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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ตรวจสอบความกลมกลืนของปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจ
การเมืองชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการจัดสรรก าไรส่วนเกินของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน ที่มา
จากปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผ่านกิจกรรมในกระบวนการกลุ่ม โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 232 คน โดยวิธีการสุ่มแบบก าหนดสัดส่วนอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOW และใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงเส้น
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดล โดยใช้โปรแกรม LISREL  

ผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่สร้างขึ้นหลังปรับโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ คือ  2 (df = 40) = 145.01, p-value = 0.00, 2/df = 3.62, RMSEA = 0.10, GFI = 0.91, 
CFI = 0.96, NFI = 0.95 และ SRMR = 0.09 และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมืองชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน พบว่า ตัวแปรการจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน มี
สัดส่วนของความแปรปรวนที่อธิบายได้ประมาณร้อยละ 45 โดยได้รับอิทธิพลรวมสู งสุดจากตัวแปรปัจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชน (TE = 0.54) ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ (DE = 0.66, IE 
= -0.12 ตามล าดับ) รองลงมาคือ ตัวแปรกิจกรรมในกระบวนการของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ได้รับ
อิทธิพลรวมทางตรงทางลบ (TE = -0.18) แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรกิจกรรมในกระบวนการกลุ่มยังได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนโดยมีอิทธิพลรวม (TE = 0.70) 
ค าส าคัญ: เศรษฐกิจการเมือง, การจัดสรรก าไรส่วนเกิน, ชุมชน 
 
Abstract  

This research aims to 1) Ensure the Harmonization of the Factors driving the 
Economic and Political Community that affect the allocation of the Excess Profits to 
Community Development in the Songkhla Province with empirical data, 2) to Influence 
the allocation of the Excess Profits of Economic, Political and Community groups for 
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Community Development. The driving factor of Economic activity in the Political 
Community which passes through the process. The totals of 232 samples were randomly 
assigned to one ratio. Data collected by questionnaire Data were analyzed using SPSS 
FOR WINDOW and technical analysis models, linear model analysis techniques. Using 
LISREL. 

This research had shown through the empirical analysis that 2 (df = 40) = 145.01, p-
value = 0.00, 2/df = 3.62, RMSEA = 0.10, GFI = 0.91, CFI = 0.96, NFI = 0.95 and SRMR = 0.09 
and when considering the factors which had an impact to the development of political 
economic in the community, the researchers discovered that the variables of contribution 
margin has 45 % of proportion of variance explained which is significantly affected directly 
and indirectly from variable of factors pushing on community’s political  economic (TE=0.54) 
(DE=0.66, IE = -0.12) Following by the variable of activities of procedure of community’s 
political economic groups have lesser influence (TE = -0.18) However, the variable of 
activities of procedure of community’s political economic groups directly in influential from 
factors of pushing on community’s economic (TE = 0.70)  
Keywords: political economy, excess profit, community  
 
บทน า 

เศรษฐกิจการเมืองชุมชนเป็นแนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ  หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน  เพ่ือการบริโภคและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยการประยุกต์กระบวนการและระบบวิธีการผลิตให้สามารถท าได้ง่าย ผลผลิตมี
คุณภาพดีขึ้นและให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าลง (ทศพร ศิริสัมพันธ์ , 2556) โดยมีหลักการคิดที่ส าคัญ คือ 
สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน  เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง  ลดรายจ่าย
ให้ครอบครัว  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้ตนเอง  และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ที่อยู่
ร่วมในชุมชน  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านก าไรสูงสุดและเอาเปรียบผู้บริโภค 

เศรษฐกิจการเมืองชุมชนจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ เลี้ยงตนเองได้  
พ่ึงตนเองได้  ซึ่งมิได้หมายถึงการพ่ึงตนเองด้วยเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว  แต่หมายถึงการพัฒนาโดยรวม  ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาสาธารณประโยชน์  หรือโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน (มงคล ด่านธานินทร์, 2541) โดยไม่
เป็นภาระให้กับรัฐ  หรือต้องพ่ึงพาภายนอก และจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนใน
การพัฒนาความร่วมมือกับระบบเศรษฐกิจภาพรวม  เพราะการที่ชุมชนไม่ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอก  ย่อม
หมายถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันจะเป็นไปได้มากขึ้น  อันเป็นหลักการที่น าไปสู่ “การ
เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างแท้จริง สอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และ11 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2558) ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานการพัฒนา ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบ
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การบ่มเพาะเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความหลากหลายของชุมชนด้วยทุนทางสังคมของชุมชน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยบังคับใช้ตั่งแต่
วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้เพ่ือให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการ
พัฒนารูปแบบของเศรษฐกิจการเมืองชุมชน มีผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และพัฒนาระบบให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชนไปสู่
การเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

อย่างไรก็ตาม กระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในกิจการ ส่งผลให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น รัฐบาลจึงควร
มีบทบาทส าคัญในการให้การช่วยเหลือและส่งเสริมแก่ชุมชน ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวให้พร้อมต่อการรับมือการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเองให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้  

ปัจจุบันจากการศึกษาท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาเบื้องต้นพบว่า เศรษฐกิจในชุมชนมีทั้งที่ประสบความส าเร็จ
และไม่ประสบความส าเร็จส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนนั้นไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังที่ อรุณ หนู
ผุด, 2554 ได้ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี 
ระดับปานกลาง และระดับที่ควรปรับปรุง สอดรับกับผลการประเมินศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มี 3 ระดับเช่นกัน (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2558) ซึ่งขึ้นอยู่
กับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ 
อย่างเช่น ด้านการพัฒนากลุ่ม การพัฒนาสมาชิกในกลุ่ม  ด้านกระบวนการการผลิต การขาย การบริโภค 
รวมถึงความรู้สึกถึงหน้าที่ต่อชุมชนของสมาชิกในการช่วยกันพัฒนาชุมชน ท าให้กลุ่มเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนยังขาดความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กอปรกับเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีขึ้น กลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนก็มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการขยายตัวตลาดเศรษฐกิจชุมชนที่ใหญ่ขึ้น 

จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย ที่
มีการติดต่อซ้ือขาย แลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นของแต่ละชุมชนกันมาเป็นระยะเวลานาน และมีกลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชนอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 1,635 ราย ซึ่งมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอยู่มากกว่า 20,000 
คน (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2557)  

ดังนั้นการสร้างเศรษฐกิจการเมืองของชุมชนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 1) ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาพ้ืนฐานทางกายภาพ การพัฒนาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนากลุ่มหรือองค์กร
ชุมชน 2) กระบวนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านกา ร
บริโภค ด้านการขาย และด้านการแปรรูป และ 3) การจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือพัฒนาชุมชน ได้แก่ การให้
การอนุ เคราะห์แก่ชุ มชน การให้ทุนการศึกษา การสร้ า งสาธารณูปโภค และการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (โดยดัดแปลงจากแนวคิดของ มงคล ด่านธานินทร์, 2541)  

จากปัญหาและแนวทางสร้างกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
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เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพ่ือสร้างตัวแบบ
สมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชนให้มีความส าเร็จและมีความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดสรร
ก าไรส่วนเกินเพ่ือพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลากับข้อมูลเชิงประจักษ์  

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลการจัดสรรก าไรส่วนเกินของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ที่มาจากปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผ่านกิจกรรมในกระบวนการกลุ่ม 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

โดยทั่วไปแล้วแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองชุมชนนี้มีที่มาส าคัญอยู่อย่างน้อย สองแนวคิด ได้แก่  
แนวคิดของมหาตมะคานธี ที่สนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจการเมืองชุมชนในหมู่บ้าน โดยเน้นการผลิตเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าหรือทดแทนการซื้อจากตลาด เน้นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้เหลือน้อยลงซึ่งเท่ากับ
เป็นการเพ่ิมรายได้ท่ีมองไม่เห็นให้กับครัวเรือนนั่นเอง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น ให้ชุมชนมีการพ่ึงพาตนเอง ให้
รู้จักท ากินและท าข้ึนมาใช้เอง และอีกแนวคิดหนึ่งมาจากรัสเซีย ซึ่งเป็นขบวนการพัฒนาความร่วมมือของ
ประชาชนในระดับชุมชนจนกลายมาเป็นพรรคการเมืองในที่สุด โดยใช้ชื่อว่า พรรคสังคมปฏิวัติ (Social 
Revolutionary) ในแนวคิดนี้มีนักคิดที่ส าคัญชื่อ เอ วี ชายานอฟ   (1888-1939) ที่เห็นว่าเศรษฐกิจ
การเมืองชุมชนเป็นอีกระบบเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถจัดระบบให้ พ่ึงพาตนเองและเป็นรากฐานส าคัญ
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ 

นอกจากแนวคิดที่ส าคัญดังกล่าวแล้ว ยังมีแนวคิดต่าง  ๆทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความส าคัญและเป็นที่มาของ
แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งมีนักคิดในยุคต่างๆ  ได้ให้แนวคิด (หมัดเฟาซี รูบามา, 2557) ไว้ดังนี้ 
1. เศรษฐศาสตร์ยุคก่อนคลาสสิก 
 Plato (424-348 BC) และ Xenophon (431-355B.C.) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ความช านาญ
เฉพาะอย่าง และการแบ่งงานกันท า ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญของ Adam Smith ในหนังสือ The Wealth of 
Nation. (1776) ในเวลาต่อมา  
 Aristotle (384-322 B.C.)  กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐศาสตร์ไว้ในเรื่องเกี่ยว กับพฤติกรรมเศรษฐกิจ
ของบุคคลว่า เป็นการใช้ทรัพย์สินตามความจ า เป็นของชีวิต และยิ่งสินค้ามีประโยชน์หรือมีความต้องการ
มากเท่าไร ก็ยิ่งมีมูลค่าสูงเท่านั้น พฤติกรรมมนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิ่งที่ขาดแคลน อีกทั้งมนุษย์
ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการแบ่งปันผลผลิต 
 Ibn Khaldun (1332-1395 A.D.) เป็นคนแรกที่ถือว่าวางรากฐานแนวคิดของส านักคลาสสิก 
เพราะได้อธิบายเกี่ยวกับ อุปทาน ต้นทุน อุปสงค์ อรรถประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานทฤษฎีคลาสสิกด้วย 
 นอกจากนี้ Khaldun ยังอธิบายทฤษฎีมูลค่าแรงงานว่า แรงงานเป็นผู้สร้างมูลค่าเหมือนกับที่ 
Karl Marx เชื่อ และเห็นว่า การผลิตในระบบเศรษฐกิจมาจากการสร้างมูลค่าเพ่ิม และระบบเศรษฐกิจ
ประกอบขึ้นด้วยกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. เศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิก 
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 Adam Smith ผู้ก่อตั้งส านักคลาสสิก มีสานุศิษย์ส าคัญ เช่น David Ricardo และ John Stuart 
Mill ส านักนี้มีแนวคิดส าคัญ 4 ประการ  
 1.การแข่งขันบริสุทธิ์ (pure competition) ผู้แข่งขันมีจ านวนมาก และมีขนาดเล็กเท่าๆ กัน ไม่มี
ใครสามารถผูกขาดได้  
 2.การแบ่งงานกันท าตามความช านาญ (specialization) ช่วยให้ได้ผลผลิตมาก และท าให้
ประเทศม่ังคั่ง 
 3.กลไกราคาจะเป็นตัวจัดสรรการผลิต การบริโภค และการกระจาย 
 4.เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และรัฐไม่มีบทบาททางเศรษฐกิจ 
3. เศรษฐศาสตร์ยุคนีโอคลาสสิก 
 ผู้ก่อตั้งได้แก่ Alfred Marshall นีโอคลาสสิก เกิดจากความต้องการอธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์
เดิมให้เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จึงมีการน าเอาคณิตศาสตร์ 
สถิติ และกราฟ มาใช้วิเคราะห์ รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ marginal หรือคณิตศาสตร์
แคลคูลัสอีกด้วย 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยนั้นมาจากแนวคิดต่างๆ ดังนี้ 

แนวคิดทุนนิยมแห่งรัฐและเศรษฐกิจชาตินิยม 
แนวคิดนี้เริ่มต้นในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยมีพัฒนาการแนวคิดเป็น

แนวคิดใหม่หลายแนวคิด ได้แก่ แนวคิดสังคมนิยมอุดมคติก่อให้เกิดระบบสหกรณ์แบบทุนนิยม และ
สหกรณ์สังคมนิยม ลัทธิมาร์กซ์-เลนินพัฒนาก่อให้เกิดสังคมนิยมและทุนนิยมแห่งรัฐ ในละตินอเมริกา การ
เรียกร้องอิสรภาพ ก่อให้เกิดแนวคิดชาตินิยมและปกป้องตนเองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกว่า เศรษฐกิจ
ชาตินิยม และได้แพร่หลายไปท่ัวโลก และเมื่อกลุ่มทุนร่วมมือกับรัฐก็จะเป็นเศรษฐกิจแห่ง ชาติ และเมื่อรัฐ
เข้าควบคุมระบบตลาดก็จะกลายเป็นทุนนิยมแห่งรัฐ 

บุคคลส าคัญของไทยที่มีแนวคิดสหกรณ์ และเศรษฐกิจชาตินิยม หรือเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้แก่ 
ปรีดี พนมยงค์และหลวงวิจิตรวาทการ 

แนวคิดสหกรณ์สังคมนิยมของ นายปรีดี พนมยงค์ ได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซ์ โดยเสนอให้รัฐ
ถ่ายโอนที่ดินจากเอกชนมาเป็นของรัฐ โดยการซื้อ และให้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็น
สหกรณ์แบบสมัครใจ และเสนอให้ใช้ครอบคลุมทั้งประเทศ การที่ทุกประเทศเน้นความรักชาติ จึงเสนอ
แนวคิดเศรษฐกิจแห่งชาติโดยให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม แต่การเสนอให้รัฐด าเนินการ
จัดสรรที่ดิน เป็นการให้อ านาจรัฐส่วนกลางสูง เป็นการจัดการแบบ top-down ซึ่งนับเป็นจุดอ่อน 

ส่วนแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการเสนอแนวคิดเศรษฐกิจแห่งชาติใน 3 บริบท คือ 
  1. “หลักการ” ได้แก่ Self-sufficiency หรือความพอเพียงในตัวเอง 
  2. “วิธีการ” ได้แก่ nationalization หรือ การท ากิจการให้เป็นของชาติ 
  3. “ปฏิบัติการ” ได้แก่ protection หรือ ความคุ้มครอง หมายถึงปกป้องสินค้าใน
ประเทศอย่างรุนแรงโดยใช้มาตรการทางภาษี โควตา และห้ามน าเข้า  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่  

เป็นแนวคิดตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 แต่ในช่วงเวลานั้นอาจจะยังมีคนไม่ค่อยสนในมาก
นัก จนกระทั่งเม่ือเกิดวิกฤติการณ์ค่าเงินบาทในปี พ.ศ. 2540 (วิกฤติต้มย ากุ้ง) ในครั้งนั้น สังคมไทยจึงเริ่ม
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หันมาสนใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ทั้งระดับรัฐบาล ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป  
ต่อมา นักวิชาการด้านเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(NESDB) หรือ“สภาพัฒน์” ได้รวบรวมแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ออกมาเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนเพ่ือการน าไปประยุกต์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบที่
เรียกว่า “สามห่วง สองเงื่อนไข”  
5. แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชน 

มงคล ด่านธานินทร์ (2541) ได้ท าการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชน 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชุม กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน และก าไร
ส่วนเกนิจากเศรษฐกิจชุมชน แสดงได้ดังรูป 1  

  

 
 
ภาพประกอบที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
หมายเหตุ จาก เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง : แนวความคิดและยุทธศาสตร์ โดย มงคล ด่านธานินทร์, 2541, 
กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกในกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา จ านวนสมาชิกกว่า  20,000 ราย ใน 1,635 กลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชน (ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2557) การศึกษาในลักษณะแบบจ าลองสมการโครงสร้างในครั้งนี้ 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Kline, 2011 ที่ก าหนดให้มีขนาด 200 ตัวอย่างขึ้นไป จึงถือว่า
กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เพียงพอ งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบ
ก าหนดสัดส่วนอย่างง่าย จากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ทั้ง 4 ประเภท โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่าๆ กัน 
ประเภทละ 58 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่างมาทั้งสิ้นจ านวน 232 คน  
2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตัว
แบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) และใช้ตัวชี้วัด 5 
อย่าง เพ่ือประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Model Fit) คือ 1) the chisquare goodness of fit test 2) 
degree of freedom (d.f.) 3) the comparative fit index (CFI) 4) the goodness-of-fit index (GFI) และ 
5) the standardized root mean square residual (SRMR)  
 
ผลการวิจัย  

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตรวจสอบความกลมกลืนของปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่
ส่งผลต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือพัฒนาชุมชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลที่สร้างขึ้นหลังปรับ
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงได้ดังตาราง 

ดัชน ี
เกณฑ ์ โมเดลหลังปรับ 

ดี พอใช้ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

p-value of 2  >0.05 -   0.00   ไม่ผ่าน 


2/df <3 <5   3.62   พอใช้ 

RMSEA <0.06 <0.10   0.10   พอใช้  
SRMR <0.08 <0.10   0.09   พอใช้   
CFI >0.95 >0.90   0.96   ดี   
NFI >0.95 >0.90   0.95   ดี   
GFI >0.95 >0.90   0.91  พอใช้   

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลการจัดสรรก าไรส่วนเกินของกลุ่มเศรษฐกิจการเมือง
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน ที่มาจากปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผ่านกิจกรรมใน
กระบวนการกลุ่ม พบว่า ตัวแปรการจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน มีสัดส่วนของความ
แปรปรวนที่อธิบายได้ประมาณร้อยละ 45 โดยได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจ
การเมืองชุมชน (TE = 0.54) ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ (DE = 0.66, IE = -0.12 
ตามล าดับ) รองลงมาคือ ตัวแปรกิจกรรมในกระบวนการของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ได้รับอิทธิพล
รวมทางตรงทางลบ (TE = -0.18) แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรกิจกรรมในกระบวนการกลุ่มยังได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนโดยมีอิทธิพลรวม (TE = 0.70) ซ่ึงแสดงได้ดงัรูป 2 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

706 | P a g e  

 
ภาพประกอบ 2 แสดงอิทธิพลการจัดสรรก าไรส่วนเกินของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตรวจสอบความกลมกลืนของปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผล
ต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือพัฒนาชุมชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลที่สร้างขึ้นหลังปรับโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ x2 (df = 40) = 
145.01, p-value = 0.00, x2/df = 3.62, RMSEA = 0.10, GFI = 0.91, CFI = 0.96, NFI = 0.95 และ 
SRMR = 0.09 จะเห็นได้ว่า ค่า x2/df = 3.62 มีค่าไม่เกิน 5 ค่า GFI = 0.91, CFI = 0.96 และค่า NFI = 0.95 
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Bollen, 1989) ฉะนั้นผลการตรวจสอบความกลมกลืนของตัวแบบสมการโครงสร้าง
ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือพัฒนาชุมชนจึงมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มงคล ด่านธานินทร์ , 2541และการศึกษา
ของขวัญกมล ดอนขวา และณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ, 2558 ได้ท าการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน และก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพ่ือชุมชนจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้คือ  

1. ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชน (FACTORS) ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 
การพัฒนาพ้ืนฐานทางกายภาพ (BPD)  การพัฒนาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (BED) และการพัฒนากลุ่มหรือ
องค์กรชุมชน (CMD) สอดคล้องกับ Markusen A. (2004) ที่ได้ศึกษาเป้าหมายด้านอาชีพในการพัฒนา
ภูมิภาคและเศรษฐกิจชุมชน พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านแรงงานของชุมชน น ามาซึ่งการเปิดโอกาสทางการค้า และการได้รับผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยกิจกรรมด้านแรงงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ซึ่งจะมีความส าคัญเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น และมีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับทุน
มนุษย์ในระดับน้อยซึ่ง ประชาชนในชุมชนหรือผู้ประกอบการภายในชุมชนมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นโดยกลุ่มคนดังกล่าวสามารถเรียนรู้กับการที่จะเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ ซึ่งการที่จะท าให้เกิด
ความส าเร็จได้นั้นควรมีการวางแผนและมีนโยบายอย่างสมเหตุสมผล และมีการก าหนดเป้าหมายของการ
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ประกอบอาชีพได้แก่ การท าให้แรงงานมีทักษะสูงขึ้น ให้ความส าคัญกับการเติบโตของธุรกิจ การรวมกลุ่ม 
การมีส่วนร่วม มีการสนับสนุนการประกอบการ และการพิจารณาศักยภาพของพ้ืนที่ ปัจจัยผลักดันในการ
พัฒนามี 3 ประการ โดยประการแรกคือ ต้องมีการวางแผน เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความสับสนใน
เรื่องการก้าวสู่มาตรฐาน และการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น ประการที่สองคือ ยังไม่มีความเข้าใจใน
ลักษณะของศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เข้าใจในห่วง
โซ่อุปทานของสินค้า และประการสุดท้ายคือ ความส าคัญของความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม 

2. กระบวนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชน (PROCESS) ได้แก่ ด้านการ
ผลิต (PRO) ด้านการบริโภค (CON) ด้านการขาย (SAL) และด้านการแปรรูป (PROC) ซึ่งเป็นการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มที่ค านึงถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล เนื่องจากบุคคลมักใช้ทรัพย์สินตามความ
จ าเป็นของชีวิต ฉะนั้นยิ่งสินค้ามีประโยชน์หรือมีความต้องการมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมูลค่าสูงเท่านั้น พฤติกรรม
มนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิ่งที่ขาดแคลน (Aristotle, 384-322 B.C.) เพราะฉะนั้นการค านึงถึง 
ปัจจัยด้านการผลิต การบริโภค การขาย และการแปรรูปจึงเป็นสิ่งส าคัญกับระบบเศรษฐกิจการเมือง
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า โดยการค านึงถึงอุปสงค์ อุปทาน และต้นทุน สอดคล้องกับ Ibn 
Khaldun (1332-1395 A.D.) คนแรกที่ถือว่าวางรากฐานแนวคิดของส านักคลาสสิก เพราะได้อธิบาย
เกี่ยวกับ อุปทาน ต้นทุน อุปสงค์ อรรถประโยชน์ ซึ่งอาจถือว่าเป็นรากฐานของทฤษฎีคลาสสิกด้วย 
 นอกจากนี้ Khaldun ยังอธิบายทฤษฎีมูลค่าแรงงานว่า แรงงานเป็นผู้สร้างมูลค่าเหมือนกับที่ 
Karl Marx เชื่อ และเห็นว่า การผลิตในระบบเศรษฐกิจมาจากการสร้างมูลค่าเพ่ิม และระบบเศรษฐกิจ
ประกอบขึ้นด้วยกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดรับกับการศึกษาของ Raymond L. C. (1996) ที่ศึกษา
กลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการในชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พบว่า กลยุทธ์ความเป็น
ผู้ประกอบการของคนในชุมชนเป็นลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นในเรื่องของผลการ
ด าเนินงานและความสามารถในการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของรัฐบาล  

3. การจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือพัฒนาชุมชน (PROFIT) ได้แก่ การให้การอนุเคราะห์แก่ชุมชน 
(SUB) การให้ทุนการศึกษา (EDUCA) การสร้างสาธารณูปโภค (IFS) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(RES) สอดคล้องกับการศึกษาของ Raymond L. C. (1996) ที่ศึกษากลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการใน
ชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน จ าเป็นต้องมุ่งความสนใจในเรื่อง
ของประโยชน์ที่นอกเหนือจากความเชื่อมโยงในรูปแบบพ้ืนฐานของผลลัพธ์ ที่เน้นในเรื่องการขยายผลการ
ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจอย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนธุรกิจและการขอความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค กองทุนกู้ยืมเพ่ือการท าธุรกิจ การรักษาธุรกิจและการขยายโครงการ การตั้งเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ การวัดผลการ
ฝึกอบรมแรงงาน และการสนับสนุนทางด้านการศึกษา ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลกนั้นยังมี
ความไม่ชัดเจน ซึ่งกลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการของคนในชุมชนจะท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดความ
ชัดเจนขึ้นโดยการมุ่งเน้นภาวะความเป็นผู้น าที่น ามาเป็นเครื่องชี้วัดของการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผลต่อกิจกรรมใน
กระบวนการกลุ่มกับการจัดสรรก าไรส่วนเกินของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน และ
เพ่ือศึกษากิจกรรมในการบวนการกลุ่มที่ส่งผลต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของกลุ่มเศรษฐกิจการเมือง
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน พบว่า ตัวแปรการจัดสรรก าไรส่วนเกินเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน มีสัดส่วนของ
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ความแปรปรวนที่อธิบายได้ประมาณร้อยละ 45 โดยได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรปัจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจการเมืองชุมชน (TE = 0.54) ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ (DE = 0.66, IE = -
0.12 ตามล าดับ) รองลงมาคือ ตัวแปรกิจกรรมในกระบวนการของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ได้รับ
อิทธิพลรวมทางตรงทางลบ (TE = -0.18) เนื่องจากรายได้ของกลุ่มไม่สัมพันธ์กับการน าก าไรส่วนเกินไปใช้
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการในเมืองชุมชน แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรกิจกรรมในกระบวนการกลุ่มยังได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนโดยมีอิทธิพลรวม (TE = 0.70) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนมี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ต่อตัวแปรการจัดสรรก าไรส่วนเกินให้กับชุมชน  และตัวแปรกิจกรรมใน
กระบวนการของกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชน มีอิทธิพลทางตรงทางลบต่อตัวแปรการจัดสรรก าไร
ส่วนเกินให้กับชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญกมล ดอนขวา (2555) ที่ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มีผลกระทบทางตรงต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขายมากที่สุด โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ 0.513 ส่วนกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขาย มีผลกระทบทางตรง
ต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้ความอนุเคราะห์ชุมชนมากที่สุด โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ 0.417 ทางด้านปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด้านการพัฒนาพ้ืนฐานทางกายภาพมี
ผลกระทบทางตรงต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด 
โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.434 นอกจากนี้ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้การศึกษามากที่สุด โดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.302  ฉะนั้นจึงควรมีการพัฒนาส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้การช่วยเหลือ
สวัสดิการแก่บุคลากรที่เป็นสมาชิกหรือคนในชุมชน หรือเป็นการให้การอนุเคราะห์ต่อชุมชนในการช่วยกัน
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้แต่ละกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองชุมชนควรมีการจัดสรรก าไรส่วนเกินไว้
ส าหรับการพัฒนาชุมชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การจัดสรรก าไรส่วนเกินได้รับ
อิทธิพลทางลบ จากทั้งตัวแปรผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนและตัวแปรกิจกรรมในกระบวนการกลุ่ม 
เนื่องจากยังขาดความสัมพันธ์ในเรื่องรายได้ที่ยังไม่สามารถท าให้กลุ่มเศรษฐกิจการเมืองในชุมชนสามารถ
น าเงินจากก าไรส่วนเกินมาใช้ส าหรับช่วยเหลือพัฒนาชุมชน ฉะนั้นกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองในชุมชนจึงควร
ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากกว่านี้ เพ่ือให้กลุ่มได้มีกิจกรรมที่มีการพัฒนา
ส่งเสริมให้กลุ่มเข้มแข็ง และสามารถน าเงินก าไรส่วนเกินมาพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้การช่วยเหลือ
สวัสดิการแก่บุคลากรที่เป็นสมาชิกหรือคนในชุมชน หรือเป็นการให้การอนุเคราะห์ต่อชุมชนในการช่วยกัน
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา
วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพ่ือสังคม และเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรธุรกิจ กลุ่ม
เศรษฐกิจการเมืองชุมชน และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมืองชุมชนเพื่อชุมชน  

นอกจากนี้ ทั้งข้อจ ากัดและผลงานวิจัยเรื่องนี้อาจสามารถให้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลอ้างอิง
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ส าหรับนักวิจัยที่สนใจได้พัฒนาศึกษาต่อยอดต่อไป 
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