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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึ กษาการมีส่วนร่ วมของชุ มชน การเป็ นผูป้ ระกอบการและประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 2)เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยการมีส่วนร่ วมของชุมชน อิทธิ พลของ
ปั จจัยการเป็ นผูป้ ระกอบการของการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 3) เพื่อศึ กษาองค์ประกอบของ
ประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย ประชาการและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ สมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคกลางกลางเขต 1 จานวน 9 จังหวัดและเขต 2 จานวน 8 จังหวัด โดยใช้การสุ่มแบบเป็ นระบบจานวน
390 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือสถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์อิทธิพลโดยใช้แบบจาลองสมการโครงสร้าง ผลการศึกษา
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์คือc2=63.298, df = 45, GFI = 0.976,AGFI =
0.951, CFI = 0.995, NFI = 0.982และ RMSEA = 0.032 ซึ่ งมีค่าผ่านตามเกณฑ์ทุกค่าและ ค่า= 0.057 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานที่วา่ แบบจาลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์สมมุติฐานปั จจัย
ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนและปั จจัยด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยเท่ากับ 0.27, 0.30 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของชุมชน, การเป็ นผูป้ ระกอบการ, วิสาหกิจชุมชน, ประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการ

Abstract
The objectives of this research were 1) to study community participation, entrepreneurship, and effective management
of community enterprises in the central region of Thailand, 2) to study the influences of community participation and
entrepreneurship factors of effective management of community enterprises in the central region of Thailand, and 3) to study
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components of effective management of community enterprises in the central region of Thailand. Samples of this survey were
390 members of community enterprises by systematic random sampling from 9 provinces in district 1 and 8 provinces in district 2
of the central region of Thailand. The statistical techniques utilized to analyze data were descriptive statistics and structural
equation model. The findings showed that structural equation model was valid and well consistent with the empirical data by the
goodness of fit indices of 2=63.298, df = 45, GFI = 0.976, AGFI = 0.951, CFI = 0.995, NFI = 0.982และ RMSEA = 0.032, and
p-value = 0.057 > 0.05. Therefore, hypothesis was accepted, revealing that factors of community enterprises and entrepreneurship
had direct positive influences at 0.27 and 0.30 respectively with statistical significance at the level of 0.01.
Keywords: Retaining in organization, Professional nurse, Management.

บทนา
กระแสความเปลี่ ย นแปลงในโลกยุค โลกาภิ ว ตั น์ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นของสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
อยู่ต ลอดเวลา และเป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อย่างรวดเร็ ว ท าให้ สั ง คมไทยได้รั บ ผลกระทบอย่างหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เช่ น
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่ผา่ นมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่า เป็ นเหตุให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจาเป็ นที่
ต้องเพิ่มศักยภาพและโอกาสให้กบั ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คงซึ่ งเป็ นแนวทางในการ
สร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถยืนหยัดได้ดว้ ยตนเอง และเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันในระดับรากหญ้าตาม
นโยบายแห่ งรัฐด้านการสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้าของประเทศให้มีความ
เข้มแข็งส่ งเสริ มชุมชนในการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการทรัพยากร การผลิต การตลาด และการจัดการทุนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
บนพื้นฐานของการสร้างความมัน่ คง ความสงบ และระบบนิ เวศน์ของสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่ งเสริ มให้ประชาชน
รวมกลุ่มกันประกอบการในแนวทาง “วิสาหกิ จชุ มชน” อัน เป็ นการประกอบการเพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัว ชุ มชน และ
ระหว่างชุ ม ชน โดยน าวัตถุดิ บ ทรั พยากร และภู มิปัญ ญาของชุ มชน รวมทั้งงานวิจัยต้น แบบสร้ างสรรค์ผลผลิ ต เพื่ อก่ อให้เกิ ด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรี ยนรู ้ของชุมชน (Department of Industrial Promotion, 2005)
สภาพปั จจุ บันของการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนในปั จจุบัน พบว่า รั ฐบาลจะให้การสนับสนุ นวิสาหกิ จชุ มชน
ในทุกด้าน ทั้งในด้านของการส่ งเสริ มเกี่ยวกับงบประมาณ การส่งเสริ มให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนให้มีสมาชิก
ในวิสาหกิจมีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจได้เพิม่ มากขึ้นทั้งในด้านของการเพิม่ ช่องทางในการกระจาย
สิ นค้าการพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดและลูกค้า รวมทั้งการสร้างความเป็ นผูป้ ระกอบการให้กบั วิสาหกิจ
ในการรองรับการเติ บโตของตลาดและการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ปั ญ หาและอุปสรรคในการที่ วิสาหกิ จบางแห่ งไม่
สามารถประสบความสาเร็ จได้ อาทิ 1) การมีส่วนร่ วมของสมาชิกยังมีนอ้ ย 2) ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่าเพิ่ม 3) นโยบายภาครัฐยังไม่สอดคล้องกับบริ บทของการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นหากระบบการจัดการที่มี
ความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไปย่อมทาให้เกิ ดผลดี ต่อการประกอบการ ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานข้อมูล
วิส าหกิ จชุ มชนจังหวัดสุ พรรณบุ รี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอยุธยา และจังหวัดราชบุ รี (Office of Small and Medium Enterprises
Promotion, 2011) พบว่า ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุมชนยังขาดการปรั บตัวและการพัฒ นาตัวเองของวิสาหกิ จชุ มชน
ขาดผูน้ าที่ ดีที่จะรับฟั งความคิดเห็ นและให้สมาชิ กมามีส่วนร่ วมในการทางาน เช่นเดี ยวกับ รายงานข้อมูลวิสาหกิ จชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนไม่เห็นความสาคัญและประโยชน์ที่ได้จาก
การประกอบกิ จการ ขาดการมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ ก วิส าหกิ จชุ ม ชน และที่ ส าคัญ คื อ ประกอบกับ วิสาหกิ จชุ ม ชนไม่ มี ความรู ้
ความสามารถในการจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจด้วยตนเอง
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ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีความประสงค์ในการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชน การเป็ นผูป้ ระกอบการ อิทธิพลของปั จจัย
การมีส่วนร่ วม อิทธิ พลของการเป็ นผูป้ ระกอบการ และองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน
ในภาคกลางของประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มสนับสนุนในการพัฒนาความเข็มแข็งของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในระบบการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมต่อไป

วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ 3 ประการดังนี้
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชน การเป็ นผูป้ ระกอบการ และประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชนใน
ภาคกลางของประเทศไทย
2. เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของปั จจัยการมีส่วนร่ วมของชุมชน อิทธิ พลของปั จจัยการเป็ นผูป้ ระกอบการของการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยมีข้ นั ตอน
การดาเนิ นการวิจยั ด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึ กษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่ อต่าง ๆ นามา
ซึ่งการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลในทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยกลุ่มตัวอย่าง คื อ จานวนของสมาชิ กวิส าหกิ จชุ มชน ในพื้น ที่ ภ าคกลางกลางเขต 1 จานวน 9 จังหวัดและเขต 2
จานวน 8 จังหวัดจานวน 390 คนโดยใช้การสุ่มแบบเป็ นระบบ ใช้สถิติพรรณาในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบประเมิน
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โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องใช้สถิติเชิงพรรณนาและ สถิติเชิ งอนุ มาน และวิเคราะห์เส้นทางอิทธิ พลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ส่ วนสถิติเชิงอนุมานใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ ตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง
ของประเทศไทย ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก(x̅=3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้วดั
พบว่าตัวชี้วดั ที่ 1.1 ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.36) ตัวชี้วดั ที่1.2ด้านการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅=4.11) ตัวชี้วดั ที่ 1.3 ด้านการจัดสรรผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.55) และตัวชี้วดั ที่ 1.4 ด้านการติดตามและ
ประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.44)
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจัด การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในภาคกลางของประเทศไทยด้า นการเป็ น
ผูป้ ระกอบการในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(x̅=3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั พบว่าตัวชี้ วดั ที่ 2.1 ด้านการมี
ความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.96) ตัวชี้วดั ที่ 2.2 ด้านการยอมรับความเสี่ ยงมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.83)
ตัวชี้วดั ที่ 2.3 ด้านการรักความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.90) ตัวชี้วดั ที่ 2.4 ด้านแกร่ งในการแข่งขันมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅=3.68) ตัวชี้วดั ที่ 2.5 ด้านความเป็ นตัวของตนเองมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.81)
ระดับความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยในภาพรวม พบว่า
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.77) เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบที่ 1 ด้านการพึ่งตนเองได้มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅=3.51 องค์ประกอบที่ 2 ด้านความพึงพอใจของสมาชิ กมี ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.93) องค์ประกอบที่ 3 ด้าน
ความสามารถปรับตัวได้ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.71) และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาต่อเนื่ องมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅=3.91)
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึ กษาองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของชุมชนและการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีอิทธิ พล
ต่อประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยได้ผลการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 2 แบบจาลองสมการโครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง
ของประเทศไทย
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้องกลมกลืนก่ อนทาการปรับโมเดลสมการโครงสร้าง ข้อมูล
เชิงประจักษ์กบั โมเดลสมการโครงสร้าง ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความกลมกลืน จึงพิจารณาปรับแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ตามข้อเสนอแนะของโปรแกรมร่ วมกับการพิจารณาความสอดคล้องของแนวคิดและทฤษฎี พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น และผ่านค่าดัชนี ที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทุกค่า ดังแสดงในตารางที่ 1
และ ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างจากรู ปที่ 2 การมีส่วนร่ วมของชุมชนมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ
(β=0.27) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเป็ นผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ(β=0.30)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทั้งสองปั จจัยสามารถร่ วมกันพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์การได้ร้อยละ 29 ซึ่ งสามารถเขียน
เป็ นสมการได้ดงั นี้ EFF = 0.27xPAR + 0.30xENT: R2 = 0.29(1)
โดยจากสมการ หมายความว่า เมื่อตัวแปรการเป็ นผูป้ ระกอบการ(ENT) มีค่าคงที่ และการมีส่วนร่ วมของชุมชน(PAR) มี
ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่ งผลให้ตวั แปรประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการ (EFF) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.27 หน่วย หรื อ เมื่อตัวแปรการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน (PAR) มีค่าคงที่ และ ตัวแปรการเป็ นผูป้ ระกอบการ (ENT) มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย จะส่ งผลให้ตวั แปรประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารจัดการ (EFF) มี ค่าเพิ่มขึ้ น 0.30 หน่ วย โดยตัวแปรการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน (PAR) และ ตัวแปรการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(ENT) สามารถร่ วมกันพยากรณ์ตวั แปรประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการ (EFF) ได้ร้อยละ 29
ตารางที่ 1 ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ลาดับ
ค่ า
เกณฑ์
ตัวแปรก่อนปรับ
ตัวแปรหลังปรับ
ที่
1
0.05< p <1.00
0.000
2
0.155
2
4.030
2/df
0.00<2/df  3
1.442
3
GFI
0.90< GFI  1.00
0.969
0.990
4
RMSEA
0.00  RMSEA  0.08
0.087
0.033
5
CFI
0.95  CFI  1.00
0.982
0.998
6
NFI
0.90  NFI  1.00
0.976
0.992
หมายเหตุ  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนี ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัว
แปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาตามค่าของน้ าหนักองค์ประกอบพิจารณาตามตัวแปรแฝง จะพบว่า
1. ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย
พบว่า ด้านการปฏิ บตั ิงาน (x1.2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.85 มีค่าอิทธิ พลมากที่ สุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผน (x1.1)
ด้านการจัด สรรผลประโยชน์ ( x1.3) มี ค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ 0.83 และค่ าที่ มี อิ ท ธิ พ ลน้อ ยที่ สุ ด คื อ ด้านการติ ด ตามและ
ประเมินผล (x1.4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.39
2. ปั จจัยด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย
พบว่า ด้านความเป็ นตัวของตนเอง (x2.5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.96 มีค่าอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ (x2.1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.91ด้านการยอมรับความเสี่ ยง (x2.2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.83 ด้านการรัก
ความก้าวหน้า (x2.3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.78 และค่าที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ ด้านแกร่ งในการแข่งขัน (x2.4) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.60
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3. เมื่อพิจารณาประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย พบว่าองค์ประกอบที่1 คือ
ด้านการพึ่งตนเองได้ (y1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 องค์ประกอบที่ 2 คือ ด้านความพึงพอใจของสมาชิก (y2) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 องค์ประกอบที่ 3 คือ ด้านความสามารถปรับตัวได้ดี (y3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79
องค์ประกอบที่4 คือ ด้านการพัฒนาต่อเนื่ อง (y4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.48กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ด้านองค์ประกอบที่ 1
ด้านการพึ่งตนเองได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาต่อเนื่ องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุด จากโมเดลสมการโครงสร้างที่ได้สามารถสรุ ปผลจากการทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 สรุ ปผลจากการทดสอบสมมติฐาน
สมมุตฐิ าน
ผลทีไ่ ด้
1. ปั จจัยปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน ยอมรับสมมติฐาน
ในภาคกลางของประเทศไทย
2. ปั จ จัย ด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจัด การวิส าหกิ จ ชุ ม ชน ยอมรับสมมติฐาน
ในภาคกลางของประเทศไทย
จากตารางที่ 2 เมื่ อ วิเคราะห์ ผ ลการทดสอบสมมติ ฐ านแล้ว พบว่า สมมติ ฐ านทั้ง 2 ข้อ ได้รั บ การยอมรั บ ว่าส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปั จจัยด้าน
การเป็ นผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยมากที่สุด

สรุ ปและอภิปรายผล
ปั จ จัย ด้านการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน จากผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย ด้านการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ผล การบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชน (β=0.27) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าของน้ าหนักองค์ประกอบ
พิจารณาตามตัวแปรแฝง จะพบว่า ด้านการปฏิ บตั ิงาน (x1.2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.85 มีค่าอิทธิ พลมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการวางแผน (x1.1) ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ (x1.3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.83 และค่าที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือด้าน
การติดตามและประเมิ นผล (x1.4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.39 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Purida (2010) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง
อิทธิ พลของการมุ่งเน้นการตลาดต่อผลการดาเนิ นงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่
ยังขาดการมีส่วนรวมในทุกด้าน โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผล ที่สมาชิกจะมีส่วนร่ วมน้อยที่ สุด เช่นเดี ยวกับงานวิจยั ของ
Armstrong (2012) ที่ ได้ ศึ กษ าเรื่ อง An analysis of the conditions for success of community based tourism enterprises พ บ ว่ า
สิ่ งสาคัญที่ จะต้องระบุและใช้เงื่ อนไขเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จ จากการทบทวนการศึ กษาต่างๆ 3 ประการแรก คือ 1) การมีส่วน
ร่ วมกับภาคเอกชน 2) ชุมชนเป็ นเจ้าภาพที่มีความเข้มแข็ง 3) ชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง และยังสอดคล้องอีกหลายท่าน (Cohen &
Uphoff, 1980; Apinya, 2001; Kowit, 2002; Yupa, 2010) ที่ พ บว่า ชุ ม ชนมี ก ารพึ่ ง ตนเองในระดับ ครั ว เรื อ นเป็ นอัน ดับ แรก
ขั้นที่สองการพัฒนาสู่ข้ นั ก้าวหน้าเป็ นการนาผลผลิตส่วนเกินมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันในชุมชน เกิดตลาดภายในชุมชนและระหว่าง
ชุมชน และขั้นที่ สามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองสังคมภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพผลผลิตในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็ นแกนนาเน้นการมีส่วนร่ วมของสมาชิกชุมชน
โดยมี อ งค์ก รภายนอกเป็ นเพี ย งผู ้ส นับ สนุ น ท าให้ ชุ ม ชนมี อ านาจในการก าหนดปั จ จัย ที่ ค วบคุ ม และดู แ ลการผลิ ต ตลอดจน
กระบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนและจัดสรรผลผลิตที่เกิดขึ้นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างสอดคล้องและพอเพียง
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ปั จจัยด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ จากผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยมากที่ สุด (β=0.30) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ค่าของน้ าหนักองค์ประกอบพิจารณาตามตัวแปรแฝง จะพบว่า ด้านความเป็ นตัวของตนเอง (x2.5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.96
มีค่าอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (x2.1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.91ด้านการยอมรับความเสี่ ยง
(x2.2) มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.83 ด้านการรักความก้าวหน้า (x2.3) มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.78 และค่าที่ มีอิท ธิ พ ล
น้อยที่สุด คือ ด้านแกร่ งในการแข่งขัน (x2.4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.60 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lumpkin and Gregory
(2008) ได้ก ล่าวว่า คุ ณ ลัก ษณะของผูป้ ระกอบการทั้ง 5 มิ ติ ไว้ดังนี้ 1. การมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ (Creativeness) 2. การยอมรั บ
ความเสี่ ยง (Risk Taking) 3. การรักความก้าวหน้า (Proactiveness) 4. ความแกร่ งในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) และ
5. ความเป็ นตัวของตนเอง (Autonomy) เช่นเดี ยวกับงานวิจยั ของ Papadaki & Chami (2002) ศึ กษาทฤษฎี บริ หารการจัดการ SME
ให้ขอ้ สรุ ปว่า ทัศนคติและความสามารถของผูป้ ระกอบการ/เจ้าของเป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อการเติบโตทางธุรกิจ มีลกั ษณะ
การประกอบธุ รกิจกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริ หารจัดการธุรกิจตนเองมีอิทธิ พลต่อการเติบโตทางธุรกิจประกอบด้วย การมอบหมายใน
การทางานประจาวัน ความคิดสิ่ งใหม่ๆ (Innovation) การยอมรับเทคโนโลยี การตอบสนองต่อการตลาด แหล่งเงินทุ น และ Stolze
(1999 : Online) ศึ กษาคุ ณลักษณะของผู ้ประกอบการที่ ประสบความส าเร็ จประกอบด้วย 1. แรงดลใจที่ ต ้องการประสบผลส าเร็ จ
(Motivation) คนเหล่านี้ จะลงมือทาเองต้องการให้เกิดขึ้นและสาเร็ จ 2. มีนิสัยขยันและทางานหนัก (Hard Work) 3. ไม่ปฏิ บตั ิตามแบบ
แผน (Non-con Formity) คนเหล่านี้ มีความลาบากใจที่ทางานให้คนอื่นแต่ตอ้ งการตั้งเป้ าหมายให้ตนเอง 4. เป็ นผูน้ าที่เข้มแข็ง (Strong
Leadership) การเริ่ มต้นธุ รกิ จใหม่เป็ นประสบการณ์ ที่น่ากลัวเพราะต้องเผชิ ญกับความไม่แน่ นอนและความเสี่ ยง ความสาเร็ จจะ
เกิดขึ้นในช่วงนี้ ตอ้ งมีทกั ษะสู ง 5. ฉลาดมีไหวพริ บ (Street Smarts) เป็ นบุคคลที่มีสัญชาติญาณ มีการตัดสิ นใจเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาที่ ตอ้ ง
ตัดสิ นใจ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ Witoon (2010) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยภาวะผูป้ ระกอบการที่ มีต่อผลประกอบการของวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบของภาวะผูป้ ระกอบการประกอบด้วยปั จจัย 4 ด้านคือ ปั จจัยภาวะผูน้ าอย่าง
ผูป้ ระกอบการ ปั จจัยการตัด สิ น ใจเชิ งกลยุท ธ์อ ย่างผูป้ ระกอบการ ปั จจัยการรั บ รู ้ โอกาสธุ รกิ จอย่างผูป้ ระกอบการ และปั จจัย
การบริ หารจัดการโอกาสธุรกิจอย่างผูป้ ระกอบการโดยวิเคราะห์ความเป็ นเหตุเป็ นผลโดยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า
ภายในภาวะผูป้ ระกอบการนั้น ปั จจัยการรับรู ้โอกาสธุรกิจเป็ นปั จจัยเริ่ มต้นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์และการบริ หารจัดการ
โอกาสธุรกิ จ และปั จจัยทั้งสองนี้ จะมีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าอย่างผูป้ ระกอบการที่ มีผลต่อไปยังผลประกอบการของวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมสอดคล้องกับ Vichitdhanabadee (2009) ได้ศึกษาการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใน
เรื่ อ ง การวัด ผลประกอบการ (Performance Management) โดยศึ กษาผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีธุรกิจทางด้านการผลิต การค้า และบริ การ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตระหนักถึง
ความสาคัญของการดาเนิ นงานทางด้านการจัดการผลประกอบการแต่เนื่ องจากมีขอ้ จากัดทางด้านของเวลาทาให้ไม่มีเวลาใส่ ใจทางด้าน
การจัดการผลประกอบการในที่ น้ ี หมายถึงการปรับเป้ าหมายบุคคล ทีมงานและองค์กรเข้าด้วยกัน โดยใช้ขอ้ มูลข่าวสารและทรัพยากร
ต่างๆ ให้เข้ากับเป้ าหมายทางกลยุทธ์และยังช่วยให้ผจู ้ ดั การสร้างกลยุทธ์เพื่อให้เติบโตทางกาไร

ข้ อเสนอแนะ
1. วิสาหกิ จชุมชนควรสร้างการตระหนักรู ้ในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก เพื่อให้สมาชิ กเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และร่ วมกันพัฒนาวิสากิจชุมชนต่อไป
2. ในการดาเนิ นกิจการผูบ้ ริ หารควรที่ตอ้ งทาความเข้าใจกับสมาชิกให้เห็ นถึงความสาคัญของการมี ส่ วนร่ วมในการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สามารถปรับปรุ งแก้ไขในส่วนที่บกพร่ องและพัฒนาต่อยอดในส่วน ที่เป็ นจุดแข็งต่อไป
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3. การศึ กษาครั้ งต่ อไป อาจศึ กษาเกี่ ยวกับ การประยุกต์ศาสตร์ ของพระราชา ในเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงให้เข้ากับ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ตอ้ งการพัฒนาประเทศในรู ปแบบ มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
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