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จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

The Potentiality Development of Community Business in Bang-Bor District,

 Samutprakarn Province.

สมศักดิ์รุ่งเรือง*

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน ของอําเภอ บางบ่อ 
จงัหวดัสมทุรปราการ เปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ ประชากรไดแ้ก่
กลุ่มธุรกิจชุมชนของอําเภอบางบ่อ จํานวน 5 กลุ่มมีสมาชิก
รวม 77 คน และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุม่ มสีมาชกิ 27 คน ไดแ้กก่ลุ่มธุรกิจชมุชนแปรรปูปลาสลดิ
และกลุม่ธุรกจิชมุชนสตรทีอเสือ่กกบา้นระกาศ เครือ่งมอืใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis) 
และนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยของการที่ธุรกิจชุมชนจะประสบผลสําเร็จและยั่งยืน 
ผลการวจิยัพบวา่ จดุแขง็ (Strength) ของกลุม่ธรุกจิชมุชนของ
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ คือการใช้ทรัพยากร
ของท้องถิ่นเอง เป็นไปตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
มวัีฒนธรรมชมุชนเปน็แหลง่ภมูปิญัญาและเปน็เอกลกัษณข์อง
ชมุชน มผู้ีนาํกลุม่ทีเ่ขม้แขง็ อทุศิตนเพือ่ชมุชน สามารถบรหิาร
จดัการไดด้ ีจุดออ่น (Weakness) คอื ทรพัยากรมจํีากดั ไมมี่
แรงงานหนุ่มสาวทาํใหไ้ม่สามารถผลติสนิค้าครัง้ละมากๆ ได ้
มแีนวโน้มขาดทรพัยากรและไมส่ามารถใชวั้ตถุดบิแหลง่อืน่

มาทดแทนการผลติได ้โอกาส (Opportunity) คอื หนว่ยงานรฐั
ส่งเสริมให้มีการศึกษาแหล่งทรัพยากรใหม่ สร้างระบบ
การเรยีนรูใ้ห้ชมุชน ภาวะคกุคาม (Threats) คอื การเปลีย่นแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจทําให้ไม่มี พ้ืนท่ีบ่อปลาสลิด 
และการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทําให้แรงงานหนุ่มสาว
ทิ้งภาคเกษตรกรรมไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมเหลือแต่
แรงงานเป็นผู้สูงวัยที่จะร่วงโรยขาดหายไปในอนาคต 
และการส่งเสริมของรัฐไม่ครบวงจรและไม่ต่อเ น่ือง 
เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่จะทําให้กลุ่มธุรกิจชุมชนอําเภอ
บางบ่อประสบผลสําเรจ็ พบวา่ ดา้นการบริหารจดัการไมเ่ป็น
ระบบ ไมม่กีตกิากลุม่อยา่งชัดเจน เมือ่เปรยีบเทยีบปจัจยัทีก่อ่
ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื พบว่า ไมม่แีผนและมแีนวโนม้
ปิดตัวลงเพราะขาดวัตถุดิบ ดังนั้น แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนอําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ สรุปได้ว่า ควรจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมเยาวชนในชุมชน และมีแผนชุมชนที่ได้
รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐให้เป็นไปตามแนวทาง
การพัฒนาชุมชนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
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ABSTRACT

บทนำา

 The purpose aimed to study “The Potentiality
Development of Community Business in Bang-Bor
District, Samutprakarn Province” were to find the 
ways investigate Potentiality Development of 
Community Business and their suggestions. The 
research was qualitative research. Population 
were community business in Bang-Bor District, 
Samutprakarn Province 5 groups, 77 member 
and clustering sampling 2 groups, 27 members of 
Snake-skin gourami fish community business and 
Reed-weaving women group community business 
from Baanrakart sub-district. The instruments used 
for collecting data were the locally made 
questionnaires. The data analysis were SWOT 
analysis and compare with factors affecting the 
successful and sustainable in running community 
business. The result of research was found that the 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดชายทะเล ในอดีต
ประชาชนดํารงชวิีตด้วยการประกอบอาชพีเกษตรกรรมไดแ้ก่ 
การเลีย้งกุง้ เล้ียงปลา และใชเ้วลายามวา่งประกอบหตัถกรรม
พื้นบ้าน เช่น ทอเสื่อ ทําไม้ปัดยุง การเดินทางในอดีตใช้การ
สัญจรไปมาโดยทางเรือตามลําคลองต่างๆ ปัจจุบันมีถนน
ผ่านหลายสาย เช่น ถนนบางนา-ตราด ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี
สายใหม่ (Motorway) ถนนบางพลีน้อย-คลองด่าน เป็นต้น 
มีการขยายตัวของชุมชนเมืองทําให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลง 
เปล่ียนมาเปน็การใชพ้ื้นทีเ่พือ่ประโยชนใ์นการอตุสาหกรรม 

strength of community business in Bang-Bor District 
were using local source , sufficiency economic, the 
identity in old culture , the reputation of leader. 
The weakness found included the limited source ,
lack of labours. Regarding the opportunities were 
the some supporting from government. The 
study indicated that unstable policy and unstable 
economics, incomplete and discontinuous supporting
were threat. By comparing factors affecting the 
successful and sustainable in running community 
business shown that community business in Bang-Bor
District, Samutprakarn Province non-systematics 
and no plan so in long term would be the end 
because of the lack of fish, lack of labours. The 
suggestions were Learning management for children 
and community plans by government supporting.

 Keywords:The Potentiality Development of Community , Bang-Bor District

แตภ่ายในชุมชนยงัคงดาํรงวถีิชีวติมลีกัษณะคอ่นข้างเป็นสงัคม
ชนบท หลักใหญ่ของเศรษฐกิจในชุมชน ยังต้องพึ่งพาราคา
ของผลผลติดา้นเกษตรกรรมเปน็สว่นใหญ ่โดยเฉพาะอาํเภอ
บางบ่อ สนิคา้ท่ีข้ึนช่ือของอําเภอ คอื ปลาสลดิ ปัจจบัุน ชุมชน
มกีารรวมกลุม่กันผลติสนิคา้ข้ึนช่ือของแต่ละชุมชน มจีาํนวน 
5 กลุ่ม คือ กลุ่มแปรรูปปลาสลิด มีสมาชิก 12 คน กลุ่มสตรี
บางบ่อ หมู่ 1 มีสมาชิก 15 คน กลุ่มสตรีบ้านคลองสุคันธ์ 
มีสมาชิก 20 คน กลุ่มสมุนไพรบ้านเทวา มีสมาชิก 15 คน
กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านระกาศ มีสมาชิก 15 คน 
 ในปัจจุบันมกีารรวมกันของกลุม่ธรุกิจชุมชนเปน็องคก์ร
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ของธุรกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาในรูป “บริษัทธุรกิจชุมชน” 
โดยการควบคมุและสง่เสรมิกระทําโดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยป์จัจบุนัในประเทศไทยมีบริษัทธรุกจิชมุชน 
428 บริษัท (ได้จาhttp://www.dbd.go.th/mainsite/
index.php?id=703) ยังไม่ปรากฏการจัดตั้งบริษัทธุรกิจ
ชุมชนของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมี
ปจัจยัหลายดา้นทีม่ผีลตอ่การประกอบเปน็กลุม่ธรุกจิชมุชน 
มทีัง้ปจัจยัทีจ่ะทาํใหธุ้รกิจชมุชนประสบผลสาํเรจ็และมัน่คง 
และมีการประสบปัญหาอุปสรรคในการทํางานจนทําให้
บางกลุ่มล้มเหลวและยุบตัวไปในที่สุดด้วย 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนในอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” 
จงึเป็นการศกึษากลุม่ธรุกจิชมุชนของอําเภอบางบอ่ จงัหวัด
สมุทรปราการ โดยศึกษาความเป็นมา ลักษณะที่เกิดขึ้น
โดยทั่วไปและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และศึกษา
เอกสารว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจชุมชน จนมีผลทําให้
ธุรกิจชุมชนล้มเหลวหรือประสบผลสําเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยใดบ้าง เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการดําเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอําเภอบางบ่อ นําไปเป็นแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน อําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) ของกลุม่ธรุกจิชมุชนอําเภอบางบอ่ จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 2. เพื่อศึกษาเอกสารเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
สําเร็จ หรือล้มเหลว ในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนอื่นๆ 
 3. เปรยีบเทยีบกบัการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจชมุชน
ของอําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ในปจัจบุนั กบัปจัจยั
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จ หรือล้มเหลว ในการดําเนินงานของ
ธุรกิจชุมชนอื่นๆ แล้วสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
  จะไดท้ราบถงึปจัจัยทีม่อีทิธิพลต่อความลม้เหลวและ
ความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ทําให้ทราบว่าการจัดตั้งธุรกิจ

ชุมชนของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ควรต้อง
อาศยัปัจจยัทีสํ่าคญัใดบ้างเพือ่เตรยีมพรอ้มกบัปัญหาทีม่ผีล
ต่อธุรกิจชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ประชากร คือ กลุ่มอาชีพ
หรอืกลุม่ธรุกิจชมุชนของ อําเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 
จาํนวน 5 กลุม่ มสีมาชกิรวม 77 คน คอื กลุม่แปรรปูปลาสลดิ 
มีสมาชิก 12 คน กลุ่มสตรีบางบ่อ หมู่ 1 มีสมาชิก 15 คน
กลุ่มสตรีบ้านคลองสุคันธ์ มีสมาชิก 20 คน กลุ่มสมุนไพร
บ้านเทวา มีสมาชิก 15 คน กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านระกาศ 
มีสมาชิก 15 คน
 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จากประชากร 5 กลุ่ม 
นํามาสุ่มเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
กลุ่มแปรรูปปลาสลิด และ กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านระกาศ 
ได้ตัวอย่างทั้งหมด 27 ตัวอย่าง
 2. ขอบเขตของปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพฒันาศักยภาพ
ของธุรกิจชุมชน ดังนี้
  (1) ปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของสมาชิกระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่มกิจกรรมกับภายนอกและการจัดสวัสดิการ
  (2) ปัจจัยที่เป็นตัวแปรตามซึ่งแสดงการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย การเงินและ
ทรัพยากร การตลาด แหล่งเงินทุน
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การศึกษานี้ ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มอาชีพ (ได้จาก 
http://www.thaitambon.com) หรือกลุ่มธุรกิจชุมชน
ของประชาชนในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มีอยู่ในปี พ.ศ. 2554 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) 
ท่ีผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
โดยใช้การสมัภาษณ ์และสอบถามความคดิเหน็ เครือ่งมอืท่ีใช้
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ในการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม การเสวนากลุม่
ดําเนินการดังนี้
 ขัน้ที่1 วเิคราะห ์SWOT Matrix จบัคู ่OS- WO –ST- WT
จากผลการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม และการเสวนา
กลุ่ม ดังนี้
 (1) การสนทนากลุม่ยอ่ย ( Focus group discussion )
โดยเชิญชาวบา้นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ผูน้าํกรรมการ สมาชกิกลุม่ 
ท่ีสามารถถา่ยทอดแนวคิดพฒันาการเกดิขึน้ของธรุกจิชมุชน 
เงื่อนไข ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการทํากิจกรรมชุมชนหรือ
การทําธรุกจิชมุชน โดยทําการสนทนากลุม่ยอ่ยทัง้หมด 2-3 
กลุม่ ในแตล่ะกลุม่มจีาํนวน 8-10 คน ถามในประเด็นทีส่าํคญั
ตอ่วตัถปุระสงคใ์นการศกึษา ได้แก ่ทีม่าของกลุม่ธรุกจิชมุชน 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจชุมชน แนวทาง
การแก้ไขปัญหา 
 (2). การสัมภาษณ์ผู้นํากลุ่ม (Key Informants) 
ทีเ่กีย่วขอ้งกลุม่ธรุกจิชมุชนในพืน้ทีศึ่กษา การสมัภาษณ์ผูน้าํ
ชุมชนหรือผู้นําธุรกิจชุมชน ถึงที่มา ปัญหา/อุปสรรคของ
ธุรกิจชุมชน รวมถึงข้อเสนอแนะ 
 ขั้นที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาปัจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ และยั่งยืนใน
การดําเนินงานของธุรกิจชุมชนอื่นๆ โดยมีแนวทางการ
ทบทวนวรรณกรรม ได้แก ่ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิชมุชน 
และ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการประกอบธรุกจิชมุชน เพ่ือใหป้ระสบ
ผลสําเร็จและยั่งยืน
 ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบกับรูปแบบการดําเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ในปัจจุบันที่ได้จากการดําเนินงานขั้นที่1 กับ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเรจ็ ทีศ่กึษาไดจ้ากการดาํเนนิงานขัน้ที ่2 เปรยีบ
เทยีบแลว้สรปุเปน็แนวทางทีน่าํไปสูก่ารพฒันาศักยภาพของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

นิยามศัพท์เฉพาะ
 1. ชมุชน หมายถงึ กลุม่คนทีม่วีถิชีวีติเกีย่วพนักนัและมี
การตดิตอ่สือ่สารเกีย่วขอ้งกนัอยา่งเปน็ปกติต่อเนือ่ง มคีวาม
เอือ้อาทรกนั มกีารเรยีนรูร้ว่มกนัในการกระทาํ มวีตัถปุระสงค์
ร่วมกัน มีวัฒนธรรมความเชื่อหรือมีความสนใจร่วมกัน
 2. ผู้นํา หมายถึง ผู้นําของกลุ่มธุรกิจชุมชนที่สมาชิก

ใหก้ารยอมรบันบัถือและใหค้วามไวว้างใจทีจ่ะดาํเนนิกจิการ
ต่างๆ ร่วมกับสมาชิก
 3. คณะกรรมการกลุม่ หมายถงึ คณะบคุคลทีเ่ปน็ตวัแทน
ของกลุ่ม และได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกกลุ่มให้ทําหน้าที่
ในการบริหารงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
 4. สมาชิก หมายถึง สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน ในเขต
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 5. ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน หมายถึง ภาวะแฝง
อาํนาจ หรอืคณุสมบัติทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิชมุชนสามารถนาํมา
พฒันาหรอืแสดงให้เป็นท่ีประจักษป์ระสบผลสาํเรจ็ ประกอบ
ด้วย การเงิน ทรัพยากร การตลาดและแหล่งเงินทุน
 6. รูปแบบและกระบวนการของการดําเนินงานธุรกิจ
ชุมชน หมายถึง กิจกรรมตา่งๆ ท่ีกลุม่ไดร้ว่มกันดําเนนิการก่อ
ใหเ้กิดความสําเรจ็และอยูร่อดของกลุม่ ได้แก่ กระบวนการได้
มาซ่ึงคณะกรรมการ กระบวนการไดม้าซึง่ระเบยีบขอ้บงัคบั
ของกลุม่ กระบวนการมสีว่นร่วม กระบวนการมผีลประโยชน ์
ขั้นตอนการมีกิจกรรมกับภายนอก และการจัดสวัสดิการ
 7. ความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจชุมชน หมายถึง 
ธรุกจิชมุชนทีม่วีธิกีารปฏิบัตเิป็นเลศิ โดยใชเ้งือ่นไขของหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงเก้าประการ 
 8. กลุม่ธรุกิจชมุชน หมายถึง กลุม่ประชาชนในอาํเภอ
บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ที่มีการรวมตัวกัน ทําอาชีพต่างๆ 
ในปี 2554 มี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปปลาสลิด กลุ่มสตรี
บางบ่อ หมู่ 1 กลุ่มสตรีบ้านคลองสุคันธ์ กลุ่มสมุนไพรบ้าน
เทวา กลุ่มสตรีทอเสื่อกก 

สรุปผลการวิจัย
 1. รปูแบบการดาํเนนิการของกลุม่ธรุกจิชุมชนอาํเภอ
บางบ่อ ในปัจจุบันจุดแข็ง (Strength) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ของอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ คือการใช้ทรพัยากร
ของท้องถิ่นเอง เป็นไปตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
มีวัฒนธรรมชุมชนเป็นแหล่งภูมิปัญญาและเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน มีผู้นํากลุ่มที่เข้มแข็ง อุทิศตนเพื่อชุมชน สามารถ
บริหารจัดการได้ดี จุดอ่อน (Weakness) คือ ทรัพยากรมี
จาํกัด ไมม่แีรงงานหนุม่สาวทาํใหไ้มส่ามารถผลติสนิคา้ครัง้ละ
มากๆ ได ้มแีนวโนม้ขาดทรพัยากรและไม่สามารถใชว้ตัถุดบิ
แหล่งอื่นมาทดแทนการผลิตได้โอกาส (Opportunity) 
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คอื หนว่ยงานรัฐ ส่งเสริมใหม้กีารศกึษาแหลง่ทรพัยากรใหม ่
สร้างระบบการเรียนรู้ให้ชุมชน ภาวะคุกคาม (Threats) คือ 
การเปลีย่นแปลงทางสังคมและเศรษฐกจิทาํใหไ้มม่พีืน้ทีบ่อ่
ปลาสลดิ และการตัง้โรงงานอตุสาหกรรมทําให้แรงงานหนุม่
สาวทิง้ภาคเกษตรกรรม ไปทํางานโรงงานอตุสาหกรรมเหลอื
แต่แรงงานเปน็ผูส้งูวยัทีจ่ะรว่งโรยขาดหายไปในอนาคต และ
การส่งเสริมของรัฐไม่ครบวงจรและไม่ต่อเนื่อง
 ด้าน SO ( Strength-Opportunity) พบว่า กลุ่ม
ธุรกิจชุมชนอําเภอบางบ่อมีปัจจัยที่ทําให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนเปน็สว่นใหญ ่มคีวามเปน็ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง 
สมาชิกมีความเข้าใจกลุ่มของตนอย่างดี พอใจในสวัสดิการ

จุดแข็ง(Strength)
- กลุ่มธุรกิจชุมชนใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นเองทําเพื่อ
 พออยู่พอกินเป็นไปตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
- วัฒนธรรมชุมชนมีแนวคิดชัดเจนเกิดจากความ
 ร่วมมือทุกฝ่าย
-  เป็นแหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
-  ผู้นําเข้มแข็ง อุทิศตน
-  ระบบบริหารจัดการดี

โอกาส(Opportunity)
-  ศึกษาแหล่งทรัพยากรใหม่
-  สร้างระบบการเรียนรู้ ให้มีการสืบต่อวัฒนธรรมชุมชน
 ปลูกฝังเยาวชนให้พึ่งพาตนเอง เกิดแนวคิดเศรษฐกิจ 
   พอเพียงชัดเจนในชุมชน
-  หน่วยงานราชการเห็นประโยชน์

จุดอ่อน(Weakness)
-  ขาดทรัพยากร
- สินค้าของกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตจํานวนมากไม่ได้ 
   ขาดแรงงานหนุ่มสาวที่จะสืบทอด
-  ไม่สามารถใช้วัตถุดิบแหล่งอื่นมาทดแทนการผลิตได้  

ภาวะคุกคาม(Threats)
-  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําให้ไม่มี
 พื้นท่ีบ่อปลาสลิด และ แรงงานหนุ่มสาวท้ิงภาค 
  เกษตรกรรมไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรม
-  หน่วยงานของรัฐยังไม่สนใจจริงจัง

ของกลุ่มท่ีได้รับทําการผลิตแค่พออยู่พอกิน ผู้นํามีความรู้
ความสามารถ ทัง้ดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่และวทิยาการใหม่ๆ  
เปน็คนทีร่กังานของชมุชน มคีวามเสยีสละไมห่วงัผลตอบแทน
มากเกินไป 
 ด้าน WO (Weakness-Opportunity) พบว่ากลุ่ม
ธุรกิจชุมชนไม่มีระบบบริหารจัดการ แต่มีวัฒนธรรมชุมชน
ท่ีเน้นการช่วยเหลือกัน จึงสามารถบริหารจัดการได้ เช่น 
กลุม่แปรรูปปลาสลดิจะมกีารบรหิารจดัการแบบไมเ่ปน็ระบบ 
ไม่มีกติกากลุ่มอย่างชัดเจน แต่อาศัยวัฒนธรรมความผูกพัน 
และการสรา้งศรทัธาเปน็แนวทางการดําเนนิการของกลุม่จงึ
ทําให้บริหารจัดการได้ 

ตารางท่ี1: สรปุผลการวเิคราะห ์SWOT ของกลุม่ธรุกิจชมุชนอําเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ



42 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

 ดา้น ST ไดแ้กก่ารได้รบัการสนบัสนุนจากทางราชการ 
(กศน.) โดยกลุ่มชุมชนบ้านระกาศที่เน้นถึงการเรียนรู้ และ
พัฒนากิจกรรมชมุชนนัน้ จะมกีารบรหิารจัดการโดยเริม่จาก
ผูน้าํกลุม่ และมแีผนชมุชนท่ีเปน็ไปตามแนวพฒันาของสว่น
ราชการ (กศน.) 
 ด้าน WT พบว่า กลุ่มธุรกิจชุมชนสตรีทอเสื่อกกบ้าน
ระกาศ ต่างจากกลุ่มธุรกิจชุมชนแปรรูปปลาสลิด ที่การมี
ศูนย์การเรียนรู้ของบ้านระกาศ ส่วนกลุ่มแปรรูปปลาสลิด
ไม่มีแผนและมีแนวโน้มปิดตัวลงเพราะขาดวัตถุดิบ
 2. การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สําเร็จ หรือล้มเหลว ในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนอื่นๆ 
จากการศกึษาเอกสารพบวา่ ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืนของธรุกจิชมุชน ได้แก่ การมีศูนยก์ารเรยีนรู้ มเีครือข่าย
การพัฒนา/กลุ่มกิจกรรม การให้สวัสดิการ และแผนชุมชน
เพื่อดําเนินการในอนาคต
 3. การปรียบเทียบจากรูปแบบการดําเนินงานใน
ปจัจบุนั กบัผลการศกึษาปจัจัยทีทํ่าใหธ้รุกจิชมุชนประสบผล
สําเร็จพบว่า กลุ่มธุรกิจชุมชนแปรรูปปลาสลิดและกลุ่มสตรี
ทอเสือ่กกบา้นระกาศขาดการวางแผนชมุชนในอนาคตทีจ่ะมี
การขาดแคลนวัตถดุบิ และขาดแคลนแรงงานทีเ่ปน็คนรุน่ใหม่
มาทดแทนที่และจําเป็นที่จะต้องให้คนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอด
ต่อไปเห็นความสําคัญของกิจกรรมในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ
 1. จากจุดอ่อน (Weakness) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน มี
แนวโน้มขาดทรัพยากรและไม่สามารถใช้วัตถุดิบแหล่งอื่น
มาทดแทนการผลติได ้ควรใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพียงเปลีย่น
แนวคดิจากธรุกจิเพือ่ใหไ้ด้กําไร ให้มาเปน็ธรุกจิเพือ่ชมุชนที่
ยัง่ยืน สู่การอยูร่่วมกบัธรรมชาต ิดงันัน้ชมุชนควรมศีนูยก์าร
เรียนรู้ที่เน้นไปท่ีกลุ่มเยาวชนให้เข้าใจและเรียนรู้ธรรมชาติ
ของชุมชนที่ตนอยู่ ว่าประกอบด้วยทรัพยากรอะไรบ้างและ
มีผลต่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนอย่างไร เพื่อเป็น
การเริม่ตน้ของการอยูร่ว่มกบัธรรมชาตขิองเยาวชน เพือ่ความ
เป็นสมาชิกของชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างยั่งยืนใน
อนาคต
 2. การผลิตปลาสลิดแปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง
ของจงัหวัดทีจ่ะขาดแหลง่ผลติปลาสลดิในอําเภอบางบอ่เอง

ในอนาคต จึงควรอาศัยจังหวัดใกล้เคียง ให้มีการขยาย
การเลีย้งปลาสลดิไปยงัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เช่น จงัหวดัสมทุรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดฉะเชิงเทรา และควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน ของการแปรรูป
ปลาสลิดจากแหล่งต่างๆ เปรียบเทียบกันเพื่อเป็นแนวทาง
การหาวัตถุดิบทดแทน
 3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา
สลิดต่างๆ ท่ีสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เหมาะสมกับต้นทุนผลตอบแทน เพื่อศึกษาหาผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม แล้วรวมกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนวตัถุดบิ ไมใ่หม้กีารกระจายวตัถุดบิ คอื ปลาสลิด
ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการตลาด 
 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบว่าผลิตภัณฑ์ปลา
สลิด และเสื่อกก และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลติภณัฑใ์ดทีท่าํชือ่เสยีงใหจ้งัหวดัมากทีส่ดุตามลําดบั เพือ่
เป็นข้อมลูระดับจงัหวดัท่ีจะผลกัดนันโยบายตา่งๆ สูน่โยบาย
ระดับสูงของประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. ภาครฐั หรอืองคก์รภายนอกตอ้งมกีารสง่เสรมิชมุชน
อยา่งตอ่เนือ่ง ระยะยาว ครบวงจร เปน็โครงการใหญ ่เพือ่ให้
เกดิความเข้าใจรว่มกนั แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มกีารสรา้ง
บทเรียนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริม
ชมุชนอยา่งเปน็รปูธรรม การส่งเสรมิจากภาครฐัควรทาํเปน็
ระบบที่ต่อเนื่อง ครบวงจร เป็นโครงการใหญ่ 
 2. รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งการพัฒนา 
ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ อาชีพทอเสื่อกกให้เข้าสู่สังคม
อย่างกว้างขวาง
 3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายธุรกิจชุมชน ในลักษณะ
มูลนิธิที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและมูลนิธิดังกล่าวก็ควร
ถือหุ้นในธุรกิจชุมชนด้วย เพ่ือรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบขององค์กรที่ไม่หวังกําไร จะเป็นการสร้างความเข้ม
แข็งของระบบธุรกิจชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น 
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