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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายเพื่อความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม                 
มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปของเศรษฐกิจชุมชน  2 ) ศึกษาปญหาและความตองการทางดาน
เศรษฐกิจของชุมชน 3 ) สรางเครือขายการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ใชระเบียบ
วิจัยเชิงคุณภาพ  กลุมตัวอยางคือคนในชุมชนเขตเทศบาลนครนครปฐมจํานวน 6 ชุมชน แตละชุมชุมมีจํานวน 11 คน                  
รวมทั้งส้ินจํานวน 66 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การสนทนากลุม และ                
การประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา ตาราง แผนภาพประกอบการบรรยาย ผลการวิจัย
พบวา ปญหาที่พบในชุมชน คือ ขาดความรูดานอาชีพ มีรายไดนอย ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใสบุตรหลาน สถานที่ใน                   
การออกกําลังกายไมเพียงพอ ขาดผูนําทางวิชาการ เด็กและผูสูงอายุเดินทางไปตรวจสุขภาพไมสะดวก มีนํ้าทวมขัง และไมมี
สถานที่การแจงขาวสารภายในชุมชน ความตองการที่พบ คือ จัดอบรมใหความรูดานอาชีพ ผูสูงอายุไดเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น                 
มีสถานที่พักผอนและออกกําลังกาย ตรวจตราความปลอดภัยในชุมชน ตรวจสุขภาพและรักษาฟรี ซอมแซมถนนและ                   
ทางระบายนํ้า และศาลารวมขาวการแจงขาวสารในชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริมการฝกอบรมอาชีพและความรู
ทางวิชาการใหคนในชุมชน สงเสริมการออม ดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาส จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมให
ชุมชนมีสวนรวม และจัดตั้งศูนยการเรียนรูแจงขอมูลขาวสารเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
โดยไดรับความรวมมือจากภาครัฐ เอกชนและคนในชุมชน  
 
คําสําคัญ: เครือขาย ความเขมแข็ง เศรษฐกิจ ชุมชน 
 

Abstract 
 

Educational research  titled : The network development to strengthen communities within the 
municipality of Nakhon Pathom. The purpose of the research were  1) To study the fundamentals of the 
economy 2) To study of the economic issues and community demand 3) To create the network 
development and strengthen economic of community within the municipality of Nakhon Pathom The 
research has been used the qualitative methodology. Sample has been chosen from the member of 6 
communities within the Municipality of Nakhon Pathom. We selected 11 members from each 
community, total 66 persons. Data has been collected by the structured interview, unstructured 
interview, group discussion and workshops.  Data has been presented in the descriptive format. The 
results have shown the society issues such as the lack of professional knowledge, low income, lack of 
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child care, lack of exercise area, lack of academic leaders, inconvenient transportation route for children 
and the elderly for health check, flood and lack of public center to publish any notification to 
community.  Community needs professional training,  higher allowance for elderly,  increase a place to 
relax and exercise,  surveillance for the community safety, free health and physical checkup and 
treatment, repair roads and drainage included set up center for community notification.                               
The development approach are to promote professional training and academic knowledge to the 
member of community, promote savings, take good care of elderly and the disabilities person, assign 
security guard to take care the area., set up activities for the community involvement and establish the 
learning centers to report information to create a strong network of community development in term of 
community economic with the cooperation of the government, private sector and the community. 

 
Keywords: Networks, Strengthen, Economy, Community 
 
1. บทนํา 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 มุงเนนยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม               
ใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศการพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต,ิ 2553) การผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติของการดําเนินงานรูปแบบประชาคม (Civil Society) น้ันอาจสงผล
ใหมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ตามการสงเสริมหรือการจัดตั้งเครือขายชุมชนของรัฐ ความรวมมือที่แทจริง มิใชการสงเสริม
ของรัฐใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องตางๆ ที่รัฐอยากใหเกิด แตตองเปนการสงเสริมใหประชาชนที่มีอุดมการณ
และแนวคิดเหมือนกัน รวมกันวางแผนพัฒนาตนเองและประชาคมของตนเองใหมีความสุข มีความผูกพันของคนในชุมชน 
ยอมจะทําใหเกิดการรวมกลุมกัน ศึกษาปญหา รวมกันวางแผน เสนอแนวทางแกไขปญหา ลงมือปฏิบัติ ติดตามการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน ซ่ึงการรวมกลุมกันยังเปนการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว สรางเครือขายเฝาระวังยาเสพติด
และอาชญากรรมทุกประเภท เพื่อลดปญหาสังคมใหชุมชนอยูรวมกันอยางผาสุก นอกจากน้ียังเกิดการพัฒนาในชุมชนโดย
สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยใช
การพึ่งพาอาศัยกัน อยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาบานเมืองใหสะอาดนาอยู (เลิศศักดิ์  สุจินดา, 2549) 

สภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดนครปฐม ไดมีการปรับเปล่ียนเชิงคุณภาพที่นาสนใจคือ ทิศทางการขับเคล่ือน
ขบวนการ โดยรวมเปล่ียนจากการเรียกรองใหรัฐบาลจัดการโนนน่ีมาเปน การคิดเองทําเอง จัดการเอง โดยมีวิสัยทัศนรวมวา
“ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเอง”การเรียกรองใหรัฐสนับสนุนยังมีอยู เพราะเปนสิทธิของประชาชน แตรัฐจะสนับสนุนหรือไม
สนับสนุนชุมชนก็เดินหนาตามแผนของตนเอง ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ประสานงานกับหนวยงานในทองถิ่นทุกหนวยงาน 
เปล่ียนจากการที่ชุมชนทําตามแผนของหนวยงานมาเปนหนวยงานทําตามแผนของชุมชน แผนของหนวยงานตางๆ ตองมาจาก
แผนของชุมชนน่ัน ตอแตน้ีไปชุมชนจะกํากับทิศทางการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง การพัฒนาตามแผนของชุมชน มีการปรับแผน
อยางสมํ่าเสมอ มีการใชขอมูลและการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือสําคัญในการทํางาน ในหลายชุมชนมีการขยับเขาไปสู
ระบบการศึกษาโดยผลักดัน ใหมีหลักสูตรทองถิ่นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปสู “ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเอง”และคนที่
ดําเนินการคือองคกรชุมชนซ่ึงเปนเจาของปญหาไมใชหนวยงานตางๆ ( ศิริพงษ สุรชาติ, 2553) การดําเนินการแกไขปญหาที่
หนวยงานตางๆ เขามาชวยเหลือใหคนในชุมชนสวนใหญไมไดเกิดขึ้นจากความตองการของคนในชุมชนอยางแทจริง แตเกิดขึ้น
ตามแผนที่หนวยงานไดมีการกําหนดขึ้นเองหรือจัดทําไวแลว ปญหาดังกลาวจึงไมสามารถแกไขตรงตามที่ชุมชนตองการอยาง
แทจริง ทําใหไมสามารถเชื่อมโยงปญหาที่พบอ่ืนๆได และเห็นผูอ่ืนในชุมชนแยกขาดจากกันโดยมองไมเห็นความสัมพันธของ
คนทั้งชุมชน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณะ, 2546) การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ในสวน
การดําเนินงานมีการบริหารงานแบบแบงเปนเขต ซ่ึงมีทั้งหมด จํานวน 4 เขต โดยแตละเขตมีการแบงการปกครองในแตละ
สวนเขตมีผูบริหารในแตละเขต ขึ้นตรงกับนายกเทศบาลนครนครปฐม โดยกําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนแบบพึ่งตนเองได แตจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของเทศบาลนครนครปฐมประชาชนสวนใหญมีปญหาคาครองชีพ                 
มีงานทําแตมีรายไดไมเพียงพอ กับรายจายที่เกิดขึ้น ในแตละครัวเรือน ทําใหตองประสบกับปญหา ตองกูยืมเงิน ปญหา                  
การวางงานของประชาชนที่เกิดจากผูประกอบการเลิกจาง ปญหาการขาดสภาพคลองดานเศรษฐกิจ และปญหาสังคมอ่ืนๆ             
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ซ่ึงปญหาดังกลาวเบื้องตน หนวยงานตางๆ เขามาชวยแกปญหาในชุมชน ตามแผนที่หนวยงานไดมีการกําหนดขึ้น แตมิได
เกิดขึ้นจากความตองการของคนในชุมชนอยางแทจริง  

คณะผูวิจัยเห็นความสําคัญของการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยมี                
สวนรวมชวยขับเคล่ือน เพื่อพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 4 เขตใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
รวมคิดรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ มีกระบวนการเรียนรู และการจัดการความรูในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหเหมาะสมสอดรับ
กับการดําเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของชุมชนทั้ง 75 ชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในบาน
เกิด มีความเอ้ืออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุงม่ันที่จะพัฒนาตนและผูอ่ืนชวยกันปองกันและแกไขปญหาความยากจน 
รายไดที่ไมเพียงพอ ปญหาคาครองชีพ ปญหาการวางงาน ปญหาการขาดสภาพคลองดานเศรษฐกิจ และปญหาสังคมอื่นๆ               
มุงสงเสริม สนับสนุนใหเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมเกิดความเขมแข็งและพัฒนาตอไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการทางดานเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
3. เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

ศิริพร  ใจสุข (2552) ไดศึกษากระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบาน                  
วังปอง ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนบานวังปองมีลักษณะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอยูใน
ระดับมากทั้งในดานการเคารพเหตุผลมากกวาตัวบุคคล การประนีประนอม การมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอ
สวนรวม เปนการดํารงชีวิตประจําวันที่เนนบทบาทหนาที่ของบุคคลในสังคมอันเปนส่ิงสําคัญในกระบวนการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนอยางยั่งยืน ส่ิงเหลาน้ีทําใหเกิดเปนพลังชุมชนในการทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาของ
ชุมชนไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

ขอเสนอแนะคือ สมาชิกในชุมชนตองมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ควบคูไปกับการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐตองใหความรวมมือ สนับสนุน และชวยเหลือชุมชน ในลักษณะที่เปนที่พึ่ง       
ใหชุมชนพึ่งพาตัวเองได ไมใชพาไปตลอด มิฉะน้ัน จะไมเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไดอยางยั่งยืน  

สงคราม  แกวกันทะ (2551) กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอําเภอปราย จังหวัดแมฮองสอน 
พบวา 1) กระบวนการและวิธีการที่สามารถเสริมสรางความเขมแข็ง ใหกับชุมชนอําเภอปราย คือการจัดทํานโยบายภาครัฐตอง
ใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมและปฏิบัติตามไดจริง 2) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งคือ 2.1 ปญหาดาน
เศรษฐกิจ ปจจุบันความเจริญเขาไปในชุมชนทําใหวิถีชีวิตตองเปล่ียนตามไปดวย คาใชจายในชีวิตประจําวันสูงขึ้น ตองแสวงหา
รายไดเพิ่มขึ้น ส่ิงของอุปโภคบริโภค มีราคาสูงขึ้นตามมา พืชผลผลิตจากเดิมปลูกพอขายเล้ียงชีพได พอชุมชนตองการ                  
เพิ่มรายไดก็เพิ่มจํานวนพื้นที่เกษตรกรรม ทําใหผลผลิตราคาตกต่ําเพราะเกินความตองการของตลาด 2.2 ปญหาดานสังคม 
เปนปญหาที่สําคัญที่สุด การขยายเมืองทําใหเกิดการสูญเสียสภาพแวดลอม ทรัพยากร วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม โดยการนําเอาความเจริญเขาไปโดยไมไดวางแผนจัดการ กลุมที่แสวงหาประโยชนเริ่มเขามามีบทบาท 2.3 ปญหา
ทางการเมือง ความไมรู ไมเขาใจทางการเมือง การปกครองของชุมชนและชนเผา ปจจุบันมีการใชระบบอุปถัมภและอิทธิพล
ของกลุมการเมืองเขาไปแสวงหาผลประโยชนการเลือกผูนํา ผูแทน เกิดความขัดแยงตามมา  

การบริหารชุมชน (สังคม) เพื่อสรางความเขมแข็งของสังคมเมือง ปจจัยสําคัญในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เมือง ดังน้ี  

1) การใชบริการจากหนวยงานภาครัฐมีความลาชาไมทันตอเหตุการณ ชาวชุมชนจึงไมอาจรอคอยความ
ชวยเหลือจากภาครัฐไดตองชวยตนเองเปนการเฉพาะหนา จึงเปนแรงผลัก ที่ทําใหชาวชุมชนมารวมตัวกันในแบบจัดตั้ง กลุม
ชวยตนเอง 

2) ภาวะผูนํา เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการชักจูงและนําพาชุมชนไปสูการแกไขปญหาไดสําเร็จ 
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3) วิธีการคิดในการจัดการกับปญหาของชุมชน ควรสงเสริมใหมีจิตสํานึกสาธารณะของชาวชุมชน รูจักรัก
สามัคคี  

4) วิธีปฏิบตัิในการจัดการกับปญหาของชุมชน ควรจัดทํากิจกรรม บริการใดๆ เพื่อผลประโยชนของชุมชน แต
เนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน อาจผานตัวแทนหรือแกนนําของชุมชนในการจัดการกับปญหา 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของ  พบประเด็นที่นาสนใจและเก่ียวของกับการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครือขาย       
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเทศบาลนครนครปฐม มีลักษณะสอดคลองกับ การศึกษากระบวนการเสริมสราง                   
ความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร ใจสุข  ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนเกิดจากการ
รวมกลุมในชุมชน โดยมีสวนรวมจากสมาชิกในชุมชน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนลักษณะของการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการ
สรางเครือขายภายนอก โดยหนวยงานภาครัฐตองใหความรวมมือ และสนับสนุน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สงคราม  แกว
กันทะ การประนีประนอม การมีระเบียบวินัย และการรับผิดชอบตอสวนรวมเปนส่ิงสําคัญในกระบวนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน นโยบายตองไมซับซอน และกวางเกินไป สามารถปฏิบัติไดจริง และสอดคลองกับพื้นที ่  
 
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร คือ ประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลนครนครปฐม จํานวน 75 ชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน อสม.ชุมชน ประชาชนทั่วไป 
 2.  กลุมตัวอยาง ผูศึกษาวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    
โดยเลือกเฉพาะชุมชนที่มีการบริหารจัดการชุมชน ที่ดีและยินดีใหความรวมมือในเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 6 ชุมชน คือ                  
1) ชุมชนโอเดียน 2) ชุมชนประปานคร 3) ชุมชนวัดเสนหา 4) ชุมชนตรอกโรงธูป 5) ชุมชนสระบัว และ 6) ชุมชนวัดกลาง                
ใชหลักการเลือกตัวอยางเพื่อนํามาสัมภาษณและสนทนากลุมตามเกณฑของมอรสและเครสเวลสที่แสดงจํานวนตัวอยางสําหรับ
การสัมภาษณหรือสนทนากลุมควรอยูระหวาง 6-10 คน (Morse,1994 : Creswell, 1998 cited in Collins et a., 2006 : 86) 
ผูวิจัยจึงเลือกประธานชุมชน จํานวน 1 คน อสม.ชุมชน จํานวน 2 คน กรรมการชุมชน จํานวน 3 คน และประชาชน จํานวน 5 คน               
รวมทั้งส้ินจํานวน 11 คน / 1 ชุมชน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม และประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในครั้งน้ีประกอบดวย 

1. การสํารวจเอกสารและหาขอมูลจากเทศบาลนครนครปฐม นําขอมูลที่ ได จัดแยกหมวดหมู เพื่อศึกษา                    
สภาพพื้นฐานทั่วไปและเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม  

2. แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปญหาและความตองการทางดานเศรษฐกิจของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม         
โดยสัมภาษณประธานชุมชน 1 คน อสม.ชุมชน 2 คน ตัวแทนกรรมการชุมชน 3 คน และตัวแทนประชาชนในชุมชน 5 คน 
จากกลุมตัวอยาง 6 ชุมชน 

2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) 
2.2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview guidelines) 

3. แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focused group guideline) ใชบันทึกการสนทนากลุมระหวาง ประธานชุมชน            
อสม.ชุมชน ตัวแทนกรรมการชุมชน และตัวแทนประชาชนในชุมชน จากกลุมตัวอยาง 6 ชุมชน โดยกําหนดกลุมสนทนากลุม
ยอยกลุมละ 11 คน จํานวน 6 กลุม และกลุมใหญ 6 ชุมชนกลุมละ 66 คน จํานวน 1 กลุม เพื่อรวมกันวิเคราะห SWOT และ
กําหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวม      

4. แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop guideline) ใชบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง 
ประธานชุมชน อสม.ชุมชน ตัวแทนกรรมการชุมชน ตัวแทนประชาชนในชุมชน จากกลุมตัวอยาง 6 ชุมชน ตัวแทนจาก
เทศบาลนครนครปฐม ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน เพื่อนําขอมูลมาใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวม 
 4.3 การจัดกระทําขอมูลดําเนินการดังนี้  

1. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสารตางๆ มาศึกษาอยางละเอียดและดําเนินการจัดระบบหมวดหมูตาม                  
ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
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2. นําขอมูลจากการลงภาคสนาม ที่เก็บรวบรวมขอมูลไดจากแบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบ
บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงไดจดบันทึกไวและในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ แยกประเภท จัดหมวดหมูและสรุป
สาระสําคัญตามประเด็นที่ทําการศึกษาวิจัย 

3. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสาร ขอมูลภาคสนามที่รวบรวมไดจาก แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสนทนา
กลุม และแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ซ่ึงในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ผูศึกษาวิจัยใชวิธีตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยใชวิธี (Investigator triangulation) โดยการนําขอมูลไปใหผูใหขอมูล
อานหรือกลับไปสอบถามผูใหขอมูลซํ้าอีก เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง และนํามาใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
เครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวม  

4.4 การวิเคราะหขอมูล  
1. วิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัยโดยการเขียนบรรยายแบบเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยใชวิธี (Investigator triangulation) โดยการนําขอมูลกลับไปใหผูใหขอมูลอาน                 
3. วิเคราะหรูปแบบแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม เพื่อนําขอมูล

มาใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวม 
4.5 การนําเสนอผลการวจิัย 
โดยจําแนกเน้ือหาออกเปน 4 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทั่วไปของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
ตอนที่ 2 ปญหาและความตองการทางดานเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาล 
ตอนที่ 3 รูปแบบแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
ตอนที่ 4 กรอบแนวทางการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

 
5. ผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทั่วไปของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
1. สภาพพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล เม่ือปพ.ศ. 2453 ตอมา              

พ.ศ. 2476 จึงมีการจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 5.28 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ใน
ตําบลพระปฐมเจดียทั้งตําบล ปจจุบันมีพื้นที ่19.85 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ 12,406.25ไร ครอบคลุมพื้นที่
ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม 9 ตําบล วิสัยทัศนเทศบาลนครนครปฐม “จัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย 
ใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง มุงสูความเปนเมืองนาอยู” จํานวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร)  80,632 
(ชาย 37,756 คน หญิง 42,876 คน) จํานวนครัว เรือน 33,080 ครัวเรือน - อายุ 0 - 20 ป 30.81% - อายุ 21 - 40 ป 
32.22% - อายุ 41 - 60 ป 26.88% - อายุ 61 ปขึ้นไป 10.09% (ที่มา: สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครปฐม เดือนตุลาคม 
2552) 

2. บทบาทหนาที่ของคนในชุมชน 
2.1 ประธานชุมชน ทําหนาทีเ่ปนผูนําชุมชน มีสวนรวมพัฒนาชุมชนของตนเอง มีบทบาทสําคัญ ในฐานะแกนนํา 

ในการพัฒนาชุมชน ควบคุมและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการในชุมชนประสานงานกับหนวยราชการองคกรและ
หนวยงานเอกชน 

2.2 กรรมการชุมชน ทําหนาที่เพื่อเปนตัวแทนของคนในชุมชน มีสวนรวมพัฒนาชุมชนของตนเองมีบทบาท
สําคัญในฐานะแกนนําในการพัฒนาชุมชน ใหมีความรู ความเขาใจ ในการดําเนินงานดานตางๆ    

2.3 อสม.ชุมชน ทําหนาที่เปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change agents) พฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  

2.4 ประชาชนทั่วไป ทําหนาทีช่วยเหลือกันทําใหชุมชนของตนมีสุขลักษณะที่ถูกตอง ตามหลักอนามัย ชวยกัน
รักษาความสะอาดของชุมชน รวมมือกับเจาหนาที่กําจัดโรคระบาด รักษาส่ิงแวดลอมในชุมชน   

3.  ศักยภาพของชุมชน  
3.1 จัดอบรมสัมมนาและพาไปศึกษาดูงานยังภูมิภาคตางๆ เพื่อจะไดนําความรูมาประยุกตใชในการพัฒนา

ทองถิ่น สงเสริมใหชุมชนจัดทําแผนชุมชนอันจะนําไปสูการมีแผนชุมชนที่ชัดเจน นําไปสูการเปนชุมชนเข็มแข็ง 
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3.2 การสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา เพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มรวมถึงผูวางงานจะไดมีงานทํา โดยเปด              
ศูนยฝกอบรมอาชีพระยะส้ันบริเวณตลาดโอเดียนเปดสอนวิชาชีพระยะส้ัน อาทิ หลักสูตรจัดดอกไมสด ตัดเส้ือผาสตรี                 
เสริมสวย นวดแผนไทยฯ  

4.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4.1 การแกไขปญหายาเสพติด  
4.2 สงเสริมสวัสดิการสังคมและการสังเคราะห  
4.3 มีการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดมาสูรุนลูกรุนหลานในปจจุบัน 
4.4 การจัดระบบการจราจร การควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจร การควบคุมทิศทาง พรอมสรางส่ิงอํานวย

ความสะดวกและความปลอดภัยสําหรับผูเดินทางเทา ทางมาลาย  
4.5 สงเสริมการพาณิชยกรรมและการบริการ  
4.6 พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ตอนที่ 2 สภาพปญหาและความตองการทางดานเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
สภาพปญหา 1) ดานเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนขาดความรู มีรายไดนอย 2) ดานสังคม ขาดงบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมของชุมชน ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใสบุตรหลาน 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สถานที่ออกกําลังกาย  
ไมเพียงพอ 4) ดานการเรียนรูและศักยภาพชุมชน ขาดผูนําทางวิชาการ 5) ดานสุขภาพอนามัย เด็กและผูสูงอายุเดินทางไป
ตรวจสุขภาพไมสะดวก 6) ดานระบบสาธารณูปโภค มีนํ้าทวมขัง นํ้าประปาไมไหลและมีสีขุน และ 7) ดานอ่ืนๆ ตามที่ชุมชน
เห็นพองรวมกันคือไมมีสถานที่การแจงขาวสารภายในชุมชน  

ความตองการที่พบ 1) ดานเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมพัฒนาดานอาชีพ จัดอบรมใหความรูดานอาชีพตามความถนัด     
ของคนในชุมชนรู ด านอาชีพ  2)  ด าน สั งคม ต องการ ให ผู สู งอ ายุ  และ ผู ด อย โอกาสได รั บ เ บี้ ยยั งชีพมากขึ้ น                               
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน 4) ดานการเรียนรูและ
ศักยภาพชุมชน โครงการตรวจตราความปลอดภัยในชุมชนและการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน 5) ดานสุขภาพอนามัย 
โครงการตรวจสุขภาพอนามัยประจําปและการรักษาพยาบาลฟรี  6) ดานระบบสาธารณูปโภค ซอมแซมถนนและทางระบาย
นํ้า และ 7) ดานอ่ืนๆ ตามที่ชุมชนเห็นพองรวมกัน คือ ตองการศาลารวมขาว หรือแผนประกาศขาวสารขอมูลในชุมชน 

ตอนที่ 3 รูปแบบแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
รูปแบบแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมทั้ง 7 ดาน คือ                     

1) ดานเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมการฝกอบรมอาชีพและความรูทางวิชาการใหคนในชุมชนสงเสริมการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งกลุมอาชีพ ระดมเงินทุนจากสมาชิก 2) ดานสังคม ฝกอบรมประชาชนใหรูจักปองกันตนเอง จัดเจาหนาที่เวรยาม
ใหชุมชนมีโครงการดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาส รัฐบาลสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                
ใหบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงคูคลอง มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา จัดตั้งกลุมอนุรักษสรางจิตสํานึก                      
ใหเทศบาลดําเนินการตัดก่ิงไม 4) ดานการมีสวนรวมของประชาชน การประชาสัมพันธ จัดทําเอกสารแจงใหทราบถึง
วัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับ จัดกิจกรรมใหประชาชนสนใจในการเขารวม รณรงคและสงเสริมใหประชาชนเห็น
ความสําคัญและเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาใหมากขึ้น 5) ดานสุขภาพอนามัย จัดฝกอบรมใหความรูดานการรักษา
สุขภาพ ตรวจสุขภาพประชาชนและผูสูงอายุในชุมชน 6) ดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน กอสรางทอระบายนํ้า
เสียเพิ่มลอกทอระบายนํ้า ขุดลอกคูคลองเปนประจํา และ 7) ดานอ่ืนๆ ตามที่ชุมชนเห็นพองรวมกันสวนใหญ จัดทําบอรดที่ติด
ประกาศของชุมชนทุกชุมชน หาแหลงแจงขอมูลขาวสารของชุมชน 

ตอนที่ 4 กรอบแนวทางการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม พบแนวทางการสรางเครือขายจากการประชุมปฏิบัติการ ไดขอสรุปรวมกัน คือ                     

1) ดานอาชีพ รวมสรางเครือขายกับสถาบันฝกอาชีพระยะส้ันในการจัดอบรมดานอาชีพและความรูทางวิชาการใหคนในชุมชน 
2) ดานการศึกษา ไดรับการเสริมพลังจากโรงเรียน หนวยงานรัฐบาลและเอกชนสนับสนุนใหทุนการศึกษา 3) ดานสาธารณะสุข 
รวมสรางเครือขายกับสาธารณสุข จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปฟรี จัดสรรทุนเพื่อซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 4) ดานตานภัย
ยาเสพติด รวมสรางเครือขายกับสาธารณสุข จัดทําส่ือหรือนิทรรศการเรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ตํารวจชวย
สอดสองดูแลปราบปราม ชุมชนชวยเฝาระวัง 5) ดานการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรม รวมสรางเครือขายกับวัด โรงเรียน 
ชุมชนจัดกิจกรรมปลูกฝงสงเสริมธรรมะในชุมชน 6) ดานสาธารณูปโภค รวมสรางเครือขายกับ ไฟฟา เทศบาลใหความรวมมือ
กับชุมชนอํานวยความสะดวกสบายใหชุมชน 7) ดานความปลอดภัยรวมสรางเครือขายกับตํารวจ ชุมชน มีสายตรวจออกตลอด 
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24 ชั่วโมง เทศบาลจัดแหลงรองทุกขใหชุมชน และ 8) ดานการส่ือสาร การประชาสัมพันธขอมูลในชุมชน จัดหาแหลงแจง
ขอมูลขาวสาร มีรถกระจายเสียง เสียงตามสาย และจัดตั้งศูนยการเรียนรูแจงขอมูลขาวสารเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยไดรับความรวมมือจากภาครัฐ เอกชนและคนในชุมชน มีการติดตาม ประเมินผล
กระบวนการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน เผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนสูชุมชนอ่ืนๆ และสูสังคมภายนอก เพื่อการเชื่อมโยงของกลุมคนหรือกลุมองคกรเพื่อการพัฒนาเครือขายความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมทั้ง 4 เขต 75 ชุมชน  
 
6. สรุปและอภิปราย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายเพื่อความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม                       
มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปของเศรษฐกิจชุมชน 2) ศึกษาปญหาและความตองการทาง                 
ดานเศรษฐกิจของชุมชน 3) สรางเครือขายการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม                     
ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือคนในชุมชนเขตเทศบาลนครนครปฐมจํานวน 6 ชุมชน แตละชุมชุมมีจํานวน 11 คน 
รวมทั้งส้ินจํานวน 66 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การสนทนากลุม และ                
การประชุมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา ตาราง แผนภาพประกอบการบรรยาย 
ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่พบในชุมชน คือ ประชาชนขาดความรู มีรายไดนอย ขาดงบประมาณดําเนินการกิจกรรมของชุมชน 
ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใสบุตรหลาน สถานที่ออกกําลังกายไมเพียงพอ ขาดผูนําทางวิชาการ เด็กและผูสูงอายุเดินทาง        
ไปตรวจสุขภาพไมสะดวก มีนํ้าทวมขัง นํ้าประปาไมไหลและมีสีขุน และไมมีสถานที่การแจงขาวสารภายในชุมชน                    
ความตองการที่พบ คือ สงเสริมพัฒนาดานอาชีพ จัดอบรมใหความรูดานอาชีพตามความถนัดของคนในชุมชนรูดานอาชีพ 
ตองการใหผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ไดรับเบี้ยยังชีพมากขึ้น มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน โครงการ
ตรวจตราความปลอดภัยในชุมชนและการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน โครงการตรวจสุขภาพอนามัยประจําปและการ
รักษาพยาบาลฟรี ซอมแซมถนนและทางระบายนํ้า และตองการศาลารวมขาวหรือแผนประกาศขาวสารขอมูลในชุมชน                 
พบแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน และกรอบแนวทางการพัฒนาเครือขายในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
จากการประชุมปฏิบัติการ คือ รวมสรางเครือขายกับสถาบันฝกอาชีพระยะส้ันในการจัดอบรมดานอาชีพและความรู               
ทางวิชาการใหคนในชุมชน ไดรับการเสริมพลังจากโรงเรียน หนวยงานรัฐบาลและเอกชนสนับสนุนใหทุนการศึกษา รวมสราง
เครือขายกับสาธารณสุข จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปฟรี จัดสรรทุนเพื่อซ้ือเครื่องออกกําลังกาย รวมสรางเครือขายกับ
สาธารณสุข จัดทําส่ือหรือนิทรรศการเรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ตํารวจชวยสอดสองดูแลปราบปราม ชุมชนชวยเฝา
ระวัง รวมสรางเครือขายกับวัด โรงเรียน ชุมชนจัดกิจกรรมปลูกฝงสงเสริมธรรมะในชุมชน รวมสรางเครือขายกับ ไฟฟา 
เทศบาลใหความรวมมือกับชุมชนอํานวยความสะดวกสบายใหชุมชน รวมสรางเครือขายกับตํารวจชุมชนมีสายตรวจออกตลอด 
24 ชัว่โมง เทศบาลจัดแหลงรองทุกขใหชุมชน การประชาสัมพันธขอมูลในชุมชน จัดหาแหลงแจงขอมูลขาวสาร มีรถกระจาย
เสียง เสียงตามสาย และจัดตั้งศูนยการเรียนรูแจงขอมูลขาวสาร เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยไดรับความรวมมือจากภาครัฐ เอกชนและคนในชุมชน มีการติดตาม ประเมินผลกระบวนการพัฒนา ความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน เผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนสูชุมชนอ่ืนๆ และสูสังคม
ภายนอก เพื่อการเชื่อมโยงของกลุมคนหรือกลุมองคกรเพื่อการพัฒนาเครือขายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครปฐมทั้ง 4 เขต 75 ชุมชน 

 
7. ขอเสนอแนะ 

 
1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางเศรษฐกิจชุมชนที่นอกเหนือจากชุมชนกลุมตัวอยางทั้ง 6 ชุมชนเพื่อให ทราบถึง       

ความตองการที่แทจริงในแตละพื้นที่ชุมชนทั้ง 75 ชุมชนที่ไมเหมือนกัน เพื่อใหเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม
เกิดความเขมแข็งและพัฒนาตอไปในอนาคตเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรศึกษารูปแบบโครงสรางรายงานวิจัย เน้ือหาตางๆ ใหเขาใจอยางละเอียดเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
ตามลําดับกอนและหลังอยางเปนระบบ 

3. นําขอมูลที่เปนปญหาและอุปสรรคกลับมาหาแนวทางการแกไขใหดีขึ้น สําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
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การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย_79 
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