคณะท างาน                    4 - 5 

รายช่ือคณะกรรมการประเมินบทความและคดัเลือกบทความดีเด่น     6 – 7 

รายช่ือกองบรรณาธิการจดัท ารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ ระดบัชาติ     6 

บทความ 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของความส าเร็จแบบยัง่ยืนของกลุ่มทอเส่ือกก:กรณีศึกษาบ้านหนองกก ต าบลทัพราช            
อ าเภอตาพระยา จังหวดั สระแก้ว 
     : ภาวิณี  ทองแย้ม  
 

8-19 

การขบัเคลื่อนองค์การการมุสลิมผ่านนวตักรรมทางสงัคม:กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์ 
     :อาแว  มะแส 
 

20-38 

ความคงเส้นคงวาของการจัดการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร 

      : นฤมล  นิราทร 
 

39-54 

แนวทางกลยทุธ์การจดัการท่องเทีย่วชมุชน:กรณีศึกษา ชมุชนบา้นน ้าเชีย่ว จงัหวดัตราด 
      : ปาริชาติ  ศรีหะรัญ 
 

55-64 

ใช้-ผลสรุปบทความวิชาการ/3.เอมอร.doc
ฉบับแก้ไข/3.สิริมา.docx
ใช้-ผลสรุปบทความวิชาการ/4.สิริมา.doc


 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติการบริหารการพฒันาสงัคมและยุทธศาสตร์ การบริหารคร้ังท่ี  3 ประจาปี  2561  3 
 

สาส์นจากคณบดี  
 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณะ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษา 
คณาจารยแ์ละนกัวจิยัจากสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท่ีท างานวิชาการในสาขาการบริหารการพฒันา
สังคมและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต โดยนัยน้ีคณะพฒันาสังคมฯ จึงจดัการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพฒันาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2561 ในหัวข้อ “การบริหารการพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหาร” ในวนัเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้ง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
เวทีในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เขียนบทความวชิาการท่ีมีคุณภาพแก่นกัศึกษาและผูส้นใจ และเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการท่ีมีคุณภาพ 
 

การประชุมวิชาการในคร้ังน้ีไดรั้บเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ประธานสถาบนัวิจยัเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)  นพ.พลเดช ป่ินประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ                  
ดร.เดชรัต  สุขก าเนิด อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสาตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาใน
หวัขอ้ เร่ือง “การพฒันาสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและความทา้ทาย”  ส าหรับจ านวนบทความท่ีไดส่้ง
มาเขา้ร่วมน าเสนอมีจ านวน 9 เร่ือง เป็นบทความจากภายนอกสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ านวน 8 เร่ือง  
และบทความจากภายในสถาบนัฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยคณะกรรมการประเมินบทความวิชาการพิจารณาแล้ว     
เห็นว่ามีบทความท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ในการประชุมวิชาการและควรน าเสนอได ้จ านวน 6 บทความ           
จากนกัวชิาการทัว่ประเทศ  

 

 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนัประกอบด้วย คณะกรรมการจดัการประชุม
วชิาการ ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงท าหนา้ท่ีกลัน่กรองและประเมินบทความ ตลอดจนท าหนา้ท่ีวิพากษผ์ูน้  าเสนอบทความ  
ผูส่้งบทความ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่าน  และสุดท้ายคือกองบรรณาธิการจดัท ารายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการ (Proceedings) ท่ีไดส้ละเวลาอนัทรงคุณค่าเพื่อใหง้านน้ีประสบผลส าเร็จอยา่งดี 

 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
คณบดีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ค ำสั่งคณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ที่  ๐๐๐๒๓ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรกำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม 
และยุทธศำสตร์กำรบริหำร ระดับชำติ ครั้งที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๑  

    

ด้วยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก าหนดจัดการประชุม
วิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อ 
“การพัฒนาสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐: โอกาสและความท้าทาย” ในวันเสาร์ที่ ๑๔กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป   

เพ่ือให้การจัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕  
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

๑. ประธำนจัดกำรประชุม 
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 

๒. คณะที่ปรึกษำ 
๑) ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
๒) รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์ 
๓) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ

ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
๓. คณะกรรมกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา  
๒) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ 
๓) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
๔) อาจารย์ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน กรรมการ 
๕) ผศ.ชเนตตี พิพัฒนางกูร กรรมการ 
๖) รศ.สิริกร กาญจนสุนทร กรรมการ 
๗) รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง กรรมการ 
๘) ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ กรรมการ 
๙) อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร กรรมการ 
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๑๐) อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ กรรมการ 
๑๑) อาจารย์ ดร.เมธี ธรรมวัฒนะ กรรมการ 
๑๒) ผศ.ดร.ชูวงศ์ อุบาลี  กรรมการ 
๑๓) อาจารย์ ดร.ไชยะ เทพา กรรมการ 
๑๔) อาจารย์ ดร.ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด กรรมการ 
๑๕) ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น กรรมการ 
๑๖) รศ.ดร.นพพร จันทรน าชู กรรมการ 
๑๗) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
๑๘) หัวหน้างานกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑) ก าหนดนโยบาย รูปแบบการด าเนินงาน ก าหนดการ และการน าเสนอผลงาน ส าหรับการ

จัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ 
๒) ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพ่ือให้มี

ส่วนร่วมในการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 
ระดับชาติ 

๓) จัดท าโครงการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 
ระดับชาติ ติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผล 

๔) ดูแลความเรียบร้อยในภาพรวมของการจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ 

๔. คณะท ำงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
๑) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา 
๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๓) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
๔) ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ กรรมการ 
๕) อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง กรรมการ 
๖) อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ กรรมการ 
๗) ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม กรรมการ 
๘) ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ กรรมการ 
๙) รศ.สิริกร กาญจนสุนทร กรรมการ 
๑๐) รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง กรรมการ 
๑๑) อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร กรรมการ 
๑๒) อาจารย์ ดร.เมธี ธรรมวัฒนะ กรรมการ 
๑๓) อาจารย์ ดร.ไชยะ เทพา กรรมการ 
๑๔) ผศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง กรรมการ 
๑๕) ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น กรรมการ 
๑๖) อาจารย์ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน กรรมการ 
๑๗) รศ.ดร.นพพร จันทรน าชู กรรมการ 
๑๘) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
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๑๙) หัวหน้างานกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐) นางสาวปทุมวดี โลศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑) นายอานนท์ เทพส าเริง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ด าเนินงานจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 

ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ร่วมจัดประชุม เพ่ือให้การ
จัดประชุมส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๕. คณะกรรมกำรประเมินบทควำมวิชำกำรและคัดเลือกบทควำมดีเด่น 
๑) รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ประธานกรรมการ 
๒) รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอ าพร กรรมการ 
๓) อาจารย์ ดร.หลี่  เหรินเหลียง กรรมการ 
๔) รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม กรรมการ 
๕) อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก กรรมการ 
๖) ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง กรรมการ 
๗) รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ กรรมการ 
๘) ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ กรรมการ 
๙) ผศ.ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์ กรรมการ 
๑๐) อาจารย์ ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล กรรมการ 
๑๑) อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง กรรมการ 
๑๒) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
๑๓) หัวหน้างานกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ประเมินและคัดเลือกบทความวิชาการที่จะน าเสนอในการประชุมวิชาการการบริหารการ

พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ให้มีความถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 

๖. กองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรณาธิการ 
๒) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
๓) รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอ าพร กรรมการ 
๔) รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม กรรมการ 
๕) รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน กรรมการ 
๖) ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ กรรมการ 
๗) อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ กรรมการ 
๘) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
๙) หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐) นางสาวปทุมวดี โลศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑) นายอานนท์  เทพส าเริง ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
พิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการ

น าเสนอให้ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการบริหารการ
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ 

ทั้งนี ้ ตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ ้นการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ 

 

 สั่ง  ณ  วันที่    ๑๙     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
                                             (รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 
                                           คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบของความส าเร็จแบบยัง่ยนืของกลุ่มทอเส่ือกก: กรณศึีกษาบ้านหนองกก ต าบลทพัราช 

อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแก้ว  

Components of Sustainable Success ofSueakok Products Group: A Case Study of Ban 

Nongkok, Tub rad Sub - District, Tapraya District, Sa Kaew Province 

พณีพรรณ สมบติั1   ภาวณีิ ทองแยม้2   ณฐักรณ์ กานคาน3   ประวทิย ์พุม่พา4 
1อาจารย ์สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ตะวนัออก วข.จกัรพงษภูวนารถ 

2 อาจารย ์ดร.  สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ตะวนัออก วข.จกัรพงษภูวนารถ 
3 อาจารย ์  สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ตะวนัออก วข.จกัรพงษภูวนารถ 
4 อาจารย ์ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ตะวนัออก วข.จกัรพงษภูวนารถ 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ ศึกษาองค์ประกอบของความส าเร็จแบบยัง่ยืนของกลุ่มทอเส่ือกก  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกกลุ่มทอเส่ือกก ผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าชุมชน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัใชส้ถิติแบบพรรณนา   

 ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบของความส าเร็จแบบยัง่ยืนของกลุ่มทอเส่ือกก คือ  การรวมกลุ่มทอเส่ือ
กกเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปหรือในชุมชนของตนเองสามารถซ้ือสินคา้ได้ในราคาเท่ากบัทอ้งตลาด สามารถ
พฒันาคุณภาพชีวิตและมีความตั้งใจท่ีจะรวมตวักนัต่อไปในอนาคต ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า และ
การมีส่วนร่วมของกลุ่ม พบว่าสมาชิกกลุ่มทอเส่ือกก มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าท่ีเคารพในความคิดของผูอ่ื้น 
ระดบัมากท่ีสุด ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่ายท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั อยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด การระดมทุนทั้งภายในและภายนอก อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด การประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ผลงาน อยูใ่น
ระดบันอ้ย การพฒันาความรู้เบ้ืองตน้ในการด าเนินงานให้แก่สมาชิก ในระดบัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม ในระดบัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ในระดบัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่ม ใน
ระดบัมากท่ีสุด และการเขา้ร่วมในการประชุมกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอเป็นแนวทางให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาส่งเสริม
รวมถึงการเขา้มาพฒันาฝีมือตลอดจนน าเทคนิคต่างๆ มาให้ความรู้กบักลุ่มอาชีพการทอเส่ือกก และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ส าหรับชุมชนต่อไป  
ค าส าคัญ  องคป์ระกอบของความส าเร็จ, ความส าเร็จแบบยัง่ยนื, ผลิตภณัฑเ์ส่ือกก 
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Abstract  

 The study aims to investigate the capability of the Sueakok products group to reach the factors of 
sustainable success.  The population was the members and the leaders of Sueakok products group.  The 
questionnaires, in-depth interview and Descriptive Statistic were used as the research instrument and statistic 
device.   
 The results revealed that the components of sustainable success of Sueakok products group were 
democratic leader factor was at the highest level, current and accurate book keeping factor was at the lowest 
level, internal and external fund raising factor was at the lowest level, coordination and public relation on 
Sueakok products were at the low level, basic operating skills development to members was at the highest 
level, participating in group committee appointment was at the highest level, participating in creating rules 
and regulations, including  giving opinions was at the highest level, operation planning was at the highest 
level, and attending group meeting was at high level. The result could be used to develop and create the 
sustainable community.  
 
Keywords          Component to success, Sustainable success, Sueakok product 
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บทน า 

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็น
พอ้งร่วมกนันอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพฒันาประเทศสู่ความ
สมดุลและย ัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) จึงส่งผลให้ทุกภาค
ส่วนไดน้้อมน าเอาแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใชอ้ย่างกวา้งขวางในทุกภาคส่วน อาทิ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างให้มีภูมิคุม้กนัและช่วยให้สังคมมีความเขม้แข็งและ
มัน่คง สามารถเผชิญกบัปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดน่ิง นโยบายของ
รัฐบาลท่ีให้การสนับสนุน หลายๆ พื้นท่ี สินคา้ทอ้งถ่ินไดรั้บการยกระดบัจนประสบความส าเร็จ ผูเ้ขา้ร่วมมี
รายได้เพิ่มมากข้ึน แต่ก็มีอีกหลายพื้นท่ีประสบความล้มเหลวด้วยหลายๆ ปัจจยั เช่น วตัถุดิบ ความช านาญ 
การตลาด และบทบาทของผูน้ าท้องถ่ินในการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสินคา้ ผลิตภณัฑ์ให้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื (อนุรักษ ์ผอ่งโอสถ, 2550)  

จากสภาวการณ์ในปัจจุบันท่ีส่ิงต่างๆ เร่ิมเปล่ียนแปลงไปทั้ งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
องค์การมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ งการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึง 
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในการท างานขององคก์าร ท าให้เกิดการแข่งขนักนัสูงข้ึน เพื่อให้องคก์ารสามารถด าเนิน 
กิจการได ้องคก์ารจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาบุคลากรขององคก์ารให้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อ 
กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ส่งผลให้ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งหนักลบัมา 
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรขององคก์ารมากข้ึน รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดยอ่มหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ก็จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของระบบธุรกิจ 
ในปัจจุบนั เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถในการจดัการและพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนให้มีความ 
เขม้แขง็พร้อมส าหรับการแข่งขนัในอนาคต และพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให ้
มีศกัยภาพในการด ารงอยู ่เพื่อเป็นการสร้างความอยูร่อดและพึ่งพาตนเองได ้ให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมไป 
ถึงการพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผูป้ระกอบกิจการขนาดยอ่มและขนาดกลางต่อไป เพราะวสิาหกิจ  
ชุมชนถือว่ามีความส าคญัในการสร้างฐานมัน่คงให้กับประเทศได้ โดยกระตุน้เศรษฐกิจระดับรากหญ้าให ้
เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายให ้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน  บุคลากรถือเป็น ปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้
เกิดการด าเนินงาน และน าพาองค์การให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของ  องค์การได้ บุคลากรจึง                   
มีความส าคญัในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้กบัองคก์าร หากองคก์ารมีบุคลากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ    
ก็จะท าใหอ้งคก์ารมีการพฒันาและกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงได ้
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การสนบัสนุนจากองคก์รผูน้ าชุมชนในทอ้งถ่ิน ท าใหผู้ป้ระกอบอาชีพเขา้มามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มเกิดความ
พึงพอใจในผลประโยชน์ท่ีไดรั้บท าใหเ้กิดผลก าไร มีการขยายเครือข่ายมีสมาชิกเพิ่มในการพฒันาตนเอง พฒันา
กลุ่มไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สมาชิกมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ท าให้งานบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเกิดประโยชน์สูงสุด (กรมพฒันาชุมชน, 2539) นอกเหนือจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน านโยบายมาปฏิบติัแลว้ ส่วนส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาความเป็นอยู ่ความอยูดี่กินดีของประชาชน 
คือประชาชนจะตอ้งให้ความร่วมมืออย่างจริงจงักบัทางรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามนโยบายแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ประชาชนหรือคนในทอ้งถ่ินจะตอ้งร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบายแนวทางท่ีไดป้ฎิบติัร่วมกนัเพื่อจะน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาชุมชนหมู่บา้นหรือทอ้งถ่ินของตนเอง
ในแนวทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการพฒันาในระดบัประเทศต่อไป 
(อนันา อ่อนมาก, 2553)  ในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชข้องชาวบา้นหนองกก ต าบลทพั
ราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ในการทอเส่ือกก ซ่ึงไดมี้การรวมกลุ่มทอเส่ือกกภายหลงัจากฤดูการเก็บ
เก่ียวเพื่อท าเป็นอาชีพเสริมในการเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว โดยส่งผลให้ชุมชนมีรายไดแ้ละมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน  

จากการด าเนินโครงการถ่ายทอดความรู้บริหารธุรกิจสู่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ ณ หอประชุมหมู่บา้น
หนองกก พบวา่ มีปัญหาทางดา้นการจดัการเก่ียวกบัความส าเร็จของการรวมกลุ่มทอเส่ือกก เพราะสมาชิกใน
กลุ่มมีจ านวนไม่มากนกัเพราะไม่ไดท้  าเป็นอาชีพหลกั และสมาชิกส่วนใหญ่นิยมทอเส่ือกกในช่วงเวลาท่ีวา่งเวน้
จากการท างานหลกั อีกทั้งปัญหาในทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัจึงส่งผลท าให้ผลผลิตไดไ้ม่มากตามท่ีตอ้งการ 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกบัแรงงานซ่ึงเป็นแรงงานของกลุ่มสตรีในหมู่บา้นท่ีรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างอาชีพหลงั
ฤดูท านา และท าไร่มนัส าปะหลงัเท่านั้น ซ่ึงจะส่งผลท าใหภู้มิปัญญาชาวบา้นในการทอเส่ือกกอาจจะสูญหายไป  
ส่วนปัญหาดา้นการตลาดพบว่าผลิตภณัฑ์ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูซ้ื้อกนัอย่างกวา้งขวางนกั โดยกลุ่มฯ จะน าไป
ขายในงานกาชาดของจงัหวดัหรืองานแสดงสินคา้ของชาวบา้นตามท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดจ้ดัข้ึนใน
แต่ละปี (สวิง คะนารัมย,์ สัมภาษณ์) ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจท าให้กลุ่มทอเส่ือกก มีอาชีพและรายไดท่ี้ไม่ย ัง่ยืน 
การวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายไดใ้หก้ลุ่มทอเส่ือกกต่อไป น าขอ้มูลและ
ผลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาบุคลากรและปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความส าเร็จแบบยัง่ยืนของกลุ่มทอเส่ือกก ไดแ้ก่ ด้านขอ้มูลลกัษณะการ

ประกอบอาชีพ ดา้นลกัษณะของกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ ากลุ่ม ของกลุ่มทอเส่ือ

กก บา้นหนองกก ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

     ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

       การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 สุภาพร สาธรพนัธ์ (2553) กล่าววา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในระดบัรากหญา้จ าเป็นจะตอ้งมีวิธีการเฉพาะ
ในการวางแผนจดัหาและให้บริการเรียกวิธีการเฉพาะน้ีว่า “การวางแผนยุทธวิธีการให้บริการ” การวางแผน
ยทุธวธีิการใหบ้ริการน้ีเป็นกรอบแนวทางท่ีก าหนดใหห้น่วยงานทอ้งถ่ิน ประชาชน และองคก์รอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน
เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดและจดัหาวธีิการใหบ้ริการอยา่งยติุธรรมสนบัสนุนใหมี้ความคิดริเร่ิมจากชุมชน 
และให้สามารถป้องกนัความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และระดบัโลก ซ่ึงการ
จดัการและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็นการใชท้รัพยากรให้อยูภ่ายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีไม่เกินสมรรถนะการยอมมีได้
ของโครงสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยมีอยู ่อนัมีผลใหก้ลไกการท างานของระบบเหมือนปกติหรือใกลเ้คียงเดิมให้การ
เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 
 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542) กล่าวว่า การพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นการเรียกร้องรูปแบบของการ
พฒันาท่ีตระหนกัหรือค านึงถึงปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มและค านึงถึงคนรุ่นหลงั การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจึงเท่ากบั
เป็นการผสานเอาทั้งสองส่ิงท่ีขดัแยง้ คือ การพฒันากบัการอนุรักษ์มารวมอยูด่ว้ยกนั อยา่งไรก็ตามในทางการ
ปฏิบติั ยงัอยู่ภายใต้เป้าหมายของการพฒันาท่ีมุ่งเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ได้เพิ่มมิติของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั ไม่สูญเปล่าธรรมชาติจึงมีฐานะเป็นเพียงตน้ทุนชนิดใหม่ของ
การพฒันา ความย ัง่ยืนท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นความย ัง่ยืนของการพฒันามากกว่าความย ัง่ยืนของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

สถานภาพ 

อาชีพหลกั 

รายได้สทุธิตอ่เดือน

องค์ประกอบของความส าเร็จ 

 ด้านข้อมลูลกัษณะการประกอบอาชีพ 

 ด้านลกัษณะของกลุม่ที่ประสบความส าเร็จ 

 ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัผู้น ากลุม่ 

 การพฒันาคณุภาพและการพฒันาสนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง  
 การมีสว่นร่วม  

 

 



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติการบริหารการพฒันาสงัคมและยุทธศาสตร์ การบริหารคร้ังท่ี  3 ประจาปี  2561  13 
 

องค์ประกอบของความส าเร็จของชุมชน 

 สายชล ทองค า (2550: 34) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพประกอบดว้ย 
การสนบัสนุนเงินทุนจากหน่วยงานราชการการสนบัสนุนจากองคก์รผูน้ าชุมชนในทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจใน
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได ้มีเงินทุน การพฒันาคุณภาพ
และการพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 อนันา  อ่อนมาก (2553) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนของธุรกิจผลิตภณัฑ์
เส่ือกกต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม มีจ านวน 4 ปัจจยั คือ ภาวะผูน้ า นโยบายรัฐบาล 
ส่ือมวลชน และ ระดบัการศึกษา 

ถวลิวดี  บุรีกุล (2551) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีทั้งสิทธิ และ
หนา้ท่ี ท่ีจะเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาของเขา มีความรับผดิชอบมากข้ึนท่ีจะส ารวจตรวจสอบความจ าเป็นในเร่ือง
ต่างๆ การระดมทรัพยากรทอ้งถ่ิน และเสนอแนวทางแกไ้ขใหม่ๆ เช่นเดียวกบัการก่อตั้งและด ารงรักษาองคก์ร
ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
 อุราพร  เกิดมีทรัพย ์(2551: 33) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมและลกัษณะของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีกลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบและ 
ตดัสินใจในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมโดยสมคัรในเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มโดยในการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติของกลุ่มด้วยโดยทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตอ้งการและเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 จากการศึกษาแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปว่า ความส าเร็จแบบอย่างย ัง่ยืน คือ วิธีการจดัการให้ชุมชน
ทอ้งถ่ิน ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถพฒันา
ผลิตภณัฑ์หรือใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประหยดั ไม่สูญเปล่า และไม่เกินสมรรถนะของ
โครงสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู ่และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 1) 
การสนบัสนุนเงินทุนจากหน่วยงานราชการ 2) ภาวะผูน้ า 3) มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพและสามารถพึงพา
ตนเองได ้4) การพฒันาคุณภาพและการพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 5) การมีส่วนร่วม  

 

วธิีการวจิัย 
ขอบเขตการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษา โดยศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความส าเร็จ
แบบยัง่ยนืของกลุ่มทอเส่ือกก: กรณีศึกษาบา้นหนองกก ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จากการ
ด าเนินโครงการถ่ายทอดความรู้บริหารธุรกิจสู่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ ณ หอประชุมหมู่บา้นหนองกก พบว่า มีปัญหา
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ทางดา้นการจดัการเก่ียวกบัความส าเร็จของการรวมกลุ่มทอเส่ือกก เพราะสมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่มากนัก
เพราะไม่ไดท้  าเป็นอาชีพหลกั และสมาชิกส่วนใหญ่นิยมทอเส่ือกกในช่วงเวลาท่ีวา่งเวน้จากการท างานหลกั 

 

ขั้นตอนการศึกษา 
เคร่ืองมือในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ร่วมกบั 
การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความครบถว้นประกอบดว้ย ผูน้ ากลุ่ม 
ผูน้ าชุมชน และสมาชิกกลุ่มทอเส่ือกก บา้นหนองกก ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
             ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สมาชิกกลุ่มทอเส่ือกก เก่ียวกบัแนวทางของความส าเร็จของหมู่บา้นหนองกก ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่ม 
ไดแ้ก่ มูลเหตุจูงใจท่ีท าให้ท่านเขา้เป็นสมาชิก วตัถุประสงค์การจดัตั้งกลุ่ม การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม เหตุผลใน
การเขา้เป็นสมาชิก ประโยชน์ท่ีได้รับ การเขา้รับค าปรึกษา การแก้ไขปัญหา ความช่วยเหลือท่ีต้องการจาก
หน่วยงาน การปรับปรุงกลุ่ม การประสบความส าเร็จของกลุ่ม และวธีิการสร้างความย ัง่ยนืใหก้ลุ่ม 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลลกัษณะการประกอบอาชีพ ส่วนท่ี 3 ลกัษณะของกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ ส่วน
ท่ี 4 แนวทางความส าเร็จ ส่วนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 

ผลการวจิัย  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สมาชิกกลุ่มท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ พบว่า มูลเหตุจูงใจท่ีท าให้เขา้มาเป็น
สมาชิก คือ ส่วนใหญ่อยากเขา้มาเพราะอยากมีรายได้เสริมหลงัฤดูเก็บเก่ียว วตัถุประสงค์การจดัตั้งกลุ่มคือ        
มีวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน (ตน้กก) เป็นจ านวนมากท าให้กลุ่มสมาชิกทอเส่ือไวใ้ชใ้นครัวเรือน หรืออาจทอขาย เป็น
การสร้างรายไดแ้ละเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมภายหลงัจากการเก็บเก่ียว เพิ่มรายไดใ้ห้สมาชิกเพิ่ง
ตนเองได ้การเขา้มาเป็นสมาชิกลุ่มทอเส่ือกก สมาชิกส่วนใหญ่เขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มทอเส่ือกกตั้งแต่แรกเร่ิมมี
การรวมตวักนัเป็นกลุ่ม เหตุผลของการเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มเส่ือกก มีความสนใจในการทอเส่ือกก และอยากมี
อาชีพเสริม และอยากมีรายไดเ้สริมรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์หลงัจากฤดูท านา ท าไร่ ประโยชน์ท่ีไดคื้อ 
การไดรั้บความรู้จาการถ่ายทอดวิธีการทอเส่ือ  มีรายไดจ้ากการขายเส่ือ มีรายไดเ้สริมหลงัท านา มีการพบปะ
สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั เกิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะ ท าให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน การเขา้รับค าปรึกษา เม่ือมีเร่ืองเดือดร้อนเก่ียวกบัการผลิตเส่ือกก  หากมีเร่ืองเดือนร้อนหรือมีปัญหาใน
การผลิตเส่ือกก สมาชิกจะมีการปรึกษากนัเองภายในกลุ่ม บุคคลท่ีสมาชิกเขา้ไปขอค าปรึกษาสามารถช่วยแกไ้ข
ปัญหาได ้จะช่วยในดา้นการหาขอ้สรุปของปัญหา ช่วยคิดแนะน าแนวทางในการแกไ้ขปัญหา สมาชิกตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากพฒันาชุมชน ช่วยในสนบัสนุนในเร่ืองกองทุนในการผลิตเส่ือ อยากให้มีการประสานงาน
กบัพ่อคา้ท่ีเขา้มารับซ้ือเส่ือกก ปรับปรุงกลุ่มโดยการรวมตวักนัให้เขม้แข็งมากยิ่งข้ึน ศึกษาปรับปรุงลาย และ
รูปแบบ มาตรฐานการทอเส่ือให้ตรงตามความตอ้งการของตลาด กลุ่มทอเส่ือกก จะประสบความส าเร็จไดน้ั้น 
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เร่ิมตน้จากความสามคัคีกนัในกลุ่ม มีความรักใคร่กลมเกลียวกนั ผลิตเส่ือกกให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ราคา
ยติุธรรม มีความคงทนถาวร มีการพฒันาฝีมือของสมาชิก และวธีิการสร้างความย ัง่ยนืใหก้ลุ่มคือมีการจดัตั้งกลุ่ม 
ให้เขม้แข็ง จ  าหน่ายเส่ือกก หรือผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัเส่ือกก จากท่ีเป็นรายไดเ้สริม ให้เป็นรายไดป้ระจ า พฒันา
ฝีมืออย่างต่อเน่ือง ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ลูกหลานในชุมชน โดยวตัถุประสงค์ของกลุ่มคือ ผลิตเส่ือกก
จ าหน่ายเพื่อเป็นอาชีพเสริม ถา้หากมีการรวมกลุ่มก็จะสามารถหาแหล่งเงินทุนได ้ช่วยให้ประชากรในชุมชนไม่
เกิดการว่างงาน ความสามารถในการจดัการการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวตัถุประสงค์ สามารถจดัการ
ด าเนินงานกลุ่มให้บรรลุวตัถุประสงค์ได ้แต่อาจจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะสมาชิกส่วนใหญ่มีแต่
ผูสู้งอายุ หากมีวิทยากรมาให้ความรู้ในดา้นของการพฒันาฝีมือ ตลอดจนสอนเทคนิค วิธีการทอเส่ือ แปรรูป
ผลิตภณัฑใ์หก้บัสมาชิก 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน เก่ียวกบันโยบายส่งเสริมกลุ่มทอเส่ือกก ผลการศึกษาพบว่า การ
สนบัสนุนการรวมตวัของสมาชิกกลุ่มทอเส่ือกก ส่งเสริมทางดา้นการรวมกลุ่มโดยให้สถานท่ีส าหรับด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มทอเส่ือ การสนบัสนุนการสร้างความย ัง่ยืนในอาชีพเสริมกบักลุ่มทอเส่ือกกระดมชาวบา้นให้
มาท าเส่ือกก เพื่อสร้างรายได ้การประชาสัมพนัธ์สถานท่ีจดัจ าหน่ายหรืองานเทศกาลในต าบล อ าเภอ จงัหวดั มี
การบอกกล่าวผา่นไปยงัหวัหนา้กลุ่มโดยใหก้ลุ่มสมาชิกเขา้ร่วมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ นโยบายการสนบัสนุนแหล่ง
เงินทุนส าหรับกลุ่มทอเส่ือกก เป็นตวักลางในการของบสนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลให้กบักลุ่มทอ
เส่ือกก  

การวิจยัเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างกลุ่มทอเส่ือกกส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพ
สมรส ประกอบอาชีพหลกัเกษตรกร มีรายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บต่อเดือน ตั้งแต่ 5,000 -10,000 บาท ทางดา้นขอ้มูล
ลกัษณะการประกอบอาชีพ ท่ีตั้งท าการเป็นบา้นของสมาชิกกลุ่ม สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่ม มีคนมารับซ้ือ 
มากท่ีสุด รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายเส่ือกกของกลุ่มท่ีไดรั้บต่อเดือนต ่ากวา่ 2,000 บาท ภายหลงัการด าเนินงาน 
ทางกลุ่มทอเส่ือกกไม่มีการไปขอรับเงินทุนสนบัสนุนการประกอบอาชีพจากหน่วยงานอ่ืน คิดเป็น ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญัในการด าเนินงานของกลุ่ม ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่มีตลาดรองรับสินคา้ และขาดนกัวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้ มากท่ีสุด ดา้นลกัษณะของกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ ในชุมชนมีวตัถุดิบท่ีเพียงพอ เพื่อการผลิต
สินคา้จ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือจากภายนอก มีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทางดา้นอาชีพจากภายในและ
ภายนอกแก่สมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพได้ สามารถช่วยให้สมาชิก มีการพบปะช่วยเหลือและท ากิจกรรม
ร่วมกนัในดา้นการประกอบอาชีพมากข้ึน การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม ท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน การเป็นสมาชิกกลุ่ม  
ท าให้มีงานท า ลดปัญหาการวา่งงานได ้และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ท าให้สมาชิกมีอาชีพท่ีมัน่คง และยงั
สามารถพฒันาเป็นอาชีพหลกัได ้ดา้นแนวทางความส าเร็จ กลุ่มจดัตั้งข้ึนเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปหรือในชุมชน
ของตนเองสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาเท่ากนัทอ้งตลาด กลุ่มท่ีตั้งข้ึน สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม 
และกลุ่มมีความตั้งใจท่ีจะรวมตวักนัต่อไปในอนาคต ดา้นความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า และการ 
มีส่วนร่วมของกลุ่มพบวา่ สมาชิกกลุ่มทอเส่ือกก มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าท่ีเคารพในความคิดของผูอ่ื้น ระดบั
มากท่ีสุด ความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งประธานหรือหวัหน้ากลุ่ม คณะกรรมการ ท่ีมีความเหมาะสมในการ
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ท างาน ระดบัปานกลาง ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถผลิตและจ าหน่ายสินคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ระดบัปาน
กลาง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย ท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด การ
ระดมทุนทั้งภายในและภายนอก อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด การประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ผลงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
การพฒันาความรู้เบ้ืองตน้ในการด าเนินงานให้แก่สมาชิก ในระดบัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมในการคดัเลือก 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มในระดบัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้คิดเห็น
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มในระดบัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่มในระดบัมาก
ท่ีสุด และการเขา้ร่วมในการประชุมกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอในระดบัมาก 
 

การอภิปรายผล 
       ลกัษณะของกลุ่มทีป่ระสบความส าเร็จ 

ในชุมชนมีวตัถุดิบท่ีเพียงพอ ท าใหก้ารผลิตเส่ือกกเพื่อจ าหน่าย มีการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมทางดา้น
อาชีพจากภายในและภายนอกแก่สมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพได ้สามารถช่วยใหส้มาชิก มีการพบปะช่วยเหลือ
และท ากิจกรรมร่วมกนัในดา้นการประกอบอาชีพมากข้ึน การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม ท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม ท าให้มีงานท า ลดปัญหาการว่างงานได ้การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ท าให้สมาชิกมีอาชีพท่ี
มัน่คง และยงัสามารถพฒันาเป็นอาชีพหลกัได ้สอดคล้องกบังานวิจยัของ  (สายชล ทองค า, 2550) ท่ีพบว่า 
แนวทางท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพการผลิตน ้ าตาลมะพร้าวในต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้น
แพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นความคาดหวงัต่ออาชีพ คือ การรณรงค์ให้คนหันมารับประทานน ้ าตาลมะพร้าว
มากข้ึน รองลงมามีความคาดหวงัวา่การผลิตน ้าตาลมะพร้าวเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว  
  องค์ประกอบของความส าเร็จ 

การจดัตั้งกลุ่มข้ึนสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม และกลุ่มมีความตั้งใจท่ีจะรวมตวักนัต่อไป
ในอนาคต ดา้นความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า และการมีส่วนร่วมของกลุ่มพบว่าสมาชิกกลุ่มทอ
เส่ือกก มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผูน้ าท่ีเคารพในความคิดของผูอ่ื้น ระดบัมากท่ีสุด ความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งตั้ง
ประธานหรือหวัหนา้กลุ่ม คณะกรรมการท่ีมีความเหมาะสมในการท างาน ระดบัปานกลาง ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความสามารถผลิตและจ าหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อุราพร  
เกิดมีทรัพย,์ 2551) ศึกษาถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มสตรีสหกรณ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่า 1) ดา้นคุณลกัษณะของผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าท่ีเป็นผูริ้เร่ิมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 2) ดา้นการ
บริหารจดัการ กลุ่มตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายประจ าทุกเดือน 3) ดา้นทรัพยากรในทอ้งถ่ิน สมาชิกน า
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสินคา้ 4) ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกควรมี
ส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม และสอดคล้องกบังานวิจยัของ (ธนิต  เลิศพนัธ์ุพรหม, 2554) ท่ีพบว่า แนวทาง
ภายนอกท่ีมีผลต่อความเขม้แขง็และความย ัง่ยนืของกลุ่มอาชีพ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีมี 
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูน้ ามีความรอบรู้ในงานหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบและนโยบายกิจการท่ีตนเองมีส่วน
บริหารงานอยูแ่ลว้ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ผูน้ ามีความคิดริเร่ิม มีการคน้คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อยู่ในระดบั
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มาก 3) ระดบัความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มอาชีพ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอนและสมาชิกทุกคนจะตอ้งทราบว่ามารวมตวักนัเพื่อ
ประโยชน์อนัใด และระเบียบข้อบงัคับต้องมาจากมติของสมาชิก หรือให้สมาชิกยอมรับอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ กลุ่มจะตอ้งมีขอ้ตกลงร่วม มีการจดัระบบบญัชี เอกสารต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของ
สมาชิก และกลุ่มตอ้งมีระเบียบขอ้บงัคบัหรือกติการะเบียบขอ้บงัคบัเป็นเร่ืองก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกไวพ้ร้อม อยูใ่นระดบัมาก 

การระดมทุนทั้งภายในและภายนอก อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด การประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ผลงานอยู่
ในระดบันอ้ย การพฒันาความรู้เบ้ืองตน้ในการด าเนินงานให้แก่สมาชิก ในระดบัมากท่ีสุดและระดบัมากเท่ากนั 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ (เฉลิมพล  ธารประเสริฐ, 2550) แนวทางของความส าเร็จเพื่อพฒันากลุ่มอาชีพ
ลกัษณะเดียวกนัในทอ้งถ่ินอ่ืน ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นการผลิตอยา่งสม ่าเสมอ การประยุกตใ์ชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
การขยายแรงงานก าลงัการผลิต การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของ
งบประมาณ และการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ส่วนการก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มในระดบัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่มในระดบัมากท่ีสุด และการ
เขา้ร่วมในการประชุมกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุภาพร  สาธรพนัธ์, 2553) 
พบว่า แนวทางท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จแบบยัง่ยืนของกลุ่มสตรี ทุกแนวทาง คือ คุณลกัษณะของสมาชิก ลกัษณะ
ของกลุ่มสตรี การตดัสินใจ และการวางแผน ระดบัการมีส่วนร่วม การตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา  การสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน และทศันคติท่ีมีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อยูใ่น
ระดับมาก โดยแนวทางท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คุณลักษณะของสมาชิก และแนวทางท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด                 
คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจยัของ (จนัทนา โอสกกระพนัธ์, 2538) พบว่า 
แนวทางเก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่ม คือ การจดัประชุมพร้อมทั้งให้สมาชิกร่วมกนัด าเนินกิจกรรมเดือนละคร้ัง 
และกลุ่มให้สมาชิกร่วมกนัแสดงความคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะร่วมกนัด าเนินกิจกรรม 4 ปัจจยัเก่ียวกบั
สถานการณ์กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลเฉล่ียคืนตามหุ้นให้แก่สมาชิกอยา่ง
ยติุธรรม และกลุ่มเก็บไวเ้ป็นทุนส ารองเพื่อด าเนินงานกลุ่มปีต่อไป สมาชิกมีความรู้สึกพอใจและภูมิในช่ือเสียง
ของกลุ่มในสังคมมากเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรของกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีสมาชิกรู้จกั 
 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมการพฒันากลุ่มทอเส่ือกกให้มีการรวมกลุ่มท่ีเขม้แข็งและเป็น

รูปธรรม ควรส่งเสริมใหมี้การสืบทอดเป็นวฒันธรรมและภูมิปัญญาการทอเส่ือกก เพื่อการอนุรักษแ์ละ
สืบทอดสู่คนรุ่นหลงั 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการพฒันากลุ่มสตรีควรมีการเสริมพลงัอ านาจของกลุ่มสตรีในดา้น
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการวางแผน อนัจะส่งผลใหก้ลุ่มทอเส่ือกก
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนดา้นการพฒันาฝีมือ เทคนิคการยอ้มสี ฯลฯ ให้กบักลุ่มทอ
เส่ือกก เพื่อท่ีจะสามารถสร้างเป็นผลิตภณัฑพ์ฒันาไปสู่ผลิตภณัฑ ์OTOP ต่อไปในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงระบบกระบวนการของกลุ่มทอเส่ือกก เพื่อเพิ่มศกัยภาพของการทอเส่ือกก ขยายขอบเขต

ของการศึกษาในระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
2. ศึกษาขอ้มูลเชิงลึกดา้นอ่ืนๆ เช่น ระบบการบริหารการพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ ์ระบบการพฒันาการ

เรียนรู้ ระบบบริหารจดัการในดา้นเครือข่ายขอ้มูลและการส่ือสาร 
3. ควรศึกษาแนวทางเสริมสร้างพลงัอ านาจใหก้บักลุ่มทอเส่ือกก ดา้นความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการตดัสินใจ และการวางแผน 
 

กติติกรรมประกาศ 
วจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความอนุเคราะห์และค าแนะน าจาก รศ.ดร.จุฑา เทียนไทย,      

รศ.สมพล  ทุ่งหวา้ และ ดร.วินยั ปัญจขจรศกัด์ิ ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านการวิจยั ซ่ึงให้ขอ้ช้ีแนะ และขอ้คิดเห็น
ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากแก่ผูว้ิจยั ขอกราบขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ 
นายสมนึก ล้วนดี ผูใ้หญ่บา้นหนองกก สมาชิกกลุ่มทอเส่ือกกบา้นหนองกก ต าบลทพัราช อ าเภอ-ตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว ทุกท่านท่ีมีส่วนเ ก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีอย่างครบถ้วนสุดท้าย น้ี
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ท่ีให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนเงินงบประมาณผลประโยชน์   
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บทคดัย่อ 
องคก์ารการกุศลมีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสังคมปัจจุบนั แต่ความส าเร็จใน

การด าเนินงานขององค์การประเภทน้ีข้ึนอยู่กบัความสามารถปรับตวัในการขบัเคล่ือน เพื่อให้สอดคล้องกบั
พลวตัทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวตักรรมทางสังคมมาใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีท่ีแต่ละ
องค์การปฏิบัติงานอยู่ การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีขององค์การการกุศลมุสลิมองค์การหน่ึง ซ่ึง
ด าเนินงานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตวัขององค์การด้วยการน า
นวตักรรมทางสังคมมาใช้ การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสั งเกตและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ               
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการท าความเขา้ใจความหมาย การจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะและ   
การสังเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า การน าแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการริเร่ิมและในกระบวนการด าเนิน
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะการน าแนวคิดการประกอบการทางสังคมควบคู่กบักบัการประยุกตใ์ชเ้ทคนิควิธีการ
ส่ือสารใหม่ๆ ผา่นส่ือทางสังคมบนอินเตอร์เนตและการใชเ้ครือข่ายทางสังคม ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จอยา่งน่าพอใจ ทั้งในดา้นการหาทุนสนบัสนุนและการน าส่งความช่วยเหลือ  
 

ค าส าคัญ  องคก์ารการกุศลมุสลิม นวตักรรมทางสังคม การประกอบการทางสังคม  ส่ือทางสังคม เครือข่ายทาง
สังคม 
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Abstract 
Charitable organizations play important roles in helping underprivilege groups in the present day. 

However, achievements of their operation require adaptability in their mobilization to suit social dynamics. 
This research is a case study research of a Muslim charitable organization operated in southern border 
provinces of Thailand aiming at investigating adaptation of the organization through adoption of social 
innovation.  Data collection was undertaken by means of observation and informal interview. Data analysis 
was done by clarifying meanings, typological analysis, logical reasoning and data synthesis. Findings show 
that adoption of new ideas both in the initiation and in the operational process of related projects, especially 
the adoption of social entrepreneurship concepts together with application of new communication techniques 
via social media on the internet as well as utilization of social networks, results in satisfactory achievements 
in its operation, both with respect to fund raising and service delivery. 

 
Keywords :  Muslim charitable organization, social innovation, social entrepreneurship, social media, social 
network. 
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1. บทน า 
           ความส าคญัของนวตักรรมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั    
แต่เม่ือกล่าวถึงนวตักรรม (innovation) โดยทัว่ไปแลว้ คนส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจวา่เป็นส่ิงใหม่ๆทางเทคโนโลย ี
(technological innovation) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้มยัใหม่ต่างๆ ท่ีถูกผลิตข้ึนมา แลว้น ามาใชใ้นการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Williams & Edge, 1996)  อยา่งไรก็ตาม ความเขา้ใจ
ดงักล่าวน้ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเม่ือไม่นานมาน้ี เม่ือค าวา่นวตักรรมทางสังคม หรือ social innovation ไดเ้ขา้มาอยู่
ในความสนใจของนกัวิชาการและนกัเคล่ือนไหวทางสังคม โดยท่ีนวตักรรมทางสังคมน้ีถูกมองว่าส าคญัมาก
ส าหรับการบริหารจดัการสังคมในระดบัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นกลุ่มคน ชุมชนหรือองค์การ ภายใตบ้ริบทท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (Bruce, 1993; Dawson & Daniel, 2010) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือน ามาใชก้บัการบริหาร
จดัการองค์การ โดยไม่ได้จ  ากดัเฉพาะองค์การธุรกิจท่ีมุ่งแสวงหาก าไรเท่านั้น แต่รวมถึงองค์การของรัฐท่ีมุ่ง
จดับริการเพื่อสวสัดิภาพของประชาชน หรือองคก์ารการกุศลท่ีพยายามท างานช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ โดย
ไม่แสวงหาก าไรทางการเงินเพ่ือตอบแทนกลบัมายงัผูป้ระกอบการหรือผูล้งทุน (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009) 
          ในปัจจุบนัน้ี เป็นท่ียอมรับวา่องค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร (nonprofit organization) หรือองค์การการกุศล 
(charitable organization) จ านวนมากไดเ้ขา้มามีบทบาทในการแกปั้ญหาทางสังคม โดยมกัจะอาศยังบประมาณ
ท่ีได้จากการขอรับบริจาค ในขณะเดียวกนั ผูท้  างานมกัจะเสียสละ ท างานด้วยจิตอาสาเป็นหลกั แต่ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว องคก์ารเหล่าน้ีมกัจะตอ้งปรับตวัอยา่งมาก โดยการ
หนัไปด าเนินการในเชิงธุรกิจมากข้ึน เพื่อให้การด าเนินการไดผ้ลและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเช่ือวา่จะส่งผล
ต่อความย ัง่ยนืขององคก์าร การปรับตวัดงักล่าวน้ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งในส่วนของการหาทุนและการบริหารจดัการ 
รวมถึงการน าส่งบริการใหค้วามช่วยเหลือแก่บุคคลเป้าหมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาทางสังคมตรง
กบัท่ีบุคคลเป้าหมายตอ้งการความช่วยเหลือและทนัการณ์ (Weerawardena, McDonald & Mort, 2010; Perrini 
& Vurro, 2006).  องคก์ารการกุศลมีหลายประเภท หากแบ่งตามฐานท่ีมาของการก่อตั้ง องคก์ารการกุศลจ านวน
หน่ึงตั้งข้ึนมาบนฐานของความเช่ือทางศาสนา โดยมีหลกัการและวิธีการบริหารจดัการท่ีอิงหลกัค าสอนของ
ศาสนาท่ีกลุ่มตนนบัถือและศรัทธา องคก์ารการกุศลประเภทน้ีมกัจะมีกรอบในการท างานเฉพาะท่ีอิงอยูก่บัหลกั
ค าสอนของศาสนา คนท างานและบุคคลเป้าหมายท่ีให้ความช่วยเหลือก็มกัจะถูกก าหนดให้อยู่ภายในกรอบน้ี
เช่นกนั ซ่ึงในอดีต รูปแบบของการจดัองคก์าร การบริหารจดัการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนมกัจะจ ากดั
เป็นไปตามประเพณีท่ีอิงหลกัการดงักล่าวน้ีดว้ย แต่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 
องค์การเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งปรับตวั เพื่อความอยูร่อดในระยะสั้นและเพื่อให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื (Clerkin & GrØnbjerg, 2007)   
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องคก์ารการกุศลมุสลิมเป็นตวัอยา่งขององคก์ารท่ีไม่แสวงหาก าไรซ่ึงอิงหลกัศาสนาอิสลาม ท่ีผา่นมาการ
ด าเนินงานมกัจะประสบปัญหาท่ีทา้ทายดา้นการหาทุนและความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน จึงตอ้งมีการปรับตวั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์ารการกุศลมุสลิมในประเทศไทย ซ่ึงมีประชากรมุสลิมเป็นกลุ่มนอ้ย อยา่งไรก็ตาม จาก
การติดตามองคก์ารการกุศลมุสลิมในประเทศไทยจ านวนหน่ึง ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปีท่ีผา่นมา พบวา่มี
หลายองคก์ารท่ีพยายามปรับตวัอยา่งน่าสนใจ โดยมีการพฒันาเชิงนวตักรรมในการด าเนินงานเพื่อท่ีจะเผชิญกบั
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนไป (ณรงค ์ฉิมวิเศษ, อาแว มะแส และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2555; Masae, 
2014) หน่ึงในนั้นคือมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีตั้งข้ึนมาเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผา่นมา โดย
มีพนัธกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กก าพร้าและครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน แม้จะตั้งข้ึนมาเป็นระยะเวลาไม่นานนัก         
แต่มีการขบัเคล่ือนจนประสบผลส าเร็จอย่างน่าสนใจยิ่ง จึงท าให้น่าสนใจศึกษาการขบัเคล่ือนและการปรับตวั
ขององคก์ารน้ี โดยมีค าถามวจิยัวา่ องคก์ารการกุศลมุสลิมมีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานช่วยเหลือสังคมอยา่งไร
ในบริบทของพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการปรับตวัและน าแนวคิดใหม่ ๆ หรือนวตักรรมทางสังคมมาใช้
อยา่งไรบา้ง และความส าเร็จอนัเป็นผลจากการน าแนวคิดน้ีมาใชเ้ป็นอยา่งไรบา้ง  

        บทความช้ินน้ีมุ่งน าเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนและการปรับตวัขององคก์ารการกุศลมุสลิม 
ภายใตช่ื้อของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ขอ้มูลท่ีน าเสนอไดม้าจากการวิจยัแบบกรณีศึกษา
ขององคก์ารน้ี ท่ีช่วงชิงโอกาสในการน าเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในยุคของการส่ือสารไร้พรหมแดนมา
ประยุกต์ไช้ ภายใต้บริบทของพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงมีปัญหาทางสังคมมากมาย อนัเป็นผลจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองและทา้ทายการท างานขององคก์าร 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคส์ าคญั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการขบัเคล่ือนขององคก์ารการกุศลมุสลิม ดว้ย

การน านวตักรรมทางสังคมมาใช้ในการปรับตวั ให้สามารถด าเนินงานตามพนัธกิจท่ีมุ่งช่วยเหลือสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง ภายใตบ้ริบทของพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้และผลกระทบทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ในจงัวด้ชายแดน
ภาคใต ้2) เพื่อศึกษาความส าเร็จในการขบัเคล่ือนองคก์ารและการสนบัสนุนของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  
 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะกรณีของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็น

องค์การการกุศลมุสลิมท่ีจดทะเบียนและมีท่ีตั้งอยูในจงัหวดัยะลา กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาครอบคลุม
ผูบ้ริหารโครงการ ผูท่ี้ท  างานกบัองคก์าร แกนน าเครือข่ายความร่วมมือ และผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์าร 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่องคก์ารเร่ิมก่อตั้งอยา่งเป็นทางการ เม่ือปี พ.ศ. 2552  จนถึงปี 
พ.ศ. 2561 แต่มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเขม้ขน้ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 
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4. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
4.1 องค์การการกุศล: ความหมาย เป้าหมายและการขับเคลือ่น 

          องคก์ารการกุศล (charitable organization) หรือองค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร (non-profit organization) 
โดยทัว่ไปแลว้หมายถึงองคก์ารท่ีก่อตวัข้ึนมาโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อมุ่งด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
โดยไม่ตั้งใจท่ีจะกระจายผลตอบแทนส่วนเกินไปยงัผูส้นบัสนุนดา้นต่าง ๆ รวมทั้งผูน้ าองคก์าร (Anheier, 2005; 
Stecker, 2014) โดยนยัน้ี การด าเนินงานขององคก์ารการกุศลมกัจะไม่ไดถู้กขบัเคล่ือนโดยมีก าไรชกัน า แต่ถูก
ผลักดนัโดยการอุทิศตวัเพื่อจดัหารายได้และทรัพยากร อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานขององค์การ       
ใหส้ามารถขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้           

เป้าหมายส าคญัของการด าเนินงานขององคก์ารการกุศลมกัจะมุ่งยกระดบัสังคมในมิติต่าง ๆ ส่วนใหญ่
เพื่อให้ความช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดหาและน าส่งทรัพยากรหรือส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการ แต่มีความยากจนหรือขดัสน ซ่ึงมกัจะเป็นผูด้อ้ยโอกาสหรือประสบปัญหาความ
ขาดแคลนในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ (Helmig, Ingerfurth & Pinz, 2014) การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวมมกัจะมีการขบัเคล่ือนผา่นกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
เพื่อปรับปรุงการด ารงชีพ กิจกรรมด้านศาสนาหรือการพฒัาจิตใจ ฯลฯ โดยท่ีบางองค์การอาจจะท ากิจกรรม
หลายดา้นควบคู่กนัไป จึงมีความซบัซอ้นในการด าเนินการไม่นอ้ย (Anheier, 2014)  

4.2 องค์การการกุศลฐานศาสนา: เป้าหมายและพนัธกจิ 

องคก์ารการกุศลฐานศาสนา (religion or faith-based nonprofit organizations) เป็นองคก์ารการกุศลท่ี

พบในอตัราส่วนท่ีสูงในประเทศก าลงัพฒันา รวมถึงประเทศไทย โดยมีทั้งองคก์ารท่ีตั้งข้ึนมาในระดบัทอ้งถ่ิน

ระดบัประเทศ และองคก์ารท่ีมีความเช่ือมโยงเป็นสาขาหน่ึงขององคก์ารการกุศลระดบันานาชาติ (Masae, 2014) 

โดยทัว่ไปแลว้ มกัจะตั้งข้ึนมาโดยกลุ่มคนท่ีไดรั้บแรงจูงใจจากความศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหน่ึงอยา่งแรง

กล้า และมีความเช่ือมโยงกบัชุมชนทางศาสนา หรือมีฐานทางอุดมการณ์จากศาสนาใดศาสนาหน่ึงเป็นการ

เฉพาะ (Wuthnow, 2000) เป้าหมายส าคญัของการตั้งองคก์ารการกุศลประเภทน้ี คือ มุ่งให้ความช่วยเหลือทาง

สังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสและเผยแผค่วามดีตามอุดมการณ์ของศาสนา โดยเฉพาะการแกปั้ญหาของกลุ่มคนท่ีนบัถือ

ศาสนาเดียวกนักบัท่ีแต่ละองค์การอิงอยู่ ด้วยการจดัท ากิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อมุ่งให้ได้บุญกุศลจากการ

กระท าตามกรอบของแต่ละศาสนาดว้ย (Moyer, Sinclair & Spaling, 2012; Belefeld & Cleveland, 2013)   

องคก์ารการกุศลมุสลิมถือเป็นองคก์ารการกุศลฐานศาสนาประเภทหน่ึง ตั้งข้ึนมาเพื่อมุ่งท าความดีตาม

ค าสอนของศาสนาอิสลาม มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน โดยหวงัให้ไดผ้ลบุญของการกระท า

ตามความเช่ือในศาสนาอิสลาม อนัจะเป็นการเผยแผค่วามดีให้แก่สังคมดว้ย (Lambarraa & Riener, 2012) ส่วน

หน่ึงอาจเน่ืองมาจากปัญหาบางปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชาวมุสลิมนั้นมีความเฉพาะเจาะจงและอ่อนไหว ยากท่ีจะ

ไดรั้บการแกไ้ขจากรัฐบาลหรือองคก์ารกุศลทัว่ไปอยา่งเพียงพอ ในขณะเดียวกนั ปัญหาดงักล่าวน้ียงัเก่ียวขอ้ง
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กบัมนุษยธรรม ซ่ึงทุกศาสนาเน้นให้ความช่วยเหลือ ดงันั้นองค์การการกุศลมุสลิมจึงมกัจะมีแรงผลกัดนัจาก

ความศรัทธาในศาสนาอิสลามในการด าเนินพนัธกิจหลายดา้นเพื่อส่งเสริมการท าความดี ซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวา้ง

กว่าความเก่ียวขอ้งในแง่มนุษยธรรมเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกบัองค์การการกุศลฐานศาสนาอ่ืน ๆ อนัมีนยัท่ี

แสดงถึงการท าหน้าท่ีท่ีส าคญัในฐานะผูศ้รัทธา โดยจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาส 

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นค าสอนของแต่ละศาสนา (Ferris, 2005)  

องคก์ารการกุศลฐานศาสนาท่ีอิงความเช่ือและศรัทธาในศาสนาอิสลาม หรืออาจเรียกสั้นๆวา่ “องคก์าร

การกุศลมุสลิม” มกัจะพบไดโ้ดยทัว่ไปในสังคมท่ีมีชาวมุสลิมอาศยัอยูจ่  านวนมากพอสมควร ไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะ

ในประเทศท่ีมีประชากรท่ีนบัถือศาสนาอิสลามในอตัราส่วนท่ีสูงเท่านั้น แมใ้นประเทศท่ีมีมุสลิมเป็นประชากร

ส่วนนอ้ย แต่มีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาสูง ดงัเช่นในประเทศสหราชอาณาจกัร และในประเทศไทย แมจ้ะยงั

ไม่มีการศึกษาท่ีระบุชัดเจนถึงจ านวนขององค์การการกุศลท่ีอิงศาสนาอิสลามในประเทศไทย แต่ก็มีรายงาน

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง เช่น งานวิจยัของ ณรงค ์ฉิมวิเศษ อาแว มะแส และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2554)   

ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กก าพร้า และงานวจิยัของ Masae (2014) 

ท่ีรายงานการปรับตวัของ 2 องคก์ารการกุศลมุสลิมในประเทศไทยไปสู่การประกอบการสังคม ฯลฯ นอกจากน้ี 

ยงัมีการศึกษาของสุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2544) ท่ีศึกษาการระดมทุนขององคก์ารการกุศลมุสลิมในกรุงเทพฯ ผลจาก

การศึกษาเหล่าน้ีสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีท้าทายองค์การการกุศลมุสลิมในการด าเนินงาน          

ไม่เฉพาะแต่การหาทุน ซ่ึงจะตอ้งปรับตวัจากเดิมท่ีเน้นการขอรับบริจาคดว้ยการจดังานหาทุนตามประเพณี  

ไปสู่วธีิการอ่ืน ๆ ท่ีบูรณการการด าเนินการเชิงธุรกิจมากข้ึน  

จากการสังเกตของผูว้ิจยั มีองค์การการกุศลมุสลิมขนาดต่าง ๆ จ านวนมากตั้งอยู่กระจดักระจายทัว่

ประเทศไทย  แต่ท่ีพบไดม้ากคือ ในกรุงเทพฯ และพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมีจ านวนประชากรมุสลิม

อาศยัอยู่ในสัดส่วนท่ีมาก เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในประเทศ การท่ีมกัจะพบองค์การการกุศลฐานศาสนา

จ านวนมากในสังคมมุสลิมน้ี น่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่ีค าสอนของศาสนาอิสลามเน้นการท าทานเพื่อ

ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูท้  าหน้าท่ีเผยแผ่ความดี องค์การการกุศลเหล่าน้ีจะช่วย

เป็นตวักลางในการรวบรวมเงินทองและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บบริจาค ทั้งในลกัษณะของซากาต (ทานบงัคบั 

ส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์นครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว)้ และซอดาเกาะฮ์ (การบริจาคด้วยความสมคัรใจ) เพื่อน า

ส่งไปยงับุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสมควรจะไดรั้บ การด าเนินงานขององคก์ารเหล่าน้ีมกัจะครอบคลุมการเคล่ือนไหว

ในรูปของการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมุ่งแก้หรือบรรเทาปัญหาสังคมในหลาย ๆ ลกัษณะและรูปแบบ รวมถึง

กิจกรรมการจดัหาทุนเพื่อน ามาใชใ้นการช่วยเหลือสังคมและการบริหารจดัการ โดยอาจน าทุนท่ีหามาไดไ้ปใช ้
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ในกิจการท่ีเพิ่มมูลค่าดว้ยก็ได ้(Singer, 2006; Lambarraa & Riener, 2012; Alim, 2015; Abdelsalam & Qassem, 

2016) เม่ือองคก์ารมีการพฒันา ขนาดองคก์ารจะเติบโตข้ึน ขอบเขตของการท างานและการบุคคลเป้าหมายท่ีให้

ความช่วยเหลือขยายกวา้งข้ึน ความตอ้งการทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานจึงมีมากข้ึนตามไปดว้ย 

ในขณะเดียวกนัสภาพทางสังคมมกัจะมีพลวตัเช่นกนั องคก์ารมกัจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในการด าเนินงาน

ไปสู่ความย ัง่ยืน หากไม่มีการปรับตวัท่ีดีพอ โดยอาจตอ้งสร้างหรือน านวตักรรมทางสังคมมาใช้ดว้ย เพื่อให้

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (McDonald, 2007; Weerawardena, 

McDonald & Mort, 2010). 

4.3 แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมทางสังคม 

           Scott (2007) กล่าววา่ นวตักรรมทางสังคมหมายถึงความคิดใหม่และโครงสร้างชนิดใหม่ ๆ ทางสังคม 

ซ่ึง สอดคลอ้งกบัค านิยามท่ีปรากฏใน Pol & Ville (2009 อา้งถึง Center for Social Innovation, 2008) ท่ีอธิบาย

ว่า นวตักรรมทางสังคมหมายถึงความคิดใหม่ ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีท้าทายทางสังคม 

วฒันธรรม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์ของผูค้นและโลก นอกจากน้ี ยงัมีมุมมองท่ีเนน้การปฏิบติั

ทางสังคมท่ีอธิบายวา่ นวตักรรมทางสังคมครอบคลุมการปฏิบติัใหม่ ๆ ทางสังคมท่ี ถูกสร้างข้ึนจากการกระท า

ร่วมกนั (collective action) อยา่งมีความตั้งใจ และมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงสังคมอยา่งทนั

การณ์ (Cajaiba-Santana, 2014) โดยอาจมีรายละเอียดของเป้าหมายท่ีหลากหลาย แต่ทา้ยท่ีสุดก็เพื่อยกระดบั

สวสัดิการของผูค้นและชุมชน ผา่นการสร้างงาน การบริโภคหรือการมีส่วนร่วมของคนและชุมชนเหล่าน้ี อนัจะ

น าไปสู่การได้มาซ่ึงแนวทางในการแก้ปัญหา ทั้งในระดบับุคคลและชุมชน (LEED Forum on Social 

Innovation, 2000 อา้งถึงใน Murray, Caulier-Grice & Mulgan, 2010) จะเห็นไดว้่าความหมายดงักล่าวน้ี         

บางความหมายมีมุมมองท่ีแคบ ในขณะท่ีบางความหมายมีมุมมองท่ีกวา้ง อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะน าไปเช่ือมโยง

กบัการด าเนินงานขององคก์ารการกุศล ความหมายท่ีให้โดย Cajaiba-Santana (2014) ซ่ึงให้ความส าคญักบัการ

ปฏิบติัใหม่ ๆ ในรูปของการกระท าร่วมกนัทางสังคมอย่างมีเป้าหมาย จดัวา่เป็นความหมายสะทอ้นให้เห็นถึง

วธีิการท่ีตอ้งด าเนินไปอยา่งเป็นกระบวนการ ผา่นการคิดและการวางแผนอยา่งมีส่วนร่วมและเป็นระบบ 

         แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทางสังคมเป็นแนวคิดท่ีซบัซอ้นและมีหลายมิติ ซ่ึงสามารถใชใ้นการแสดงถึง
กลไกต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีมักจะเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริง ซ่ึงมีการพฒันาและใช้ประโยชน์ในกาสร้างการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม การกระจายและการใชน้วตักรรมเกิดข้ึน ภายใตบ้ริบททางสังคมและเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กบัการปฏิบติัของคน ตลอดจนค่านิยมและบรรทดัฐานทางสังคม (Bock, 2012) แมว้่าการใช้นวตักรรมทาง
สังคมอาจมีวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลาย แต่ต่างก็มุ่งแกปั้ญหาทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหรือยกระดบั
สวสัดิการของคนและชุมชน (LEED Forum on Social Innovation, 2000 อา้งถึงใน Murray, Caulier-Grice and 
Mulgan, 2010) ทั้งน้ีนวตักรรมท่ีน าไปใช้ในแต่ละสังคมนั้นจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของสมาชิกของสังคมนั้น ๆ 
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โดยตอ้งมีความเก่ียวขอ้งและเหมาะสมทางจริยธรรมดว้ย นอกจากน้ี นวตักรรมทางสังคมยงัเก่ียวขอ้งกบัการชกั
น าให้เกิดการจดัระบบสังคมใหม่ (reorganizing society) ท่ีมุ่งให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมมากข้ึน
ในสังคม ดงันั้นจึงอาจเรียกไดว้า่แนวคิดนวตักรรมทางสังคมไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดเชิงวิเคราะห์ในทางวิชาการ
เท่านั้น แต่มนัสามารถน าไปใชใ้นเชิงบรรทดัฐาน (normative way) ท่ีให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและการเมืองดว้ย ดงันั้นเม่ือน าไปใชใ้นสังคมใหญ่จึงตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบับริบททางการเมือง
และนโยบายของรัฐในแต่ละสังคมดว้ย (Bock, 2012)  
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยการน านวตักรรมทางสังคมมาใชใ้นการท างาน เพื่อช่วยเหลือยกระดบั
คุณภาพชีวติของผูด้อ้ยโอกาสเป็นท่ีกล่าวขานกนัมากในระยะหลงั ส่วนมากจะเก่ียวพนักบัองคก์ารท่ีไม่แสวงหา
ก าไร ซ่ึงมุ่งท างานเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตวัอย่างส าคญัสามารถเห็นได้จากการริเร่ิมของศาสตราจารย ์       
มูฮมัหมดั ยุนุส ในการสร้างธนาคารกรามีน (Gremeen Bank) ท่ีด าเนินการโดยให้คนจนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนบงัคลาเทศเป็นผูถื้อหุน้และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้เขา้ถึง
สินเช่ือโดยง่าย รวมทั้งเป็นการกระตุน้ให้เกิดการสร้างเสริมพลงั (empowerment) ในหมู่คนจน จนประสบ
ผลส าเร็จอยา่งมหาศาล สามารถขยายกิจการกระจายออกไปทัว่ประเทศ อีกทั้งยงัน าไปสู่การพฒันาโครงการอ่ืน 
ๆ อีก เช่น โครงการผลิตโยเกิร์ต ภายใตช่ื้อ Grameen Danone Foods ซ่ึงด าเนินการในรูปแบบของการลงทุนร่วม 
(joint venture) กบั บรรษทัขา้มชาติ Groupe Danone  ผลิตโยเกิร์ตเสริมสารอาหารท่ีเยาวชนในประเทศบงัคลา
เทศมกัจะขาด มาจ าหน่ายในราคาถูก เพื่อให้เยาวชนมีก าลังสามารถเข้าถึงสินค้าท่ีมีประโยชน์น้ีได้ แต่ยงั
สามารถมีก าไรเพื่อการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยุนุสยงัไดพ้ยายามขยายงานไปแกปั้ญหาสังคมดา้น
อ่ืนๆอีก โดยการประยกุตแ์นวคิดธุรกิจเพื่อสังคมต่อ (Yunus, 2010) แนวคิดของเขาไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะในประเทศ
บงัคลาเทศเท่านั้น แต่ถูกน าไปขยายผลทัว่โลก ผ่านกระบวนการด าเนินงานเชิงการประกอบการท่ีเขาเรียกว่า 
Social Business ท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดการประกอบการเชิงธุรกิจท่ีมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือ อาจเรียก
อีกช่ือหน่ึงวา่ การประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) ซ่ึงถือวา่เป็นนวตักรรมทางสังคมลกัษณะ
หน่ึง (Cajaiba-Santana, 2014) 
  นอกจากน้ี ในช่วงหลงัมีงานวิจยัท่ีกล่าวถึงบทบาทของส่ือทางสังคม (social media) ในการด าเนินงาน
ขององคก์ารท่ีไม่แสวงหาก าไรวา่มีมากข้ึน และเป็นท่ียอมรับว่าช่วยให้การท างานดา้นการประชาสัมพนัธ์และ
การแสวงหาการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ไดผ้ลและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Curtis et al., 2009) อีกทั้งยงัมีการ
น าไปใช้ในการส่ือสารเพื่อสร้างพนัธกิจสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชน ซ่ึงไม่เพียงแต่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัเท่านั้น แต่มุ่งปฎิบติัเพื่อสร้างความร่วมมือกนัในรูปแบบของชุมชน
ผูมี้ความสนใจร่วมดว้ย (Lovejoy and Saxton, 2012). 
 

 

 

 



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติการบริหารการพฒันาสงัคมและยุทธศาสตร์ การบริหารคร้ังท่ี  3 ประจาปี  2561  28 
 

5. แนวคดิน าในการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อต่างๆท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปเป็นแนวคิดน าในการศึกษาน้ี        

ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วธีิวทิยาการวจิยั 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท่ีด าเนินการตามแนวทางกรณีศึกษา           
(case study approach) โดยไดท้  าการเลือกมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทพัยากรมนุษย์แบบพาะเจาะจงเป็น
กรณีศึกษา เน่ืองจากเป็นองคก์ารท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีกา้วหนา้ โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีน่าสนใจมาก ใน
เวลาเพียงไม่ก่ีปีหลงัจากท่ีก่อตั้งข้ึนมา อีกทั้งยงัเป็นองคก์ารท่ีน าความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในสังคมไทยมาใช้
ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะ
เด็กก าพร้าและครอบครัวยากจนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั้งกระตุ้นคนในสังคมให้มาสนใจต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์การด าเนินการ โดยการร่วมร่วมให้การสนบัสนุนในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวมขอ้มูลใช้
วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (nonparticipant observation) เป็นหลกั เสริมดว้ยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 12 คน ซ่ึงครอบคลุมผูบ้ริหารมูลนิธิ ท่ีปรึกษา ตวัแทนเครือข่าย ผูใ้ห้การสนบัสนุนทาง
การเงิน ตลอดจนตวัแทนของผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือ นอกจากน้ียงัรวบรวมขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ ท่ีองคก์ารเหล่าน้ี
ใช้ในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรม ท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัด้วยเทคนิคแบบสามเส้า
ระหวา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งและวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีต่างกนั หลงัจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ดว้ยการท าความ
เขา้ใจกบัเน้ือหาในเร่ืองต่าง ๆ การจดัหมวดหมู่ของเน้ือหา การวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ การตีความและการ
สร้างขอ้สรุปเชิงอุปนยั โดยพยายามเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและบริบทเฉพาะของกลุ่มและของ
พื้นท่ีศึกษา 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การขบัเคลือ่น 

องค์การการกศุลมสุลมิ  
เพื่อช่วยเหลอืสงัคม 

ปัญหาสงัคมของเด็กก าพร้า 

และครอบครัวยากจน 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

เครือขา่ยทางสงัคมและผู้

มีความสนใจ่วม 

รูปแบบความชว่ยแหลอื/แก้ปัญหา  

และการน าสง่ความช่วยเหลอื 

 

การปรับตวัและน านวตักรรม 
ทางสงัคมมาใช้ 
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7. ผลการศึกษา 
7.1 บริบทของจังหวดัชายแดนภาคใต้: ปัญหาความไม่สงบและผลกระทบต่อสตรีหม้ายและเด็กก าพร้า 

  พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตค้รอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อ าเภอของ
สงขลา เป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรเช้ือสายมลายแูละนบัถือศาสนาอิสลาม (ไทยมุสลิมเช้ือสายมลาย)ู อาศยัอยูจ่  านวน
มาก โดยเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นท่ี ท่ีน่าสนใจคือ ชาวไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูในพื้นท่ีน้ีมีวิถีชีวิตและ
โลกทศัน์ท่ีแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัจากชาวไทยในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ ทั้งน้ีเพราะไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือ
ในศาสนาอิสลามผสมผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งภาษา ท่ีสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัชนชาติมลายใูนประเทศ
มาเลเซียและประเทศใกลเ้คียง (Bajunid, 2005 และ Gilquin, 2005) ส่งผลให้เกิดช่องวา่งในกระบวนการพฒันา 
จนเป็นท่ีกล่าวขานกันว่าเป็นกลุ่มคนท่ีถูกทอดทิ้ง ล้าหลังและยากจนมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึงในประเทศไทย 
สภาพการณ์เช่นน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงท่ีมีมาอยา่งยาวนานในพื้นท่ี 
 ปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้มานานแลว้ เร่ิมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ท่ี
เรียกกนัว่า “กบฏดุซงญอ” ซ่ึงเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2491 หลงัจากนั้น สถานการณ์ไดเ้กิดข้ึนเป็นระยะ ๆ มีทั้งการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองเก่ียวกบัความไม่เป็นธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมลาย ูและการก่อเหตุสร้างความรุนแรงใน
ระดบัต่าง ๆ แต่ความไม่สงบท่ีเกิดอยา่งต่อเน่ืองและบานปลายเร่ิมข้ึนอีกคร้ังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา โดยมี
เหตุการณ์ปลน้ปืนคร้ังใหญ่ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ท่ีกองพนัพฒันาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อนัเป็นปฐมบทของความรุนแรงรอบใหม่น้ี จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีท่าท่ีวา่จะ
ยุติไดง่้าย (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2549) สร้างความเสียหายมหาศาลแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของทั้งเจา้หนา้ท่ีและ
ประชาชนทุกกลุ่ม และยงัส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกมาก ท่ีส าคญัคือปัญหาความยากจน ซ่ึงมีอยู่
ก่อนแลว้ก็ยิง่เพิ่มข้ึนอีกในคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะในครอบครัวของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการเสียชีวิตของผูท่ี้
เป็นหัวหนา้ครอบครัว ซ่ึงมกัจะทิ้งภรรยาหมา้ยและลูกให้กลายเป็นเด็กก าพร้าเป็นจ านวนมาก คนเหล่าน้ีตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาการด าเนินชีวติอนัยากล าบาก โดยมีรายงานจากการประชุมเร่ือง “สถานการณ์เด็กก าพร้าในพื้นท่ี
ความรุนแรงจงัหวดัชายแดนใต”้ วา่ ในช่วงตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 - 30 กนัยายน 2558 จ านวนเด็กก าพร้าไดเ้พิ่ม
มากข้ึน ตามจ านวนของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี และขอ้มูลล่าสุดพบวา่มีลูกก าพร้าจากพ่อแม่ท่ีเสียชีวิต
ในเหตุกาณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีน้ีเป็นทั้งส้ิน 9,806 คน กระจายหนาแน่นอยูใ่นสามจงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส ตามล าดบั (ฐิตินบ  โกมลนิมิ , 2559) ปัญหาเหล่าน้ีมีมากจนเป็นท่ีสนใจขององคก์ารการกุศล
หลายองคก์ารท่ีท างานในพื้นท่ีโดยอิงค าสอนของศาสนาอิสลาม เพราะในศาสนาอิสลามถือวา่ปัญหาเด็กก าพร้า
เป็นปัญหาท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัมากและเร่งด่วน  คนเหล่าน้ีจึงตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาคุณภาพชีวิต  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความจ าเป็นพื้นฐานและดา้นการศึกษา มิฉะนั้นจะมีปัญหาสังคมตามมาอีกมาก ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว (ณรงค์ ฉิมวิเศษ, อาแว มะแส และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2555; กนกนวล กาญจน
เพชร และชนิษฎา ชูสุข, 2558) 
 
 



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติการบริหารการพฒันาสงัคมและยุทธศาสตร์ การบริหารคร้ังท่ี  3 ประจาปี  2561  30 
 

7.2 มูลนิธิเพือ่การศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย์กบังานช่วยเหลือเด็กก าพร้าและครอบครัวที่ยากจน 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นองคก์ารการกุศลท่ีค่อนขา้งใหม่ ตั้งข้ึนมาเม่ือ 10 

กวา่ปีท่ีแลว้ โดยนกักิจกรรมทางสังคมคนหน่ึง ซ่ึงเป็นมุสลิมรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์การท างานสังคมร่วมกบั
องค์การการกุศลอ่ืน ๆ มามากพอสมควร และได้รับการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคม โดย
ส่วนมากท างานในพี้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือไดท้  างานในฐานะอาสาสมคัรแถวหนา้ในองคก์ารอ่ืน ๆ มา
ระยะหน่ึงแลว้ ไดเ้ห็นทั้งแนวทางท่ีเป็นทั้งจุดแข็ง โอกาส และขอ้จ ากดัในการท างานขององค์การการกุศลใน
การพฒันางานให้ตอบสนองกับปัญหาได้ และขยายงานให้ครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ท่ีนับวนัจะมีมากข้ึน 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอยา่งยืดเยื้อมากว่า 
10 ปี รวมทั้งไดเ้ห็นปัญหาความมัน่คงทางทรัพยากร ทั้งทรัพยากรการเงินและทรัพยากรบุคคล ภายใตว้ิถีการ
ท างานแบบเดิม ในการท่ีจะน าพาองค์การไปสู่ความย ัง่ยืน จึงไดแ้ยกตวัออกมาจากองค์การเดิมมาตั้งองค์การ
ใหม่ ข้ึนมา และจดทะเบียนข้ึนท่ีจังหวดัยะลา ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีว ัตถุประสงค์หลักในช่วงแรกคือ               
เพื่อประสานงานและช่วยเหลือจดัหาสถานศึกษาและทุนการศึกษา แก่เยาวชนในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาเร่ือง
สถานท่ีศึกษาและก าลงัทรัพย ์แต่เม่ือด าเนินการมาระยะหน่ึง กลบัพบปัญหาใหม่ท่ีหนกักว่าและมีผูท่ี้ประสบ
ปัญหาจ านวนมากกว่า คือปัญหาความยากจนและความขดัสนในการด ารงชีวิตของเด็กก าพร้าและครอบครัว
ก าพร้าในพื้นท่ีน้ี โดยครอบครัวเหล่าน้ีมกัจะขาดปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตและโอกาสในการหางานท า     
จนไม่สามารถจดัการเร่ืองพื้นฐานทัว่ไปไดอ้ยา่งเพียงพอ  จึงปรับวตัถุประสงคม์าเนน้ช่วยเหลือเร่ืองเหล่าน้ีเป็น
อนัดบัตน้ ๆ ทั้งน้ีส่ิงท่ีมูลนิธิน้ีพยายามท าก็คือการริเร่ิมแนวทางใหม่ ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ อีกทั้งยงัสามารถ
ขบัเคล่ือนองค์การได้อย่างย ัง่ยืน ภายใตบ้ริบททางสังคม วฒันธรรม และการเมืองของพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยไม่ไดล้ะทิ้งค่านิยมเดิม ๆ แต่กลบัน ามาใช้เป็นฐานเพื่อต่อเติมขยายส่วน โดยปรับเอาแนวคิดและ
วธีิการใหม ่ๆ   ท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปอยา่งมีพลวตัมาต่อยอด  

แนวคิดแบบดั้งเดิมท่ีใชคื้อการหาทุนกอ้นใหญ่มาประเดิมในระยะแรก โดยใชว้ิธีการจดังานเล้ียงน ้ าชา 
ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมกนัมากในพื้นท่ี หลงัจากก่อตั้งองคก์ารไม่นาน แต่แทนท่ีจะจดังานเล็ก ๆ เหมือนท่ีมกัจะพบเห็น
ทัว่ไป กลบัเป็นการจดังานใหญ่ท่ีระดมคนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคชุมชน ภาคราชการ ภาควิชาการและภาค
การเมือง ให้เขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงต่างจากงานการกุศลทัว่ไปท่ีมกัจะเน้นการร่วมมมือจากเครือข่ายชุมชนและ
ญาติพี่นอ้งเป็นหลกั ผลจากการจดังานคร้ังแรกน้ีท าให้ไดเ้งินบริจาคมาจ านวนมากพอท่ีจะจดัหาสถานท่ีเพื่อท า
เป็นส านกังานและจดักิจกรรมแนวใหม่ รวมทั้งจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท างานและท่ีดินอีกส่วนหน่ึง 
เพื่อเป็นทุนส าหรับการขยายงานในอนาคต ส่วนแนวคิดใหม่ท่ีน ามาใชอ้ยา่งส าคญั เป็นแนวคิดท่ีไดจ้ากการเรียน
ในระดบับณัฑิตศึกษา มี 2 แนวคิดหลกั คือ แนวคิดการประกอบการทางสังคม (social entrepreneurship) และ
การใช้เครือข่ายทางสังคม (social network) ซ่ึงเป็นการขยายฐานความสัมพนัธ์ท่ีกวา้งกวา่ฐานญาติพี่น้องและ
ชุมชน ไปสู่ฐานเพื่อนฝูงและผูท่ี้มีความสนใจร่วม ควบคู่กับการใช้ส่ือสมยัใหม่ ไม่ว่าจะส่ือส่ิงพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ และส่ือสังคม (social media) ผ่านอินเทอร์เนตท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั โดยใช้เป็น
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ช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการประสานงานต่างๆในการด าเนินกิจกรรมให้มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

จากแนวคิดดงักล่าว มูลนิธิน้ีจึงไดเ้นน้การด าเนินการช่วยเหลือสังคม โดยจดัแบ่งเป็น 3 โครงการหลกั
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ โครงการจดัหาชุดรายอ (ชุดเส้ือผา้ใหม่ส าหรับสวมใส่ในวนัตรุษอีด หรือ “ฮารีรายอ” ของผูท่ี้นบั
ถือศาสนาอิสลาม) แก่เด็กก าพร้าและยากจน โครงการร้านคา้เพื่อการกุศล ท่ีเรียกวา่ “ร้านวากฟั” และโครงการ
ช่วยเสร้างและซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัแก่รอบครัวยากจน แมว้า่ 3 โครงการน้ีจะแยกการด าเนินงานออกจากกนั แต่มี
ความเช่ือมโยงกนัอยา่งมาก โดยมีโครงการร้านวากฟัเป็นแกนกลางของการขบัเคล่ือนองคก์ารให้สามารถยึดโยง
กนัและด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทั้ง 3 โครงการน้ีได้มีการด าเนินการควบคู่กนัมาหลายปีแลว้ และมีการ
พฒันาการด านินงานจนเห็นผลเป็นท่ีประจกัษ์ ทั้งในแง่ของจ านวนผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือ วิธีการจดัการและ
น าส่งความช่วยเหลือแก่คนจ านวนมาก ตลอดจนการระดมทรัพยากรด้านต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ด้วยแนวคิดและ
วิธีการใหม่ ๆ ท่ีเรียกไดว้่าเป็น “นวตักรรมทางสังคม” ส าหรับองค์การการกุศลมุสลิม โดยเฉพาะองค์การท่ี
ด าเนินงานในพื้นท่ีพิเศษซ่ึงอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ของความไม่สงบอยา่งจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7.3 การขับเคลือ่นและการปรับตัวขององค์การผ่านนวตักรรมทางสังคม 
 การขบัเคล่ือนองคก์ารของของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถด าเนิน
พนัธกิจในการท างานสังคมไดอ้ย่างต่อเน่ืองและตรงกบัปัญหาท่ีสนใจในพื้นท่ี ไดผ้่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และปรับตวัพอสมควรของคณะกรรมการมูลนิธิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูก่้อตั้งซ่ึงด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิดว้ย 
ท่ีไดทุ้มเท่ท างานอยา่งหนกัตลอดเวลาตั้งแต่ไดต้ั้งมลูนิธิน้ีข้ึนมา มีการประสานงานและปรึกษาหารือกบับุคคลท่ี
มีช่ือเสียงจากหลายภาคส่วน ส่งผลใหมี้การน าแนวคิดและวธีิการท่ีถือวา่ใหม่ในวงการขององคก์ารท่ีไม่แสวงหา
ก าไรในพื้นท่ีน้ี ท่ีเห็นไดช้ดัใน 3 โครงการหลกัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือ โครงการร้านวากฟั  โครงการจดัหาชุดรา
ยอ และโครงการช่วยเสร้างและซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัแก่รอบครัวยากจน 

ท่ีเด่นชดัท่ีสุดคือการจดัตั้งร้านวากฟั ซ่ึงเป็นความพยายามเอาแนวคิดการประกอบการทางสังคม (social 
entrepreneurship concept) มาใชใ้นการหาทุนเพิ่มเติม มาต่อยอดเงินบริจาคท่ีไดรั้บจากช่องทางต่าง ๆ ดว้ยการ
ให้มีกิจการเชิงธุรกิจ ท่ีไม่เพียงแต่ด าเนินการจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายเพื่อหารายไดใ้นลกัษณะของร้านคา้เท่านั้น 
แต่ยงัมีการผลิตหรือบรรจุสินคา้พื้นฐานหลายชนิด มาจ าหน่ายในราคาย่อมเยา อีกทั้งยงัไดจ้า้งแรงงานในการ
ผลิตและบริการจากครอบครัวก าพร้าและยากจนท่ีพอมีทกัษะแลว้น ามาฝึกพฒันาต่อให้มาท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
สินคา้ท่ีผลิตเอง เร่ิมดว้ยการผลิตน ้าด่ืมและการน าขา้วสารมาบรรจุถุงจ าหน่าย แลว้ขยายต่อไปยงัการผลิตเส้ือผา้
ส าเร็จรูป ขนมจ าพวกเคก้ และเฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม ส่วนใหญ่ของก าไรท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้เหล่าน้ีจะ
น ามาใชเ้ป็นค่าจา้งของคนท างานท่ีช่วยในการผลิตสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเหลือน ามาใชใ้นการบริหาร
องคก์าร รวมทั้งไปสมทบกบัเงินทุนท่ีระดมมาเฉพาะกิจแต่ละคร้ังเพื่อน าไปช่วยเหลือสังคม นอกจากน้ียงัมีการ
น าสินคา้ไปบริจาคแก่ผูท่ี้เดือดร้อนยามมีเหตุการณ์ภยัพิบติัต่าง ๆ ดว้ย ในขณะเดียวกนั คนท างานในร้านคา้และ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งก็จะถูกดึงไปช่วยงานอาสาสมคัรขององคก์ารในยามท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลามีงาน 
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ท่ีตอ้งการอาสาสมคัรจ านวนมาก คนเหล่าน้ีจะตอ้งไปสมทบกบัอาสาสมคัรอ่ืน ๆ ดว้ย หรือหากเป็นการจดั
กิจกรรมเฉพาะท่ีเร่งด่วน คนท างานเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นก าลงัหลกั โดยอาจตอ้งพกังานประจ าชัว่คราวลงมา
ช่วยงาน เช่น ในงานเล้ียงน ้าชาหาทุน งานเล้ียงอาหารเด็กก าพร้าประจ าปี ฯลฯ 

โครงการจดัหาชุดรายอเนน้การจดัหาเส้ือผา้เพื่อให้เด็กก าพร้าท่ียากจนไดส้วมใส่ในวนัรายอ ซ่ึงเป็นวนั
แห่งการเฉลิมฉลองประจ าปีของชาวมุสลิม ซ่ึงนิยมน าเส้ือผา้ใหม่มาสวมใส่ แต่เน่ืองจากเด็กก าพร้าจ านวนหน่ึง
อยูใ่นครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน จึงไม่สามารถจดัหาเส้ือผา้ใหม่ได ้จนเกิดความรู้สึกแยถึ่งขนาดผูป้กครองบาง
คนกล่าวแก่ประธานมูลนิธิอย่างน่าสงสารว่า “ไม่อยากให้มีวนัรายอ เพราะไม่มีเงินซ้ือเส้ือรายอให้ลูก” ทาง
มูลนิธิฯ จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีมาเป็นเวลาสิบปีแลว้ โดยในระยะแรกไดด้ าเนินการดว้ยการระดมทุนจากผูมี้จิต
ศรัทธา แลว้น าไปซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปในทอ้งตลาดมาแจกจ านวนหน่ึง แต่ประสบปัญหาบางประการ โดยเฉพาะ
ขนาดของเส้ือผา้ท่ีไม่พอดีกบัเด็กบางคน จึงไดพ้ยายามหาวิธีใหม่ดว้ยการตดัเส้ือผา้ให้ไดข้นาดพอดีกบัตวัของ
เด็กแต่ละคน รวมทั้งจดัท าให้มีรูปแบบเดียวกันตามสไตล์ยอดนิยมของคนในพื้นท่ี ซ่ึงในการตดัเส้ือผา้น้ี          
ในระยะแรกไดจ้ดัซ้ือผา้จากร้านและจา้งช่างตดัเยบ็ท่ีรับท างานน้ีโดยทัว่ไปซ่ึงหาไดใ้นพื้นท่ี แต่พบวา่ตน้ทุนใน
การจดัการค่อนขา้งสูง กอปรกบัมีจ านวนความตอ้งการเส้ือผา้เพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัพบวา่มารดาของเด็กก าพร้าบาง
รายมีทกัษะในการตดัเยบ็เส้ือผา้ แต่ไม่มีทุนและเคร่ืองมือท่ีจะท างานน้ี  จึงไดพ้ยายามหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การตดัเยบ็ โดยเฉพาะจกัรเยบ็ผา้ ดว้ยการประสานกบัองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินบางแห่งท่ีมีจกัรเยบ็ผา้ ซ่ึงไดม้า
จากการจดัท าโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีในทอ้งถ่ิน แต่ไม่สามารถด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จึงน าจกัรเยบ็ผา้มา
เก็บรักษาไว ้ทางมูลนิธิฯจึงขอยมืมาใชง้านก่อน และใหม้ารดาของเด็กก าพร้าท่ีมีทกัษะในการตดัเยบ็ดีมาท างาน
ตดัเยบ็  โดยไดรั้บค่าจา้งตามสมควร ส่วนผา้ท่ีใชไ้ดป้รับมาสั่งจากแหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ ท าให้ไดร้าคาต ่ากวา่
ท่ีซ้ือจากร้านคา้ผา้ในพื้นท่ี หลงัจากนั้นไม่นาน มีผูบ้ริจาคจกัรเยบ็ผา้มาให้เป็นของมูลนิธิฯ แต่ก็ยงัตอ้งพยายาม
ระดมทุนเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีความตอ้งการเส้ือผา้เพิ่มข้ึนทุกปี จึงไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายทางสังคมสมยัใหม่ คือ เฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์ ท าให้ไดรั้บการสนบัสนุนในวงกวา้ง   
ไม่จ  ากดัเฉพาะคนในพื้นท่ี นอกจากน้ี ยงัมีทั้งการปรับวิธีการจดัการในการนดัวดัตวัเด็กและการแจกจ่ายเส้ือผา้
ใหมี้ความสะดวกแก่เด็กก าพร้าและครอบครัวในแต่ละทอ้งถ่ินมากข้ึน รวมทั้งมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน ดว้ยการกระจายเป็นหน่วยยอ่ยๆ 10 กวา่หน่วยไปยงัทอังถ่ินต่าง ๆ และมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือช่วยในการบริหารจัดการในแต่ละท้องถ่ิน ดังค าอธิบายของแกนน าเครือข่ายรายหน่ึง ซ่ึงช่วย
ประสานงานในจงัหวดันราธิวาสว่า “การคดัเลือกเด็กก าพร้า การวดัและแจกเส้ือรายอ เป็นงานใหญ่ กินพื้นท่ี
กวา้ง และมีเวลาจ ากดั พวกเราตอ้งไปช่วย ... ล าพงัประธานกบัคนท างานท่ีมูลนิธิฯ จะท าไม่ไหว” 

โครงการสุดทา้ย คือ โครงการสร้างและซ่อมแซมบา้นของครอบครัวเด็กก าพร้าและยากจน ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีเกิดข้ึนภายหลงั เน่ืองจากมีผูพ้บเห็นความเดือดร้อนของบางครอบครัวมาเรียนให้ทราบถึงปัญหาดา้น
น้ีของเด็กก าพร้าท่ียากจนบางรายวา่บา้นท่ีพวกเขาอยูใ่นสภาพท่ีแยม่าก บางกรณีถึงขั้นมีปัญหาความไม่ปลอดภยั
ท่ีจะอยู่อาศยัต่อ ทางมูลนิธิฯ จึงได้ไปท าการส ารวจและพยายามรวบรวมเงินจากผูมี้จิตกุศลเป็นระยะ ๆ           
เพื่อน าไปสร้างหรือซ่อมแซมบ้านดังกล่าวตามสภาพและความจ าเป็น ส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซมมากกว่า
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สร้างใหม่ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ด าเนินการซ่อมแซมบา้นไปแลว้กว่า 20 หลงั และสร้างบา้นให้ใหม่
จ  านวน 6 หลงั   
 7.4 ความส าเร็จทีไ่ด้รับการการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน 
 ความพยายามในการด าเนินงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทรัพยาการมนุษย ์ดว้ยการใชว้ิธีการ
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในการด าเนินงาน เพื่อระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงาน
และประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสาธารณะ วธีิการท่ีใชเ้ป็นการผสมผสานวธีิแบบดั้งเดิมกบัวธีิการแบบใหม่ 
วิธีการแบบดั้งเดิมท่ีใชคื้อการเขา้หาบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของสังคม โดยครอบคลุมนกักิจกรรมทาง
สังคม นกัวิชาการ ผูรู้้และผูน้ าทางศาสนา ขา้ราชการอาวุโส นกัการเมืองระดบัต่างๆ ในพื้นท่ี รวมทั้งองคก์าร
กุศลในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีรู้จัก ทั้ งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย            
เพื่อแนะน าองคก์ารและหาแนวทางการขอความสนบัสนุน ส่วนวธีิการแบบใหม่คือการใชเ้คร่ืองมือและพยายาม
เขา้ถึงช่องทางการส่ือสารสมยัใหม่ เพื่อการประชาสัมพนัธ์องคก์ารและกิจกรรมท่ีท า โดยทางมูลนิธิฯมีเฟสบุ๊ค
และกลุ่มไลน์ ท่ีมกัจะมีการโพสตข์่าวสารเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ท่ีก าลงัจะด าเนินการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ          
ท่ีด าเนินการไปแล้วเป็นระยะ ๆ ในส่วนของกลุ่มไลน์ นอกจากจะมีกลุ่มของมูลนิธิฯแล้ว ประธานมูลนิธิฯ       
ยงัเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์อ่ืน ๆ อีกหลายกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นกลุ่มเพื่อนและกลุ่มเคล่ือนไหวทางสังคม โดยมกัจะใช้
เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ด้วย ในขณะเดียวกนั ยงัมีส่ือมวลชนให้ความสนใจช่วยประชาสัมพนัธ์       
ทั้งทางส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวทิยแุละส่ือโทรทศัน์ ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวและเร่ืองราวเก่ียวกบัโครงการและกิจกรรมของ
มูลนิธิฯปรากฏในหนังสือพิมพ์หรือวารสารหลายฉบบั เช่น หนงัสือพิมพ์ผูจ้ดัการ หนังสือพิมพ์ชายแดนใต ้
วารสารโรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต ้ฯลฯ ส่วนช่องวทิยแุละโทรทศัน์ท่ีเคยออกข่าวเก่ียวกบัมูลนิธิฯ ไดแ้ก่ สถานี
วทิย ุอสมท. และ สถานีโทรทศัน์ NBT 
 การสนบัสนุนจากบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและสนใจช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ปรากฏให้เห็น
ในหลายรูปแบบ ทั้งการช่วยประสานงานอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม ช่วยใหค้  าปรึกษา ช่วยระดมทุน
ในการบริจาค ใหย้มือุปกรณ์และสถานท่ีในการจดักิจกรรม บุคคลท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงให้ความช่วยเหลือมีหลายกลุ่ม 
ตั้งแต่นกัการเมืองอาวุโสระดบัชาติ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน นกัวิชาการ ขา้ราชการระดบัสูง ผูน้ าศาสนาในพื้นท่ี
และทอ้งถ่ิน ตลอดจนองคก์ารการกุศลทั้งจากภายในและต่างประเทศ “แมก้ระทัง่มูลนิธิของนกัแสดงใหญ่ระดบั
โลกอยา่ง เฉิน หลง ยงัเคยแสดงความจ านงบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิมาคร้ังหน่ีง” ประธานมูลนิธิฯเล่าให้ฟัง 
นอกจากน้ี ยงัเคยมีกลุ่มนกักิจกรรมสังคมจากนอกพื้นท่ีช่วยจดังานทอล์กโชวเ์พื่อหารายไดใ้ห้มูลนิธิน้ีดว้ย คน
นอกพื้นท่ีเหล่าน้ีส่วนมากทราบข่าวจากส่ือสมยัใหม่ โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ และเฟสบุ๊ค พลงัของ
การสนบัสนุนจากบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีหลากหลายน้ี สามารถเห็นไดใ้นเวลาท่ีจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมกัจะมี
ผูใ้ห้การสนบัสนุนช่วยเหลือจ านวนมาก เฉพาะการจดังานหารายไดด้ว้ยการเล้ียงน ้ าชา 2 คร้ัง ท่ีจงัหวดัยะลา 
ได้รับเงินบริจาครวมคร้ังละมากกว่า 1 ลา้นบาท ซ่ึงจดัว่าเป็นจ านวนเงินท่ีสูงส าหรับการจดังานการกุศลใน
รูปแบบน้ีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริจาคเฉพาะกิจอีกจ านวนหน่ึงท่ีท าให้มีเงินทุน
เพียงพอต่อการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง จากการสอบถามประธานมูนิธิฯ ทราบวา่ การช่วยเหลือส่วนหน่ึงมาจาก
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คนท่ีอยูน่อกพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งท่ีบริจาคเป็นรายคนและรวมกลุ่มกนับริจาค โดยผูท่ี้บริจาคจ านวน
หน่ึงเป็นผูมี้จิตกุศลท่ีไม่ใช่ผูน้บัถือศาสนาอิสลามรวมอยูด่ว้ย โดยในปีล่าสุด คือ พ.ศ. 2561 เฉพาะในโครงการ
จดัหาเส้ือผา้รายอโครงการเดียว ไดรั้บเงินบริจาคเพียงพอส าหรับการจดัหาเส้ือผา้แจกจ่ายทั้งหมดกวา่ 3,000 ชุด 
คิดเป็นเงินทั้งส้ิน กวา่ 900,000 บาท  

การท่ีไดรั้บการสนบัสนุนอย่างกวา้งขวางและในหลายรูปแบบเช่นน้ีท าให้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ   
มีความต่อเน่ืองและกา้วหน้ามาตลอด 10 กว่าปีท่ีผ่านมา อีกทั้งยงัมีแผนท่ีจะขยายงานไปสู่การสร้างศูนยเ์ด็ก
ก าพร้า ซ่ึงประกอบด้วยท่ีพกั โรงเรียน และกิจการเชิงธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต บนท่ีดินท่ีจดัหาไวแ้ลว้เน้ือท่ี      
26 ไร่ ใกลต้วัเมืองยะลา 

 

8. สรุป และอภิปรายผล  
การด าเนินงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันาทรัพยาการมนุษยมี์ลกัษณะท่ีเป็นพลวตั ปรับตวัอยา่ง

เหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั้งในเร่ืองของจดัหาเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ  และการจดัการกบัปัญหาและความ
ตอ้งการของบุคคลเป้าหมายท่ีให้ความช่วยเหลือ ภายใตบ้ริบทท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้นปัจจุบนัซ่ึงมีปัญหาทางสังคมหลายประการ โดยเฉพาะปัยหาท่ีประสบกบัเด็กก าพร้าและครอบครัวท่ี
ยากจน อนัเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบท่ียืดเยื้อมายาวนาน ซ่ึงเป็นสภาวการณ์ท่ีไม่ง่ายนัก
ส าหรับคนในแต่ละชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีจะด าเนินการแก้หรือบรรเทาปัญหาได้ด้วยตวัเอง ในขณะเดียวกัน        
ยงัเป็นการยากส าหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง จะเขา้ไปให้ความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมกบับริบท หากปราศจากองคก์ารท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกั  

เน่ืองจากปัญหาสังคมในพื้นท่ีมีหลายประการ ลกัษณะการด าเนินงานท่ีน่าสนใจขององคก์ารน้ีคือการ
หยิบยกประเด็นปัญหาส าคญัท่ีอยู่ในความสนใจของหลายฝ่าย ตรงกบัอุดมการณ์ของกลุ่มและจุดเน้นของ
ศาสนาอิสลามท่ีคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีน้ีนับถือ อีกทั้งยงัเป็นปัญหาท่ีตอ้งได้รับการแกไ้ขโดยเร่งด่วน หากไม่
ด าเนินการก็จะส่งผลต่ออนาคตของคนในสังคม คือ ปัญหาเด็กก าพร้าและครอบครัวท่ียากจน ซ่ึงพบไดม้ากและ
มกัจะเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี แมจ้ะมีกลุ่มหรือองค์การอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากพยายาม
ท างานช่วยเหลือเด็กก าพร้า แต่รูปแบบการด าเนินการยงัคงเป็นแบบดั้งเดิม ท่ีมกัจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ด าเนินการ
จดัหาสถานท่ีพกัพิงชัว่คราว ดูแลความเป็นอยูแ่ละให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดว้ยการหาเงินสนบัสนุนจากการ
ขอรับบริจาค ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการด าเนินงานค่อนขา้งมาก อีกทั้งยงัจ  ากดัขอบเขตของพื้นท่ีท่ีครอบคลุม ต่างกบั
การด าเนินงานขององคก์ารน้ีท่ีมีการน าแนวคิดและเคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีองคก์ารลกัษณะเดียวกนัในพื้นท่ีไม่ไดใ้ช้
หรือใช้กนัน้อย คือ แนวคิดการประกอบการทางสังคม และแนวคิดเครือข่ายทางสังคมผ่านการเช่ือมโยงกบั
เคร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม่  

การน าแนวคิดทั้งสองแนวคิดดงักล่าว รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งมาประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกนักบั
สภาพทรัพยากรท่ีองคก์ารมีและสามารถเขา้ถึงได ้ตลอดจนสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลเป้าหมาย
ในพื้นท่ี จนเรียกไดว้า่เป็นนวตักรรมทางสังคมส าหรับองคก์ารลกัษณะน้ี ส่งผลใหอ้งคก์ารน้ีประสบผลส าเร็จใน
การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ทั้งในแง่ของการมีทรัพยากรเพิ่มข้ึน ความสามารถในการระดมทุนอยา่งต่อเน่ือง 
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การขยายกิจกรรมเชิงธุรกิจ การขยายเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือ และการขยายจ านวนของบุคคลเป้าหมายท่ี
องคก์ารเขา้ไปช่วยเหลือ จนสามารถสังเกตไดเ้ป็นท่ีประจกัษ ์อีกทั้งยงัสามารถส่ือสารในวงกวา้งให้เป็นท่ีสนใจ
ของกลุ่มและองคก์ารอ่ืน ๆ รวมทั้งส่ือมวลชนต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจ ไดม้าติดตามท าข่าวและเผยแพร่ต่อ อนัช่วย
ใหก้ารขบัเคล่ือนการด าเนินงานและการพฒันาองคก์ารมีโอกาสอยา่งย ัง่ยนืได ้ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัท่ีผา่นมา ซ่ึงช้ีให้เห็นความจ าเป็นท่ีองคก์ารการกุศลจะตอ้งปรับตวัในการด าเนินงาน ดว้ยการปรับการ
ประกอบการใหข้ยายไปในแนวทางท่ีเป็นธุรกิจหรือวสิาหกิจเพื่อสังคมมากข้ึน จึงจะขบัคล่ือนอยา่งมีพลงัและมี
ความหวงัว่าจะสามารถด าเนินการอย่างย ัง่ยืนได้ ตามแนวคิดท่ีมูฮ  าหมดั ยุนุส ไดริ้เร่ิมและท าเป็นตวัอย่างใน
ประเทศบงัคลาเทศ (Yunus, 2010) และมีการด าเนินการบา้งแลว้ในบางองคก์ารในประเทศไทย ดงัท่ีรายงานโดย 
ณรงค์ ฉิมวิเศษ อาแว มะแส และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2555) และ Masae (2014) แมจ้ะมีรายละเอียด
บางอย่างต่างกนับา้งก็ตาม แต่ก็สะทอ้นให้เห็นถึงความความพยายามปรับตวัขององค์การการกุศลประเภทน้ี
อย่างมีพลวตั   ในขณะเดียวกนั การท างานท่ีมีขอบเขตกวา้ง ทั้งในแง่พื้นท่ี พนัธกิจและบุคคลเป้าหมาย ท าให้
จ  าเป็นตอ้งมีการส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคมวงกวา้ง บทบาทของ
ของส่ือทางสังคมสมยัใหม่ (social media) และเครือข่ายทางสังคม (social  network) ทั้งในการประชาสัมพนัธ์
ให้ข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาการสนับสนุนด้านต่าง ๆ และการสร้างความรู้สึกร่วมท่ีจะช่วยปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือสังคม มีส่วนช่วยใหเ้กิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธภาพในการด าเนินงานขององคก์ารน้ี ท่ีนบัวนัจะ
ขยายตวัมากข้ึน ความพยายามใชช่้องทางในการสานความสัมพนัธ์เหล่าน้ีเพื่อให้เหมาะกบัยุคสมยัสอดคลอ้งกบั
ขอ้คน้พบเก่ียวกบับทบาทของส่ือทางสังคม ในการเช่ือมประสานการท างานขององคก์ารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
และสังคมวงกวา้งให้เป็นท่ีรับรู้ ยอมรับและให้การช่วยเหลือ (Curtis et al., 2009; Lovejoy & Saxton, 2012) 
ส่วนกิจกรรมบางอย่างท่ีด าเนินการ โดยเน้นไปท่ีกลุ่มเด็กก าพร้าและครอบครัวท่ียากจน ดว้ยการท าโครงการ
แจกชุดเส้ือผา้วนัรายอและการตั้งร้านวากฟั อีกทั้งยงัพยายามดึงผูป้กครองเด็กก าพร้าท่ีมีฐานะยากจนบางส่วน
เขา้มาท างานเป็นผูท้  างานในโครงการดว้ยนั้น เป็นการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบับริบทเฉพาะและสภาพปัญหา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปัจจุบนั ท่ีปัญหาเด็กก าพร้าและยากจนพบไดอ้ยา่งกวา้งขวางในหมู่ชาวมุสลิม พวก
เขาเหล่าน้ีมีความล าบากในการร่วมเฉลิมมฉลองวนัส าคญัประจ าปีของศาสนาอิสลามและในการด ารงชีพ การ
ช่วยเหลือดว้ยการดึงผูป้กครองของเด็กส่วนหน่ึงมาท างานเป็นพนกังานจึงเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวท่ีเกิด
ไประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ี มีดงัน้ี 1) องคก์ารการกุศลท่ีท างานในพื้นท่ีควรคิดและหาวิธีการใหม่ๆ 

ในการท างานให้สามารถด าเนินการในเชิงธุรกิจ เพื่อมาสนบัสนุนการท างานสังคมขององค์การ โดยพยายาม
เช่ือมโยงปัญหาท่ีพบกบัโอกาสในการหาทุนเพิ่มเติมผา่นธุรกิจท่ีมีความเป็นไปได ้ซ่ึงช่วยเพิ่มความสามารถใน
การหาเงินเพิ่มเติมมาด าเนินการช่วยเหลือสังคมและน าเงินท่ีหาไดบ้างส่วนไปลงทุนต่อในการท าธุรกิจ ยิ่งถา้
เป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างงานใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสดว้ยแลว้จะยิง่ดี เพราะเป็นการช่วยเหลือพวกเขาให้มีงานท า อนั
จะเป็นผลดีในระยะยาวดว้ย 2) องคก์ารการกุศลในปัจจุบนัควรเรียนรู้ท่ีจะพฒันาการใชส่ื้อทางสังคมควบคู่กบั
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เครือข่ายทางสังคมอยา่งเหมาะสม อนัจะช่วยให้การส่ือสารและการประสานงานในการด าเนินงานขององคก์าร
ไดผ้ลและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะสามารถเขา้ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนในไดเ้ร็วและกวา้ง อีกทั้งยงัสามารถ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการไดม้าก 3) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรหาทางสนบัสนุนให้องคก์ารการ
กุศลในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการท างานสังคมและเป็นตวักลางในการด าเนินงานของรัฐบาล โดยการสนบัสนุน
เชิงนโยบาย เพื่อเปิดพื้นท่ี อ านวยความสะดวกและจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานบางส่วนแก่องค์การ
เหล่าน้ีใหไ้ดท้  างานแกปั้ญหาสังคม จะไดช่้วยลดภาระของรัฐ แต่สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนและปัญหาไดดี้กวา่  

ส าหรับการวจิยัในอนาคต ควรมีการวจิยัเร่ืองการปรับตวัขององคก์ารการกุศลหลายประเภทผา่นการใช้
นวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัประเภทและลกัษณะขององคก์าร รวมทั้งบริบทของแต่ละพื้นท่ี ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะได้
เพิ่มขอ้มูลด้านน้ีให้มากข้ึน เน่ืองจากยงัมีการศึกษาน้อยในปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั ควรมีการศึกษาในเร่ือง
ดงักล่าวน้ีในเชิงปริมาณดว้ย เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้คน้พบท่ีมีนยัเชิงสามญัการไดด้ว้ย 
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Consistency in the Administration of Street Vending in Bangkok 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เสนอว่าการบริหารจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานครมีความคงเส้นคงวา และไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม ข้อสนับสนุนคือ ข้อมูลเอกสารด้านนโยบายและ
มาตรการจัดการแผงลอยตั้งแต่สถาปนากรุงเทพมหานครในปี 2516 การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานที่เกิดจากการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงานซึ่งมีความชัดเจนตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ และผล
การศึกษาสถานการณ์การค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครในปี 2559 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผู้ค้าและผู้ซื้อในเขตบางรัก 
ปทุมวัน พระนคร สัมพันธวงศ์  ตัวอย่างผู้ค้าก าหนดไว้ที่เขตละ 100 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ รวมจ านวน
ตัวอย่างผู้ค้าในสี่เขตเท่ากับ 400 คน  ส่วนผู้ซื้อก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่จ านวน 50 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
รายสะดวกจากผู้ที่ก าลังซื้อสินค้าจากผู้ค้าแผงลอย รวมจ านวนตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มผู้ซื้อ 200 คน จากการศึกษา
เอกสารและผลการวิจัยภาคสนาม บทความมีข้อเสนอว่ากรุงเทพมหานครควรปรับแนวทางในการจัดการการค้าแผงลอย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพลวัตของเศรษฐกิจและสังคม 
 
ค ำส ำคัญ : ความคงเส้นคงวา  การบริหารจัดการการค้าแผงลอย  พลวัตเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 บทความน าเสนอในการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 
๓ ประจ าปี 2561  ณ ห้องประชุม 3002 ชั้น 3  อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ นั้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 และได้รับรางวัลชมเชย  
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Abstract 
The paper proposes that the administration of street vending in Bangkok is consistent 

but not compatible with changes in economic and social situation.  To support this argument 
the paper presents the policy measures on street vending since the founding of Bangkok in 
1973, paradigm shift in employment which took effect since 1997, the effects of the Fourth 
Industrial Revolution and the empirical data   from a study of street vending in four districts in 
Bangkok in 2016. The study collected data from street vendors and buyers  in four districts, 
namely Bangrak, Pathumwan, Phranakhon and Samphanthawong. The sample size of the 
vendors in each district is 100. The samples were selected through random sampling. The 
sample  of 50 buyers in each district was selected through convenience sampling. From the 
documentary study and the field data, the paper recommends that Bangkok Metropolitan 
Administration should realign the administration of street vending in accordance with dynamic 
of  economic and social situation. 
 
Keywords :  Consistency, administration of street vending, dynamic of  economic and social 
situation 
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บทน ำ 
 การค้าแผงลอยเป็นอาชีพที่เห็นได้ชัดเจน แต่กลับปรากฏว่ามีสถิติหรือตัวเลขที่ระบุจ านวนชัดเจนได้น้อย
มาก (ILO, 2002, p.51)  ในบทความนี้ การค้าแผงลอย หมายถึง “การขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ประจ าวันรวมทั้ง
อาหารให้กับผู้ซื้อที่เป็นสาธารณชนทั่วไป บนถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือพ้ืนที่สาธารณะจากที่ตั้งซึ่งเป็นที่ตั้ง
ชั่วคราว” (นฤมล นิราทร, 2548;  The Gazette of India, 2014)   

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการค้าแผงลอยในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย วนเวียนอยู่ในประเด็นความจ าเป็นของ
การค้าแผงลอย การเบียดบังพ้ืนที่สาธารณะ เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และความไม่เป็นธรรมด้านการแข่งขัน  และท า
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เพราะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ล้าหลัง สร้างรายได้
ให้ท้องถิ่นน้อยกว่าการค้าในระบบ จึงเปรียบเสมือนตัวถ่วงความเจริญ  และท าให้เมืองล้าสมัย (Cross, 2000: 40; 
ส านักผังเมือง, 2555)  ด้วยเหตุผลข้างต้น การเบียดขับการค้าแผงลอยจึงเป็นปรากฏการณ์สากล ส่วนสาเหตุการที่
การค้าแผงลอยด ารงอยู่ได้นั้น เป็นเพราะว่าการประกอบการใช้ต้นทุนต่ าและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ดี  และยังตอบโจทย์เรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ  โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่มีการศึกษาและทักษะไม่สูง   
ในระยะหลังประเด็น “เมืองทั่วถึง” หรือ Inclusive Cities ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อสนับสนุนอีกข้อหนึ่ง  แนวคิด 
“เมืองทั่วถึง” ให้ความส าคัญต่อการให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจน ด้อยโอกาสในการมีชีวิตใน
เมือง ทั้งด้านการท างาน การประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนโอกาสในการผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social 
inclusion)  (The World Bank, 2015) แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 11  ว่าด้วยเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 
2016-2030 ของสหประชาชาติ (Simon, 2016; Dahmen, Leslie, Bhushan, & Rani, 2014) 

ความพยายามของกรุงเทพมหานครในการจ ากัดการค้าแผงลอยด ารงมาอย่างคงเส้นคงวาโดยตลอดนับตั้งแต่
สมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกในปี 2516 แต่มีการผ่อนปรนตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง          
แม้จะมีจุดเปลี่ยนส าคัญคือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น  (โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร)  ผ่อนผันให้
จ าหน่ายสินค้าใน “ที่หรือทางสาธารณะ” ก็ตาม จากสถิติพบว่าช่วงที่มีจุดผ่อนผันมากที่สุด คือช่วงปี 2554-2556  ซึ่ง
มีมากกว่า 700 จุด มีผู้ค้าที่จดทะเบียนเป็นทางการมากกว่าสองหมื่นราย แต่ที่ไม่ได้จดทะเบียนมีจ านวนมากกว่านี้มาก           
(นฤมล นิราทร, 2560)  หลังการปฏิวัติในปี 2557 มีการทยอยยกเลิกจุดผ่อนผัน ตามปฏิบัติการ“คืนทางเท้าให้
ประชาชน”กรุงเทพมหานคร จัดหาพ้ืนที่ขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ แต่ในหลายกรณีพ้ืนที่ที่จัดหาให้ไม่ได้อยู่ในแหล่ง
ที่ผู้ค้าสามารถสร้างรายได้เพียงพอ (นฤมล นิราทร, 2560) ในบางจุดมีผู้ค้ากลับมาขาย (กองประชาสัมพันธ์ 
กรุงเทพมหานคร, 2560)6   

 การจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อการจัดระเบียบด้านพ้ืนที่  แม้ในขณะที่การ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)   อย่างชัดเจน ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังโลกาภิ
วัตน์ และการเปลี่ยนผ่านจากยุคทันสมัยเข้าสู่ยุคหลังความทันสมัย (Post-Modernism) แนวโน้มการมีงานท ามุ่งสู่การ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างชัดเจนมากขึ้น (Nirathron, 2006)  ในขณะเดียวกันการจัดระเบียบเชิงพ้ืนที่ก็ไม่ได้ประสบ
ความส าเร็จ  ผู้ค้าเพ่ิมจ านวนขึ้นจนกลายเป็นปัญหาการกีดขวางการสัญจร กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคม มีการตั้ง 
“กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย”  ในสื่อสังคม กดดันให้มีการจัดระเบียบการค้าแผงลอย  

 

                                                           
6
 ณ เดือนธันวาคม 2560 มีการยกเลิกจุดผ่อนผัน 451  จุด จ านวนผู้ค้า  10, 578 ราย และมีจุดผ่อนผันเหลือ 232 จุด  

มีผู้ค้า 10,064 ราย 
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บทความนี้เสนอว่า การบริหารจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานครมีความคงเส้นคงวา แต่ไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม จึงสมควรทบทวนแนวทางบริหารจัดการ เนื้อหาของบทความแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน เริ่มต้นจากพัฒนาการของการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเชื่อมโยงทฤษฎีที่อธิบายการค้าแผง
ลอยในแต่ละช่วง   ส่วนที่สองอธิบายความซับซ้อนของการจัดการการค้าแผงลอยและแนวทางของบางประเทศในการ
จัดการกับความซับซ้อนนี้  ส่วนที่สามอธิบายพัฒนาการของการจัดการการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความ  
คงเส้นคงวาแต่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 ส่วนที่สี่
น าเสนอผลการศึกษาผู้ค้าและผู้ซื้อในสี่เขตของกรุงเทพมหานคร เพ่ือยืนยันบทบาทหน้าที่ ความส าคัญของการค้าแผง
ลอยทั้งในด้านการสร้างงาน และลดความเหลื่อมล้ า ส่วนที่ 5 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะการจัดการการค้าแผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม  
 

พัฒนำกำรของค้ำแผงลอยในกรุงเทพมหำนคร  
การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร ระบุถึงบทบาทส าคัญของการค้าแผง

ลอยที่ท าให้แรงงานอพยพชาวจีนเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อเนื่องมาถึงบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมต่อแรงงานไทยที่ย้ายถิ่นจากชนบทหลังปี 2523  ในช่วงดังกล่าวการเพ่ิมจ านวนของผู้ค้าแผงลอย
ชาวไทยในกรุงเทพมหานครอธิบายได้ด้วยข้อเสนอของส านักทวิลักษณ์  (Dualist School)  ที่อธิบายว่า การค้าแผงลอย
เป็นกลยุทธ์เพ่ือการอยู่รอดของก าลังแรงงานส ารองจากชนบท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย การศึกษาต่ า  เนื่องจาก
แรงงานเหล่านี้ ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจในระบบได้  แสดงนัยว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเพ่ือการอยู่
รอด และเป็นอาชีพชั่วคราวตราบเท่าที่ผู้ประกอบอาชีพไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจที่เป็นระบบ  ส่วนส านัก
โครงสร้าง (Structuralist School) อธิบายว่าการค้าแผงลอยขยายตัวเนื่องจาก มีบทบาทในการ “ผลิตซ้ า” ระบบทุน
นิยมด้วยการเสนอสินค้าและบริการราคาถูกให้แก่แรงงาน ท าให้ช่วยลดค่าครองชีพ แรงงานสามารถด ารงชีวิตด้วย
ค่าจ้างแรงงานที่ต่ า นายทุนสามารถดึงเอามูลค่าส่วนเกินได้มากขึ้น และยังลดแรงเสียดทานด้านความเหลื่อมล้ าใน
เศรษฐกิจทุนนิยม การเข้าสู่อาชีพ ภาวะนี้ด ารงอยู่จนถึงปี 2540  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและการปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตส่งผลให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างจ านวนมากหันเข้าสู่การประกอบอาชีพการค้าแผงลอย ในช่วงนี้ค าอธิบายชุดใหม่ต่อ
การขยายตัวของการค้าแผงลอย คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงานในระดับสากลจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และการแข่งขันเข้มข้นในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เป็นผลให้“ความยืดหยุ่น” ในการจ้างงานมีความส าคัญ       
การประกอบอาชีพการค้าแผงลอยซึ่งเป็นอาชีพที่มีความยืดหยุ่น มีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอัน
เป็นผลจากวิกฤตการณ์การจ้างงาน ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนในการผลิตที่เป็นภาคทางการ  ดังพบว่าหลังปี 
2540  การปรากฏตัวของผู้ค้าที่ไม่ได้ยากจนชัดเจนขึ้นเป็นล าดับ   (นฤมล นิราทร, 2548)  มีผู้ค้าที่เป็นคนชั้นกลางเข้า
มาใน “สนามการค้า” มากขึ้น  ดังตัวอย่างของ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจ ในปี 2540  และตัดสินใจขายแซนด์วิชข้างทาง  (Thaipublica 2012; Siriwat Sandwich, 2013) และคลิป
วิดิทัศน์เกี่ยวกับผู้ค้าชนชั้นกลางที่มีการศึกษาสูง แต่เลือกประกอบอาชีพการค้าแผงลอยเนื่องจากท าให้ชีวิตมีความ
ยืดหยุ่นและมีรายได้ดีกว่า (The Rockefeller Foundation, 2013)   

ผู้ค้าที่ไม่ได้ยากจนปรากฏตัวทั้งในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่เอกชน  ผู้ค้ากลุ่มนี้ไม่ได้เข้ามาประกอบอาชีพ
เพราะไม่มีทางเลือก แต่เป็นเพราะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการเวลา  
(Maneepong and Walsh, 2013; Pruecksamars, 2013)  ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับข้อเสนอของส านักกฎหมาย 
(Legalist School) ที่เสนอว่าการเข้าสู่อาชีพการค้าแผงลอยเป็นผลจากการที่ผู้ค้าพอใจที่จะเป็นผู้ท างาน “นอกระบบ” 
เนื่องจากขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย และยังสอดคล้องกับข้อเสนอของส านักสมัครใจ 
(Voluntarist School)  ที่ระบุว่าการเลือกประกอบอาชีพอิสระเป็นการเลือกโดยสมัครใจ เหตุผลในการประกอบอาชีพ
มิได้เป็นเหตุผลเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีเหตุผลอ่ืนประกอบด้วย เช่น ความอิสระ และความยืดหยุ่นในการจัดการ
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ด้านเวลา และชีวิต จะเห็นได้ว่าค าอธิบายชุดหลังนี้ สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานในยุคเสรีนิยมใหม่และแนวโน้ม
การประกอบอาชีพของแรงงานรุ่นใหม่ที่เกิดหลังทศวรรษ 1980  ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการชีวิต  มากกว่า
การเข้าออกงานตามเวลาภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนในการจ้างงาน  ค าอธิบายนี้ได้รับการยืนยันจากการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศเพ่ิมขึ้นในกลุ่ม
แรงงานทุกระดับการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ในขณะที่ผู้ค้าที่มี
โอกาสจ ากัดในการประกอบอาชีพก็ยังคงยังชีพด้วยการค้าแผงลอย  บทบาทที่ส าคัญในด้านสร้างงานและรายได้ให้แก่
ผู้ค้าที่มีฐานะเศรษฐกิจแตกต่างกันจึงมีความชัดเจน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (นฤมล นิราทร, 
2560)  
  

ควำมซับซ้อนของกำรจัดกำรกำรค้ำแผงลอย  
 

 ในฐานะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
การค้าแผงลอยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายและมาตรการของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การจัดการ
การค้าแผงลอยเป็นเรื่องที่มีหลากมิติ และมีความซับซ้อน ด้วยเหตุผลหลายประการ (Bromley, 2000; นฤมล  นิราทร, 
เพ่ิงอ้าง) 

1. การค้าแผงลอยมีทั้งศักยภาพและประโยชน์ แต่ก็มีความท้าทายด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากความเป็น
อาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบที่มีความยืดหยุ่น และไม่มีสถิติที่ชัดเจน ท าให้มีข้อจ ากัดในการก ากับดูแล                   
ในขณะเดียวกันการค้าแผงลอยก็มีประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความยากจน พัฒนาผู้ประกอบการ  

2. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก  ในจ านวนนี้กลุ่มที่มีความขัดแย้งอย่างชัดแจ้งที่สุดก็คือประชาชนที่ใช้
พ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรในขณะที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ธุรกิจในระบบตั้งแต่
ห้างร้าน ร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กลับไม่ปรากฏความขัดแย้งอย่างชัดเจน แต่เป็นที่เข้าใจกัน
ว่าผลประโยชน์ขัดกัน  

 3.บทบาทของรัฐต่อการค้าแผงลอย อาจมีลักษณะย้อนแย้ง กล่าวคือ ในด้านหนึ่งรัฐมีหน้าที่ก ากับดูแลการ
บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ แต่ในขณะเดียวกันรัฐมีหน้าที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสัมมาชีพ มี
รายได้ อาจจะเป็นด้วยความซับซ้อนนี้เองที่ท าให้ นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการค้าแผงลอยมีทั้งมิติของการจ ากัด
และการส่งเสริม  ในขณะเดียวกัน ด้วยคุณลักษณะของการค้าแผงลอยที่แม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน แต่ก็ไปด้วยกัน
ไม่ได้กับแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ให้ความส าคัญกับความทันสมัย ทัศนะของประชาชนต่อการค้าแผงลอยจึงขึ้นอยู่อย่าง
มากกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

4. มีช่องว่างระหว่างนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากการน านโยบายไปปฏิบัติต้องเกี่ยวข้องกับ
ผู้คนจ านวนมาก ทั้งจ านวนผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติยังเป็นผลจากการขาดข้อมูล
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ค้าแผงลอย การประกอบอาชีพ คุณลักษณะ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการค้าในระบบท าให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติมักท าได้ไม่สม่ าเสมอหรือถ้วนหน้า และน าไปสู่ผลที่ไม่คาดคิดได้เสมอ   

ความซับซ้อนเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในการจัดการการค้าแผงลอยในประเทศต่างๆ  ความพยายามในการจัดการ
กับความซับซ้อนข้างต้นจึงปรากฏในรูปการผนวกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Inclusion)  คือยอมรับความส าคัญ
ของการค้าแผงลอยและความจ าเป็นในการมีแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคม  แนวทางการจัดการปรากฏในรูปการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญคือ ผู้ค้า และในบาง
กรณีมีชุมชนด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (นฤมล นิราทร, 2560) 

การจัดการตามแนวทางนี้ปรากฏทั้งในทวีปอัฟริกาและบางประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สนับสนุนให้ผู้ค้าตั้ง
สหกรณ์ (สาธารณรัฐรวันดา)  วางแผนย้ายพ้ืนที่การค้าร่วมกัน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ) สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาท
ในการตัดสินใจก าหนดพ้ืนที่การค้าและก ากับดูแลการค้าแผงลอยทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การรักษาความเป็นสะอาด
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และความเป็นระเบียบในพ้ืนที่การค้า (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม)  การให้ทุนสนับสนุนเพ่ือให้ขยายการประกอบ
อาชีพ(สหพันธรัฐมาเลเซีย) และการจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการก าหนดต าแหน่งแห่งที่ที่ชัดเจน 
ของการค้าแผงลอยและคุณลักษณะของการค้าแผงลอยที่ประสงค์  รวมทั้งการจัดการในเชิงพ้ืนที่เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 
(สาธารณรัฐสิงคโปร์)  เป็นต้น  (David, Ulrich, Zelezeck and Majoe, 2014;  The Gazette of India, 2014; Loc 
et.al., 2013;  Delgosea, 2010; Free Malaysia Today, 2014; Ghani, 2011)  การบริหารจัดการในประเทศเหล่านี้
นอกจากจะสะท้อนการปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังสอดคล้องกับ
แนวคิด “เมืองทั่วถึง” หรือ Inclusive Cities และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ข้อที่ 11 ของสหประชาชาติว่าด้วยชุมชนและเมืองยั่งยืน ส่วนการจัดการของกรุงเทพมหานคร จะได้กล่าวในส่วนต่อไป 
 

กำรจัดกำรกำรค้ำแผงลอยในกรุงเทพมหำนคร : ควำมคงเส้นคงวำที่ไม่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม  

การจัดการการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครสะท้อนท่าทีที่ก้ ากึ่งระหว่างการยอมรับและการปฏิเสธ
การค้าแผงลอยตลอดมา ในขณะที่นโยบายระดับชาติให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระทั้งเพ่ือลดปัญหา
ความยากจน และพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3      
 นับแต่การ “สถาปนา” กรุงเทพมหานครในปี 2516  การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเป็นประเด็นที่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกสมัยให้ความสนใจมาตลอด (กรุงเทพมหานคร, 2538, น. 55)   ความพยายามของ
กรุงเทพมหานครในการผลักดันให้การค้าแผงลอยออกจากทางเท้าปรากฏตั้งแต่สมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คนแรกเข้ารับต าแหน่งในปี พ.ศ. 2516   แต่ปัญหาความยากจน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอันเนื่องมาจาก
วิกฤตการณ์น้ ามันในเวลาต่อมา ท าให้กรุงเทพมหานครผ่อนผันรวมทั้ง “สนับสนุน” การขายอาหารบนทางเท้าเพ่ือ
ลดค่าครองชีพของประชาชน เขตต่าง ๆ ส่งเสริมการขายข้าวแกงราคาถูกบนทางเท้า (กรุงเทพมหานคร, 2538)  

แม้ในทัศนะของกรุงเทพมหานคร หาบเร่แผงลอยเป็นปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็น
สิ่งที่ขัดกับกระบวนทัศน์สากลของการพัฒนาเมือง แต่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 ให้อ านาจกรุงเทพมหานครด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ก าหนดจุด
ผ่อนผันให้ประกอบการค้า  และลงโทษปรับผู้ค้าที่ขายนอกจุดผ่อนผัน  ในขณะเดียวกันก็มีการร้องเรียนจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการค้าในพ้ืนที่ที่ห้ามประกอบการค้า และมีประชาชนอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ด าเนินการกับผู้ค้าอย่างเข้มงวด การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ค้าในรูปของการรับ  "ส่วย” จากผู้ค้าเพ่ือแลกกับ
การอนุญาตให้ประกอบการค้าก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ แม้ในช่วงหลังปฏิบัติการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน” 
(กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร, 2561)  

หลังการปฏิวัติในเดือนพฤษภาคม  2557 กรุงเทพมหานครด าเนินมาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน”  มีการ
จัดระเบียบพ้ืนที่การค้าเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้า  และมีแผนยกเลิกจุดผ่อน
ผันทั้งหมด มาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่ เผชิญปัญหาการสัญจร และที่ต้องการให้
กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย    
 จากการศึกษาพัฒนาการของนโยบายการบริหารจัดการการค้าแผงลอยตั้งแต่ปี 2516   พบว่าแม้ภาพรวม
นโยบายมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่แนวทางการจัดการมีความคงเส้นคงวา คือจัดระเบียบในเชิงพ้ืนที่และ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบและไม่ปรากฏแนวทางการท างานระยะยาว ซึ่งสะท้อนถึงระดับ
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ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม  ทั้งนี้สามารถประมวลสรุปพัฒนานโยบายและมาตรการ
บริหารจัดการการค้าแผงลอยได้ดังนี้ (นฤมล นิราทร,  2560; Yasmeen and Nirathron, 2014)7    

1. ช่วง พ.ศ. 2516-2520  เป็นช่วงของความพยายามจัดระเบียบ มีการตราข้อบัญญัติ ก าหนดค าจ ากัดความ 
“แผงลอย” และควบคุมแผงลอย การประกอบการค้าต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
มีการผ่อนผันให้ขายในบางพ้ืนที่  มีมาตรการก ากับดูแลอย่างจริงจัง ผู้ค้าเดินขบวนและรัฐบาลหาทาง
ประนีประนอม   

2. ช่วง พ.ศ. 2520-2524  เริ่มต้นจากการใช้มาตรการเด็ดขาด แต่วิกฤตการณ์น้ ามันท าให้กรุงเทพมหานคร
ต้องผ่อนผันให้ผู้ค้าประกอบอาชีพทั้งเพ่ือสร้างงานและลดค่าครองชีพ  มีความพยายามในการก ากับดูแล
ด้วยการตั้ง “ต ารวจเทศกิจ” ท าหน้าที่จัดระเบียบ แต่ถูกยกเลิกในภายหลัง มีการจับกุมผู้แสวงหา
ประโยชน์จากผู้ค้าที่อ้างว่าสามารถเจรจากับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ประกอบการค้า   

3. ช่วง พ.ศ. 2524-2528 เป็นช่วงของการก ากับดูแลอย่างเข้มงวดควบคู่กับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
อิสระ  ก าหนดจุดผ่อนผันให้ขายได้ แต่ก็ต้องถูกยกเลิกในเวลาต่อมาเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมายในการก าหนดจุดผ่อนผัน  

4. ช่วง พ.ศ. 2528-2535 มีการจัดตั้ง “ส านักเทศกิจ” ก ากับดูแลการค้าที่กีดขวางทางเท้า  ในขณะเดียวกัน 
ก็ผ่อนผันให้มีการประกอบการค้า มีการก าหนด “จุดจัดระเบียบ” และผ่อนผันภายใต้เงื่อนไข “สะอาด 
ปลอดภัย และ สะอาดเรียบร้อย” เพ่ือให้ผู้ค้าอยู่ร่วมกับผู้สัญจร  ริเริ่มแก้กฎหมายเพ่ือก าหนดจุดผ่อนผัน
ให้ประกอบการค้าได้  และประสบความส าเร็จในการแก้กฎหมาย  เป็นช่วงเดียวกับที่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6  ประกาศนโยบายสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระเป็นครั้งแรก 
มีการสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระในรูปแบบต่างๆ  

5. ช่วง พ.ศ. 2535-2539 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส าคัญคือ   
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้อ านาจ
กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ก าหนดจุดผ่อนผันให้ประกอบการค้าได้ มี
การก าหนดจุดผ่อนผันและติดป้ายไว้ชัดเจน มีการจัดท าบัญชีผู้ค้าพร้อมทะเบียนประวัติผู้ค้าในจุด     
ผ่อนผันผู้ค้าที่ขายนอกจุดผ่อนผันถูกปรับ  

6. ช่วง พ.ศ. 2539- 2547 เหตุการณ์ส าคัญคือ วิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย ากุ้ง” ในปี 2540 รัฐบาลจัดตั้ง
โครงการ “ไทยช่วยไทย” สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก  มีการส ารวจจ านวนผู้ค้า  เพ่ือเสนอ
ขอ “จุดผ่อนผัน” เพ่ิมเติม เป็นช่วงที่ให้ความส าคัญกับสุขาภิบาลอาหาร  โครงการธนาคารประชาชนเปิด
ด าเนินการสนับสนุนทุนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กโดยเฉพาะผู้ค้าแผงลอย   

7. ช่วง พ.ศ. 2547-2551 การจับและปรับผู้ค้าที่ขายนอกจุดผ่อนผันยังคงเป็นไปโดยต่อเนื่อง แต่ก็มีการเพ่ิม
จุดผ่อนผันเพ่ือประกอบการค้า พัฒนาการที่ส าคัญคือ มีการตั้งคณะกรรมการหาบเร่-แผงลอยระดับเขต  
แสดงถึงการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญมีบทบาทในการบริหารจัดการแต่ก็ในระดับที่จ ากัด   

 
 

                                                           
7 ระยะเวลาในแต่ละช่วงก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปีที่สิ้นสุดของแต่ละช่วงจึงเป็นปี
เดียวกับช่วงถัดไป ส่วนรายละเอียดพัฒนาการของการจัดการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏในงานวิจัยของ
ผู้เขียน เร่ือง การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และ  ทิศทางนโยบายที่
ควรจะเป็น (นฤมล นิราทร, 2560, น. 66-73)    



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติการบริหารการพฒันาสงัคมและยุทธศาสตร์ การบริหารคร้ังท่ี  3 ประจาปี  2561  46 
 

8. ช่วง พ.ศ. 2552-2557 การก ากับดูแลด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้านอกจุดผ่อนผันถูกปรับ                   
ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยอมรับว่าการค้าแผงลอยจะไม่หมดไปจากกรุงเทพมหานคร  และ
ตระหนักถึงความส าคัญของมิติวัฒนธรรม มีโครงการ “หาบเร่เสน่ห์เมือง”สนับสนุนการท่องเที่ยว  
กรุงเทพมหานครก าหนดจุดผ่อนผันเพ่ิมขึ้นในปี 2556  

9. ช่วง กรกฎาคม 2557- มกราคม 2561    มีการจัดระเบียบ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ประกอบการค้า เพ่ือ “คืน
ทางเท้าให้ประชาชน” กรุงเทพมหานครจัดพ้ืนที่ขายใหม่ผู้ค้า ผู้ค้าบางส่วนปฏิเสธการขายในพื้นที่ใหม่ 
บางส่วนกลับเข้าไปขายในพ้ืนที่เดิม ยอมเสี่ยงต่อการถูกจับปรับ  

การจัดการข้างต้นสะท้อนความคงเส้นคงวา ในประเด็นให้ความส าคัญต่อการจัดการเชิงพ้ืนที่ และไม่ได้
พิจารณาในเชิงบูรณาการการใช้มาตรการที่เข้มงวดสลับกับผ่อนปรน รวมถึงไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการค้าแผงลอยใน
ฐานะกิจกรรมที่สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น8 ส่วนการผ่อนปรนมาจาก
เหตุผลด้านเศรษฐกิจ การเมือง ผสมผสานกับการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เช่น การรับสินบนจากผู้ค้า  
(มติชน, 14 สิงหาคม 2557)  ผลของความคงเส้นคงวานี้คือการด ารงอยู่ของการค้าแผงลอย แต่ก็เป็นการด ารงอยู่โดย
ปราศจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  ที่น่าสนใจก็คือหลังปฏิบัติการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน” มีผู้ค้าจ านวน
ไม่น้อยที่ยังคงขายอยู่ ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับข้อเสนอที่ว่าแม้จะเผชิญกับการเบียดขับ การค้าแผงลอยก็ยังด ารง
อยู่ (Wongtada, 2015;  Bromley, 2000)  เนื่องจากการจัดการไม่ได้ค านึงถีงมิติอ่ืนๆที่มีความส าคัญ รวมถึง
ผลกระทบทีจ่ะเกิด นอกเหนือจากเหตุผลด้านการเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและเป็นการจัดการในช่วงที่รัฐบาลมีอ านาจ
เบ็ดเสร็จ แต่ที่ส าคัญกว่าก็คือ ความคงเส้นคงวาที่นอกจากจะสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการแล้ว ยังสะท้อนถึง
แนวทางจัดการที่ไม่ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและสังคมและบทบาทด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของการค้าแผงลอย (Reed, Roever & Nirathron, 2017) 
 ด้านนโยบายระดับชาติ รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการมีงานท าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ส่วนนโยบายที่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงการยอมรับประกอบอาชีพอิสระในฐานะ
เครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจน  ปรากฏตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)  
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ทัศนะของรัฐต่อการประกอบอาชีพการค้าแผงลอยขยายต่อยอดจากการเป็นกิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไปสู่การเป็นกิจกรรม
เพ่ือให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
การจัดตั้งโครงการธนาคารประชาชนเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพขนาดเล็กในปี 2544 เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึง
บทบาทความส าคัญของการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กต่อการสร้างรายได้ของประชาชน และท่าทีที่ชัดเจนของรัฐ
ต่ออาชีพนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12      
ในยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมระบุถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
การสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมยุคที่ 4  (Fourth Industrial Revolution) และวำระประเทศไทย 4.0  
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4  ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขัน จะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่อการจ้างงานและภาวะการมีงานท า  แรงงานที่ใช้ทักษะน้อยและปานกลางและทักษะที่
สามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีจะเผชิญกับการว่างงาน  เนื่องจากทักษะความรู้ไม่สอดคล้องกับระบบการผลิต

                                                           
8
 ข้อมูลจากธนาคารออมสินยืนยันว่าผู้ค้าแผงลอยจ านวนหนึ่งสามารถเลื่อนฐานะจากผู้ค้าระดับยังชีพ เป็นผู้ค้าที่มีเงินออม และ 

ขยายกิจการได้ (ธนาคารออมสิน, 2556)    
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สมัยใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงจะเข้ามาทดแทนแรงงานเหล่านี้ (Schwab, 2016, pp. 37-40) ส าหรับประเทศไทย
แรงงานที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ  1) แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสย้ายฐานการผลิต  2) กลุ่มแรงงานไร้ทักษะ  
การศึกษาต่ า ซึ่งอาจถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน แรงงานกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของผู้มีงานท าในปี 2560  
และ 3) แรงงานอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งมีร้อยละ 50.5 ของผู้มีงานท า และในจ านวนนี้แรงงานอายุ 50 ปีขึ้น           
มีสัดส่วนร้อยละ 25.38 (ธนิต โสรัตน์, 2560)  หากจ าแนกตามอาชีพ ก็พบว่า แรงงานในอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น  
งานบริการ  เช่น แรงงานที่ท างานโรงแรม สถาบันทางการเงิน  แรงงานในภาคโลจิสติกส์ มีความเสี่ยงต่อการว่างงานสูง
มากกว่าแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ  ซึ่งเท่าที่ปรากฏแรงงานในสถาบันการเงินก าลังเผชิญกับการว่างงานแล้ว จากการประกาศลด
จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ (Post Today, 23 ม.ค. 2561 ) หากสถานการณ์เป็นไปตามวิถีของแรงงานในระบบ 
คือเมื่อออกจากการเป็นแรงงานในระบบก็จะเข้าสู่การประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบ  ก็พยากรณ์ได้ว่าจะมี
แรงงานจ านวนมากเข้าสู่การประกอบอาชีพอิสระ การค้าแผงลอยจึงเป็นแหล่งสร้างงานที่มีความส าคัญในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ หรือ วิกฤตการณ์จ้างงานจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงานดังได้ที่เกิดแล้ว
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540  (Nirathron, 2006, p.15)   

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่บริบทของโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4  รัฐบาลไทย
วางแผนขับเคลื่อนวาระประเทศไทย 4.0 โดยผ่านกลไกประชารัฐด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
ความเหลื่อมล้ าและความไม่สมดุล กลไกประชารัฐที่มีลักษณะการด าเนินงานใกล้เคียงกับการค้าแผงลอยคือตลาด
ประชารัฐ 9 ประเภทจ านวน 6,447 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจ านวนนี้มี “ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข”               
ซึ่งด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร รองรับผู้ค้าได้ประมาณ 10,000 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ค้ารายใหม่และผู้ค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน”  ด้วย เป้าหมาย 10,000 รายนี้มีจ านวนไม่ถึงครึ่งของผู้ค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากปฏิบัติการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน”   
 

สถำนกำรณ์กำรค้ำแผงลอยในกรุงเทพมหำนคร : ข้อสนับสนุนบทบำทของกำรค้ำแผงลอยต่อกำร
สร้ำงงำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
 ในเดือนเมษายน 2559  ผู้เขียนศึกษาผู้ค้าและผู้ซื้อในเขตบางรัก ปทุมวัน พระนคร สัมพันธวงศ์  ในการศึกษา
ได้ก าหนดให้ตัวเลขผู้ค้าในและนอกจุดผ่อนผันตามสถิติของส านักเทศกิจเป็นจ านวนประชากรทั้งหมดในแต่ละเขต     
แล้วก าหนดตัวอย่างผู้ค้าในแต่ละพ้ืนที่จ านวน 100 คน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ  รวมจ านวนตัวอย่างผู้ค้าในสี่เขตเท่ากับ 
400 คน ในส่วนของผู้ซื้อ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดขอบเขตประชากรได้  จึงก าหนดจ านวนตัวอย่างขั้นต่ าของผู้ซื้อใน
แต่ละพ้ืนที่จ านวน 50 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างรายสะดวกจากผู้ที่ก าลังซื้อสินค้าจากผู้ค้าแผงลอย รวมจ านวนตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลในกลุ่มผู้ซื้อ 200 คน ผลการศึกษาผู้ค้าปรากฏ ในตารางที่ 1   
ตารางที่ 1   คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้า  

 
 

ข้อมูล 

เขตในกรุงเทพมหำนคร รวม 
(n = 400) บำงรัก  (n = 100) ปทุมวัน (n = 100) พระนคร (n = 100) สัมพันธวงศ์ (n =100)  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
หญิง 75 75.00 64 64.00 75 75.00 77 77.00 291 72.75 
อำยุ  
ต่ ากว่า 20 ปี - - 1 1.00 - - 1 1.00 2 0.50 
20-29 ปี 9 9.00 14 14.00 9 9.00 10 10.00 42 10.50 
30-39 ปี 15 15.00 21 21.00 17 17.00 22 22.00 75 18.75 
40-49 ปี 35 35.00 35 35.00 30 30.00 20 20.00 120 30.00 
50-59 ปี 24 24.00 20 20.00 21 21.00 30 30.00 95 23.75 
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ข้อมูล 

เขตในกรุงเทพมหำนคร รวม 
(n = 400) บำงรัก  (n = 100) ปทุมวัน (n = 100) พระนคร (n = 100) สัมพันธวงศ์ (n =100)  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
60 ปีขึ้นไป 17 17.00 9 9.00 23 23.00 17 17.00 66 16.50 
กำรศึกษำสูงสุด 
ไม่ได้เรียน-ม.ต้น 70 70.00 64 64.00 65 65.00 64 64.00 263 65.75 
ม.ปลาย 15 5.00 17 17.00 14 14.00 10 10.00 56 14.00 
สูงกว่า ม.ปลาย 15 15.00 19 19.00 21 21.00 26 26.00 81 20.25 
ภูมิล ำเนำ 
กรุงเทพฯ 39 39.00 30 30.00 50 50.00 49 49.00 168 42.00 
กำรค้ำแผงลอยเป็นรำยได้หลักหรือไม่ 
เป็น 90 90.00 89 89.00 87 87.00 90 90.00 356 89.00 
ระยะเวลำประกอบอำชีพ 
ไม่ถึง 1 ปี 3 3.00 4 4.00 1 1.00 1 1.00 9 2.25 
1-3 ปี 12 12.00 22 22.00 15 15.00 15 15.00 64 16.00 
4-5 ปี 7 7.00 13 13.00 7 7.00 7 7.00 34 8.50 
6-10 ปี 24 24.00 35 35.00 19 19.00 22 22.00 100 25.00 
มากกว่า 10 ปี 54 54.00 26 26.00 58 58.00 55 55.00 193 48.25 
เหตุผลที่เลือกประกอบอำชีพ* 
จ านวนค าตอบ (n=218) (n=205) (n=181) (n=192) (n=796) 
ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง 74 33.94 80 39.02 56 30.94 56 29.17 266 33.42 
เวลายืดหยุ่น 54 24.77 40 19.51 33 18.23 44 22.92 171 21.48 
รายได้ดี 34 15.60 45 21.95 38 20.99 28 14.58 145 18.22 
หางานอื่นไม่ได้       29 13.30 18 8.78 20 11.05 26 13.54 93 11.68 
กำรประเมินสถำนะอำชีพ 
รายได้พอเลี้ยงชีพ 49 49.00 50 50.00 56 56.00 50 50.00 205 51.25 
มีเงินออม- 
ไม่ต้องการขยาย 

32 32.00 25 25.00 25 25.00 34 34.00 116 29.00 

มีเงินออม-ต้องการ
ขยาย 

19 19.00 25 25.00 19 19.00 16 16.00 79 19.75 

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 คุณลักษณะของผู้ค้าในด้านอายุ ซึ่งพบว่าร้อยละ 11  มีอายุต่ ากว่า 30  ปี และเกือบร้อยละ 30 มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 65.75 มีการศึกษาสูงสุดเพียงระดับมัธยมต้น  สะท้อนถึงความส าคัญของอาชีพนี้ต่อการสร้างงานส าหรับ
ผู้มีการศึกษาไม่สูง และ มีอายุมาก ในขณะเดียวกันการที่ผู้ค้ากว่าร้อยละ 26.75 มีระยะเวลาประกอบอาชีพไม่เกิน 5 ปี  
สะท้อนถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ ท าให้มีผู้ค้า “หน้าใหม่” จ านวนไม่น้อยเข้ามาประกอบอาชีพ และการที่ผู้
ประกอบอาชีพ 10 ปีขึ้นไปมีมากกว่าครึ่งคือร้อยละ 55.0 ย่อมสะท้อนถึงการเป็นแหล่งรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคง 
โดยเฉพาะเมื่อสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ารายได้จากการค้าแผงลอยเป็นรายได้หลักมีถึงร้อยละ 89 สัดส่วนมากกว่าครึ่งของ  
ผู้ที่ระบุเหตุผลในการประกอบอาชีพว่า “ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง” และ “เวลายืดหยุ่น” และผู้ประเมินสถานะอาชีพว่ามี   
เงินออม ทั้งต้องการและไม่ต้องการขยายอาชีพ สะท้อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ทฤษฎีชุดใหม่ ข้อมูลนี้ถึงความส าคัญของ
การค้าแผงลอยในฐานะแหล่งงานและรายได้รวมทั้งศักยภาพในการพัฒนาด้วย ส่วนผลการส ารวจผู้ซื้อสะท้อนบทบาท
ส าคัญของการค้าแผงลอยต่อผู้ซื้อ ปรากฏดังตารางที่ 2  
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 ตารางที่  2  คุณลักษณะของผู้ซื้อ  

ข้อมูล 

เขตในกรุงเทพมหำนคร รวม   
(n = 200) บำงรัก (n = 50) ปทุมวัน (n = 50) พระนคร (n = 50) สัมพันธวงศ์(n = 50) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
หญิง 25 50.00 21 42.00 34 68.00 31 62.00 111 55.50 
อำยุ 
ต่ ากว่า 20 ปี 7 14.00 11 22.00 9 18.00 8 16.00 35 17.50 
20-59 ปี  43 86.00 35 58.00 36 54.00 41 82.00 155 62.50 
60-69 ปี - - 2 4.00 5 10.00 1 2.00 8 4.00 
รวม 50 100.00 50 100.0 50 100.00 50 100.00 200 100.00 
อำชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 9 18.00 20 40.00 17 34.00 17 34.00 63 31.50 
รับจ้างรายเดือน 16 32.00 10 20.00 9 18.00 13 26.00 48 24.00 
รับจ้างรายวัน 12 24.00 6 12.00 10 20.00 4 8.00 32 16.00 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 2.00 4 8.00 6 12.00 6 12.00 17 8.50 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
ต่ ากว่า 9,000 12 24.00 28 56.00 16 32.00 14 28.00 70 35.00 
9,000-15,000 22 44.00 11 22.00 21 42.00 14 28.00 68 34.00 
15,001-20,000  7 14.00 5 10.00 4 8.00 9 18.00 25 12.50 

20,000 ขึ้นไป  9 18.00 6 12.00 9 18.00 7 14.00 31 15.50 

กำรศึกษำสูงสุด 
ไม่ได้เรียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 1 0.50 
ประถมศึกษา 7 14.00 8 16.00 11 22.00 2 4.00 28 14.00 
ม.ต้น 8 16.00 4 8.00 3 6.00 5 10.00 20 10.00 
ม.ปลาย- ปวส. 20 40.00 25 50.00 17 34.00 13 26.00 75 37.50 

ปริญญาตรี-สูงกว่า 15 30.00 13 26.00 19 38.00 29 58.00 76 38.00 

ที่พักอำศัย 

บ้านเช่า/ห้องเช่า 25 50.00 27 54.00 19 38.00 18 36.00 89 44.50 
ควำมถี่ในกำรซ้ือ 
ทุกวัน 24 48.00 21 42.00 20 40.00 13 26.00 78 39.00 
3-5 วันต่อสัปดาห์ 14 28.00 24 48.00 11 22.00 20 40.00 69 34.50 
สินค้ำที่ซ้ือประจ ำ* 
อาหาร  (ร้อยละ 60.37) 
จ านวนค าตอบ (n=140) (n=148) (n=118) (n=129) (n=535) 
อาหารปรุงที่จุดขาย 29 20.71 26 17.57 21 17.80 22 17.05 98 18.32 
อาหารสด/ผัก/ผลไม้ 24 17.14 21 14.19 20 16.94 21 16.28 86 16.07 
อาหารปรุงส าเร็จ 22 15.71 27 18.24 19 16.10 18 13.95 86 16.07 
อาหารส าเร็จรูป 10 7.14 12 8.11 6 5.08 15 11.63 43 8.04 
เหตุผลที่ซ้ือ* 
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ข้อมูล 

เขตในกรุงเทพมหำนคร รวม   
(n = 200) บำงรัก (n = 50) ปทุมวัน (n = 50) พระนคร (n = 50) สัมพันธวงศ์(n = 50) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนค าตอบ n=146 n=165 n=152 n=155 n=618 
รำคำ (ร้อยละ 25.31) 
ราคาถูก 35 23.97 33 20.00 28 18.42 24 15.48 120 19.42 
ต่อรองราคาได้ 5 3.42 14 8.48 10 6.58 8 5.16 37 5.99 
ควำมสะดวก (ร้อยละ 50.65) 
ใกล้บ้าน 21 14.38 34 20.61 16 10.53 24 15.48 95 15.37 
ประหยัดเวลา 21 14.38 18 10.91 20 13.16 24 15.48 83 13.43 
เป็นทางผ่าน 18 12.33 15 9.09 20 13.16 29 18.71 82 13.27 
ใกล้ที่ท างาน 19 13.01 9 5.45 13 8.55 12 7.74 53 8.58 
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

   
 ข้อมูลผู้ซื้อสะท้อนความส าคัญของการค้าแผงลอยต่อประชาชน การที่ผู้ซื้อจ านวนไม่น้อยมีรายไม่สูง และ
เหตุผลที่ซื้อเป็นเหตุผลด้านราคาและความสะดวก ซึ่งในความเป็นจริงความสะดวกมีมิติเศรษฐกิจด้วย เพราะหมายถึง
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาซื้อสินค้าที่ต้องการ สะท้อนบทบาทของการค้าแผงลอยด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ   
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ความคงเส้นคงวาของการบริหารจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานคร ผนวกกับการใช้มาตรการเข้มงวด
สลับกับการผ่อนปรน นอกจากจะสะท้อนถึงวิธีคิดที่ให้ความส าคัญเฉพาะกับการจัดการเชิงพ้ืนที่แล้ว ยังสะท้อนถึงการ
มองข้ามบทบาทหน้าที่ของการค้าแผงลอยทั้งต่อผู้ประกอบอาชีพและผู้บริโภค และเป็นบทบาทในด้านการสร้างงาน 
สร้างรายได้รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ าเชิงเศรษฐกิจ  ผลการศึกษาผู้ค้าและผู้ซื้อข้างต้นยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์เศรษฐกิจคือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงาน และสถานการณ์สังคม คือ ทัศนะของแรงงานรุ่นใหม่
ที่แสวงหาความเป็นอิสระ ความยืดหยุ่นในการท างานและการใช้ชีวิต ในขณะที่มาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน”  
แม้จะด าเนินการมาโดยต่อเนื่องแต่ก็ยังสะท้อนลักษณะ “เข้มงวดสลับกับผ่อนปรน” พร้อมๆกับการเข้ามาของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4  ที่ได้ส่งผลกระทบแล้วกับแรงงานในสถาบันการเงิน ท าให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีแรงงาน
จ านวนมากเข้าสู่การประกอบอาชีพการค้าแผงลอยภายใต้สถานการณ์นี้ ผู้เขียนเสนอว่าการจัดการแผงลอยใน
กรุงเทพมหานครควรอยู่บนฐานคิดดังนี้  
 1. การยืนยันสถานะที่ชัดเจนของการค้าแผงลอยทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ า แก้ไข
ปัญหาความยากจนสนับสนุนการประกอบการรวมทั้งเป็นกลไกลดผลกระทบจากการเลิกจ้าง 

2. การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทหน้าที่หรือประโยชน์ของ
การค้าแผงลอยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการปัญหาที่เกิดจากการค้าแผงลอย  

3. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเมืองที่มีความหลากหลายและเมืองทั่วถึง (Inclusive Cities) ซึ่งจะเชื่อมโยงไป
ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4. สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ค้า ชุมชนมีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  
5. ให้ความส าคัญต่อลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  การบริหารจัดการไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันในทุกพ้ืนทีแต่อยู่

ภายใต้ฐานคิดและนโยบายเดียวกัน 
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  จากฐานคิดข้างต้นข้อเสนอแนะการจัดการเป็นดังนี้   
1.   ก าหนดยุทธศาสตร์การค้าแผงลอยเพ่ือความชัดเจนในสถานะของการค้าแผงลอยทั้งด้านการสร้างงาน     

สร้างรายได้  สร้างอาชีพ และผู้ประกอบการ กรณีตัวอย่างการจัดการการค้าแผงลอยในบางประเทศเป็นกรณีศึกษาที่
สามารถน ามาปรับใช้ได้หากมีการท าความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อการจัดการเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งการใช้พ้ืนที่ 
คุณลักษณะของผู้ค้า การเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการ 

2.  จัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานท าหน้าที่ดูแลการค้าแผงลอยอย่างจริงจัง (ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานเทศกิจเท่านั้น)  
ก าหนดหน้าที่ชัดเจนมากกว่าการจัดระเบียบ แต่มีความเข้าใจการค้าแผงลอยอย่างเป็นบูรณาการทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม   

3.  สนับสนุนให้เกิดการจัดการที่น าไปสู่ความยั่งยืนมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ความส าคัญต่อการ
สร้างเมืองทั่วถึงและยั่งยืน  ในขณะเดียวกันการจัดการควรพิจารณาความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ท้องถิ่นพึงได้รับทั้งใน
เรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายจากการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

4. ศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ค้าที่ยังมีอยู่เพ่ือการตัดสินใจจัดสรรพ้ืนที่ ผู้ค้าที่มีโอกาสน้อยสมควร
ได้รับการสนับสนุนมากกว่า  

5. สนับสนุนให้ผู้ค้ารวมกลุ่ม และมีผู้แทนที่ชัดเจนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าในการบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม    
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แนวทำงกลยุทธก์ำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชน: กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนน้ ำเชี่ยว จังหวัดตรำด 

The Strategy Management Tourism community:  
A Case study Baan Nam Chiao Trad Province  

ปาริฉัตร ศรีหะรัญ9 
พรพิมล ข าเพชร10 

Abstract 
 

This research aims to study community context, problems, tourism development needs 
and strategy management tourism community. Research methodology for this study is 
qualitative research based on in-depth interview with the 20 participants via numerous 
meetings. The study indicated that community context related to community development of 
Ban Nam Chiao community in Trat province is a cultural community with 2 major religions. The 
goal of tourism management by the community is to improve the use of the natural resources 
available in Ban Nam Chiao. Harmonious relationships among the population is important to 
promote tourism. The community needs to get together and be involved in the tourism 
activities. Inheritance of cultures and traditions is also one of the key factor to pull in tourists. 
With more tourists, people in the community will get additional income. There will also be new 
problems and issues with new income. These type of obstacles will be overcome by working 
harmoniously. The researchers found out that the community also has political conflicts. 
Political views should be put aside when dealing with tourism as both will never move 
together. People in the community also do not see the importance of community-based 
tourism management. As a few examples, there exists transparency issues, shortage of funds or 
shortage of budget to fund the operations and lax of policies from the government and the 
related agencies.There will be four (4) strategies for the management of tourism by the 
community of Ban Nam Chiao, Trat Province: 1) SO strategy that restoration of religion, arts, 
culture, traditions, promotion of tourism activities and product development strategy, and local 
knowledge. 2) ST strategy for the development and restoration of sustainable tourism. 3) WO 
strategy which for the development of activities that promote tourism. 4) WT strategies which 
to develop infrastructures and tourism facilities. 
 
Keyword : Potential, SWOT analysis, Community based tourism 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน และแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 20 คน 
ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุม  
เชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  

ผลการศึกษาพบว่า บริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว 
จงัหวัดตราด เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม คือ มี 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนประกอบ
อาชีพประมงพ้ืนบ้าน เป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ดีขึ้น เกิดความสามัคคีในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณี และคนในชุมชนมีรายได้เสริม ด้านปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน พบว่าชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวมี
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งคนในชุมชนยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัญหา
ความไม่โปร่งใส ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และความต่อเนื่องของนโยบายจากหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว 
จังหวัดตราด ได้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1 ) ยุทธศาสตร์เชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 3) 
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์สร้าง
เสริมองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และ4) ยุทธศาสตร์เชิงวิกฤต คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
ค ำส ำคัญ : ศักยภาพ, กลยุทธ์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติการบริหารการพฒันาสงัคมและยุทธศาสตร์ การบริหารคร้ังท่ี  3 ประจาปี  2561  57 
 

บทน ำ  
 

ในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าความเจริญทางเทคโนโลยี  และด้านการ
สื่อสาร ท าให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากการแสวงหาความบันเทิงมาเป็นแสวงหาประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ รูปแบบนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขนิยม เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวมี
ความคิดทีเ่ปิดกว้างมากขึ้น หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่สนใจอารยะธรรมเก่าแก่ ให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น (กังสดาล ศิษย์ธานนท์ และพรพรรณ ประจักรเนตร, 
2559) จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวผจญภัย การท่องเที่ยว      
เชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น  

การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourism เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทรัพยากรธรรมชาติ 
วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรม ความเชื่อ และมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน เป็นต้น (ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล, 
2551) หากชุมชนนั้นสามารถด าเนินการบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือการท่องเที่ยวมาขับเคลื่อนงท้องถิ่นใน
รูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - based tourism) ให้ระบบเศรษฐกิจไหลผ่านมายังชุมชนใน
ชนบท (พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, 2557)  

เป็นเหตุให้ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่า
จะเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพท าให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น หากมองในแง่การตลาดนับว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็นกลุ่มเฉพาะ 
(Sarobon and Wongtabtim, 2003) และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มีแนวคิดต่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านการมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมจากชุมชนท้องถิ่น ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจเมื่อเข้ามาเยือน อีกทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สามารถสร้างรายได้ เกิดการจ้างงาน มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น น าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
(Jitpakdee and Thapa, 2012) ท าให้หน่วยงานภาครัฐบาลได้มุ่งเน้นผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน มีแนวทางในการพัฒนาปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่
มีศักยภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีกรอบแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยู่ 2 แนวทางหลักคือ การฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) และก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2559-
2563 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างมาก แต่การ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวยังมีปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาภายในชุมชน ได้แก่  
คนในชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการจัดการอย่างถูกต้อง ความขัดแย้งผลประโยชน์ การรุกล้ าพ้ืนที่สงวน 
เป็นต้น (สุถี เสริฐศรี, 2557, น. 85-86) รวมทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ท าให้ชุมชนไม่สามารถท ากิจกรรมได้ (อุไรวรรณ สุภานิตย์, 2556, 15)  
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเพื่อศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว  
โดยชุมชนและแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 
เนื่องจาก ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวจังหวัดตราดเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้รางวัลดีเด่น ครั้งที่ 9/2556 ครั้งที่  10/2558 และครั้งที่ 11/2560 จากส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) จนมีชื่อเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นๆ 
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว 

จังหวัดตราด 
2. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ

แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

2559 ถึง พฤศจิกายน 2560  
 

กำรทบทวนวรรณกรรม 
1. กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ค านิยาม ความหมายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น งานของ Fennell (1999) อธิบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ช่วงชิงการใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน หากแต่มุ่งตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นให้มาก
ที่สุดด้วยการใช้เทคโนโลยีในชุมชนเท่าที่จ าเป็น ที่ส าคัญยังต้องมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันกับคนใน
ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวที่สอนให้นักท่องเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
และไม่มองว่าใคร “เจริญกว่า” และใคร“ด้อยกว่า” ปัญหาที่ส าคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิเช่น         
การจัดการด้านการตลาดชุมชน บางแห่งแม้จะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนน้อยเพราะท า
การตลาดไม่ดี ซึ่งเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมองการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง (พจนา สวนศรี, 2546) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ตั้งอยู่บน
ฐานคิดว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการน าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ทั้งด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มาใช้เป็นปัจจัย
หรือต้นทุนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยที่ฐานการพัฒนาแท้จริงนั้น ต้องมาจากชุมชนและหรือ
ประชากรในชุมชน ใช้ฐานทรัพยากรและหรือต้นทุนของชุมชน ได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ (Natural Resources 
Capital) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Capital) ทุนทางภูมิปัญญา (Wisdom Capital)  
ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) โดยที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น สามารถน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน (สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2546)  
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ Goodwin, Santilli and 
Armstrong (2009) สู่การแก้ปัญหาความยากจน พร้อมกับพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน หากชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลให้กับชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 18 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ที่สามารถให้ข้อมูลหลักได้ ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สมาชิกใน
ชุมชนที่ด าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผู้แทนส่วนราชการ เป็นต้น  

1. เครื่องมือกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ในการพิจารณาการตรวจสอบ
แหล่งของข้อมูล โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล 2) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย ( Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล
ต่างกัน และ3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของค าถาม และมีความเข้าใจ
ที่ตรงกัน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบ 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร และ

งานวิจัย โดยมุ่งศึกษาจากหนังสือ ต าราทางวิชาการ เอกสารรายงาน บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งที่มาฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น เพ่ือน ามาอ้างอิงเป็นข้อ
ค้นพบ (Findings) และท าให้ผลงานวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือ (Reliability) และมีความเที่ยงตรง (Validity) 

3.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ
ภาคสนาม (Field Survey) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

และการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และ เทคนิค SWOT Analysis และการจัดท า SWOT Matrix  
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สรุปผลกำรวิจัย 
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านน้ าเชี่ยว 

จังหวัดตราด ปรากฏผลดังนี้  
1.1 บริบท ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายรวมกันเป็น “2 ศาสนา  

3 วัฒนธรรม” ซึ่ง ค าว่า 2 ศาสนา คือ คนในชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวนับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม ส่วนค าว่า  
3 วัฒนธรรม คือ คนในชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวมีเชื้อชาติไทย อิสลาม และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันมานับร้อยปี อาชีพหลัก
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน สวนผลไม้ และสวนยาง เป็นต้น พ้ืนที่ของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว ต้ังอยู่ในพ้ืนที่คลอง 
น้ าเชี่ยว ที่เป็นคลองออกไปสู่ทะเลอ่าวไทย บริเวณโดยรอบจึงมีป่าชายเลนหนาแน่น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ ที่สามารถดึงดูดในการท่องเที่ยว เช่น การเดินสะพานชมธรรมชาติ หอดูนก ล่องเรือเล็กชมวิถีชีวิต
ชาวประมง การถีบกระดานเก็บหอยแครง/แมลงภู่ การเลี้ยงปลาในกระชัง การด าหอยปากเป็ด การเลี้ยงหอย
นางรม ชมการสาธิตการท างอบใบจาก ชมการสาธิตการท าน้ าตาลชัก ชมวิถีชีวิตชาวพุทธและมุสลิมที่อยู่กันแบบ
สันติ เป็นต้น ตามท่ีผู้น ากลุ่มบ้านน้ าเชี่ยวได้น าเสนอในการประชุมว่า 

“วิสาหกิจชุมชนบ้านน ้าเชี่ยว จ.ตราด ความโดดเด่น ในเรื่องความหลากหลาย สองศาสนาสามวัฒนธรรม 
มีทั งพุทธ อิสลาม 3 วัฒนธรรม พุทธ มุสลิม จีน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เริ่มจากมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน  
มีผลิตภัณฑ์งอบใบจาก คนไทยพุทธอยู่ดั งเดิม ส่วนคนมุสลิมโล้ส้าเภามาจากกัมพงจาง (อาหารพื นถิ่นหลากหลาย 
เช่น ข้าวเกรียบญ่านา) ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา มีการสร้างแบรนด์ กิจกรรมอยู่ริมทะเล รวมคนต้องหา  
สิ่งที่ว๊าว ต่อยอดเรื่องของความยั่งยืนโดยให้ความส้าคัญกับเด็ก ไม่ขายของเหมือนที่อ่ืน มีไปศึกษาดูงาน ต้องเอา
กลับมาไม่ส่งออกขาย การงมหอยปากเป็ด เชิญชมหอยใหญ่ยาว” 

(พ่ีหน่อย, สัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) 
 

1.2 เป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชาวชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวด าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพ่ือพลิกฟ้ืนทรัพยากรธรรมชาติในเขตบ้านน้ าเชี่ยวให้ดีขึ้น จากผลกระทบที่น้ าในคลองเริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่น อีกทั้ง
ชาวชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมา เพ่ือรักษาป่าชาย
เลนจากการลักลอบตัดไม้ ที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาคนในชุมชน (พัฒนาคุณภาพชีวิต) คนในชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิด สอดคล้องกับที่ผู้น ากลุ่มบ้านน้ าเชี่ยว ได้ให้ความคิดเห็นว่า 

“บ้านน ้าเชี่ยว เป้าหมายคือ นายกเปิดบ้านให้คนมาเยี่ยมชม ประมาณ 2550 ได้ด้าเนินการท่องเที่ยว
ควบคู่กับเทศบาลแต่เป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกิดจริง ไม่เหมือนที่พูดไว้ รวมกลุ่มปี 2553 มีหน่วยงาน
อพท. เข้ามาถามท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร ต้องมีการร่วมกลุ่ม ท้าเส้นทางการท่องเที่ยว เรียน SWOT ประมาณ 
30 คน ต้องมีการพูดจากคนหลากหลาย จุดอ่อนอยุ๋ริมน ้า ทิ งขยะลงคลอง กุ้ม ปลามีลดลง ป่าชายเลนลดลง  
เด็กออกไปท้างานที่อ่ืน ส่วนเด็กที่ไม่ออกไปก้อมีลูก ยาเสพติด ต้องเอาโอกาส (ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน)” 

(พ่ีหน่อย, สัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) 
 

1.3. กระบวนการด าเนินงานที่ผ่านมา ชาวชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวเริ่มท าโฮมสเตย์และเปิดให้บริการการ
ท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2547 มีการก่อตั้งกลุ่มฯ เพ่ือด าเนินงาน มีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนที่มาท างาน (เช่น 
ฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ด)ี มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เน้นการท างานสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น มีการลงเรือเก็บขยะใน
แม่น้ าโดยคนในชุมชน เมื่อแม่น้ าสะอาด ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ท าให้จ านวนสัตว์น้ า (กุ้ง ปลา) เพ่ิมขึ้น 
มีการก าหนดกติกาให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว มีการก าหนดกติกาของกลุ่มฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน • “ค้นหาของดีบ้านฉัน” เพ่ือใช้น าเสนอต่อนักท่องเที่ยวและท าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างภาคี
เครือข่าย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ตามที่พจนา สวนศรี 
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(2546: 189-190) ได้กล่าวไว้ว่า ในกระบวนการเตรียมชุมชน จะต้องเป็นการปลุกระดมส านึกของท้องถิ่น ให้คน
ท้องถิ่นอยากรู้จักตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 

1.4 ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน เกิดความสามัคคีในชุมชน “กลุ่ม 3 วัย” ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน คนในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์ เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี คนในชุมชนมีรายได้เสริม สอดคล้องกับ วีระพล ทองมา และ 
ประเจต อ านาจ (2547, น.17-22) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือน ในการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 

1.5 ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง คนในชุมชนยังไม่เห็น
ความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน เกิดปัญหาความไม่
โปร่งใส ท าให้ความเชื่อมั่นของกลุ่มฯ ลดลง ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการ อพท. ว่า 

“หน่วยงานที่ด้าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนมากกว่า 20 หน่วยงาน 
แต่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความเข้าใจถึงรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้าเพ่ืออะไร ท้าแล้วชุมชนจะได้อะไร 
และเสียอะไร และท้าอย่างไร ส่วนตัวท้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะเชื่อว่า การท้าการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน 
ต้องเกิดจากชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว คีรีวงศ์ นาต้นจั่น เป็นต้น เห็นจากสิ่งที่เชื่อ เราไป
พัฒนาและส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวคุ้มมั ยกับสิ่งที่เสียไป” 

(รองผู้อ านวยการ อพท., สัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) 
 

2. แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 
ปรากฏผลดังนี้  

2.1 SWOT Analysis ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค  

2.1.1 จุดแข็ง (Strengths) มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ 
การเกษตรปลอดสารพิษ (มีตลาดเกษตร) มีเส้นทางเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
มีหมู่เกาะจ านวน 52 เกาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การรบทางทะเล 
(ยุทธนาวีเกาะช้าง) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีชุมชนการท่องเที่ยว 21 ชุมชนที่เข้มแข็ง ททท.  
ให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ผู้น าชุมชนมีความคิดด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  

2.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) จังหวัดไม่ใช่ทางผ่าน นักท่องเที่ยวต้อง “ตั้งใจ” ที่จะไปท่องเที่ยว 
เป็นพื้นที่ฝนตกชุก “ฝน 8 แดด 4” การคมนาคมอาจจะไม่สะดวก ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

2.1.3 โอกาส (Opportunities) รัฐบาลให้ความส าคัญกับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ บ้านหาดเล็ก    
เป็นด่านพรมแดนสากล โครงการท่าเรือน้ าลึกคลองใหญ่ (การส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว) เป็นพ้ืนที่พิเศษของ 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองจะได้รับการยกเว้นภาษี  

2.1.4 อุปสรรค (Threats) จังหวัดถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีของอาชญากร แรงงานต่างด้าวเป็น
ประชากรแฝง ต้องดูแลและควบคุม ภาคเอกชนเข้ามาทาธุรกิจ แข่งขันกับชุมชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
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2.2 SWOT Matrix  
2.2.1 ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive Strategy) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็น
จุดแข็งและโอกาส ที่เอ้ือต่อชุมชน ได้ยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งพัฒนาเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรก าหนดโครงการดังนี้ 
1) โครงการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
2) โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน 
3) โครงการจัดอบรม ฝึกอาชีพ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
5) โครงการร่วมมือร่วมใจรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว 

2.2.2 ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (Defensive Strategy) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เป็นจุดแข็ง แต่สถานการณ์ภายนอกเป็นอุปสรรค ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  
2.2.3 ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (Turnaround Strategy) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เป็นจุดอ่อน และโอกาส ที่เอ้ือต่อชุมชน ได้ยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์สร้างเสริมองค์
ความรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยก าหนดเป็นโครงการ ดังนี้ 
1) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น 
2) โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อการท่องเที่ยวกับชุมชนอ่ืน 
3) โครงการอบรมท าธุรกรรมออนไลน์  

2.2.4 ยุทธศาสตร์เชิงวิกฤต ((Retrenchment Strategy) จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีเป็นจุดอ่อน และอุปสรรค  ได้ยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว โดยก าหนด
เป็นโครงการ คือ โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยการศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด พบว่า 
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัด

ตราด เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมรวมกันอยู่ในชุมชน คือมี 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ทรัพยากรที่ส าคัญ ได้แก่ วัดน้ าเชี่ยว มัสยิดอัลกุบลอ ป่าชายเลน เป็นต้น  
มีกิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การด าน้ างมหอยปากเป็ด การสานงอบน้ าเชี่ยวจากใบจาก  
เป็นต้น เป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวด าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตบ้านน้ าเชี่ยวให้ดีขึ้น และมีก าหนดโครงสร้างจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหหกิจตั้งแต่ 
ปี 2547 มีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนด้านการท่องเที่ยว เกิดความสามัคคีในชุมชน “กลุ่ม 3 วัย” ได้เข้ามามี
ส่วนร่วม ได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี และคนในชุมชนมีรายได้เสริม  
ด้านปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน พบว่า ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง คนในชุมชน
ยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัญหาความไม่โปร่งใส ท าให้ความเชื่อมั่นของกลุ่มฯ ลดลง    
ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง  
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2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด ผู้วิจัย
ท าการวิเคราะห์ จากผลการระดมความคิดตามกระบวนการเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาท าการ Matrix ในแต่ละด้าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O)  
คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว  
และยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S+T) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W+O) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เชิงวิกฤต 
(W+T) คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ท าให้ยังขาดทักษะการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ ผู้น า

กลุ่มจึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน เช่น การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนอ่ืน เป็นต้น 

2. หน่วยงานภาคเอกชน ควรเข้ามาส่งเสริมทางด้านการตลาด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
กิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และจัดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนน ห้องน้ า ที่จอดรถ ร้านค้า เป็นต้น  

4. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน เช่น การประชาสัมพันธ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง สร้างความเข้าใจในเรื่องกฏระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง     
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในการด าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ถูก
มองว่าเป็นมัคคเุทศกเ์ถื่อน 
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