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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน และ 2) เพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ประชากรคือผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมเิ พื่อให้ได้สดั ส่วนทัง้ 3 จังหวัด ได้จานวนตัวอย่าง
400 ราย เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามมี
่
ค่าเท่ากับ .976 ใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบ อาศัยการหมุนแกนแบบ Oblique Rotation โดยวิธี Varimax ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 1) ผลการศึกษาปั จจัยใน
การดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ปั จจัยทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือการควบคุมทางการเงินของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน รองลงมาเป็ นการควบคุมทัง้ รายรับและรายจ่ายของวิสาหกิจชุมชน และการกาหนดราคาให้กบั ผลิตภัณฑ์
หรือการบริการทีม่ คี วามเหมาะสม 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.911 ค่า Bartlett’s Test of Sphericity
ได้ค่านัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.000 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กนั จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลังการหมุนแกน
ด้วยวิธี Varimax สามารถจัดองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบคือ 1) การวางแผนการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 2) การประสานงานระหว่างกันของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 3) การควบคุมการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 4) การดาเนินการทางการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 5) การจัดโครงสร้างการทางานของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน และ 6) การประสานสัมพันธ์กบั ภาครัฐของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
คาสาคัญ : การดาเนินธุรกิจ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ABSTRACT
The objective of this study is 1) to study the elements of business operate Community Enterprise
Entrepreneurs factors and 2) The factor analysis of Elements of Business operate Community Enterprise
Entrepreneurs factors. The population were the Community Enterprise Entrepreneurs in nakhon pathom,
Mookdahan and Sakon Nakhon Province. The stratified random proportion to 3 provinces for 400 sampling.
The instrument of research was a questionnaire. Cronbach’ s alpha reliability coefficient was 0 . 976. The
exploring factor analysis by principle component analysis and orthogonal rotation by varimax method. The
research revealed the following results: 1) The results of study the elements of business operate that the
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highest mean score was the financial control. The second was controlling both receipts and expenses.
Finally, the pricing for a product or service was appropriated. 2) The factor analysis of Elements of Business
operate Community Enterprise Entrepreneurs by factor analysis. The findings that Kaiser Meyer Olkin
KMO) 0.911. result of Bartlett’s test of Sphericity found variable were relationship to significance .000.
Result of orthogonal rotation by varimax method into 6 components as follows: 1) Planning work. 2)
Coordination in the business sector. 3) Operational control. 4) Marketing operations. 5) Organizational
structure and 6) Coordination with government.
Keywords : Business operate, Community Enterprise Entrepreneurs, Upper Northeast.

บทนา
การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน เป็ น
ั นเ ื องอันสาคัญต่อเศรษฐกิจตามภูมภิ าค วิสาหกิจชุมชน
ยังเป็ นกิจกรรมของแต่ละชุมชนที่รวมกลุ่มกัน มีสมาชิก มี
โครงสร้ า งการด าเนิ น งาน มีก ารแบ่ ง หน้ า ที่ก ัน ในการ
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการต่าง การดาเนินการ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนมีสว่ นช่วยให้แต่ละชุมชน
มีรายได้ ชุมชนมีการกระจายรายได้ ช่วยกันทางาน สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงวิสาหกิจชุมชนยังเป็ นการ
ดึง เอาขนบธรรมเนี ยมประเพณี หรือ ปรัชญาการด าเนิน
ชีวติ นามาสรรค์สร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ อันมีเอกลักษณ์ประจา
ท้อ งถิ่น นัน้ ในบางผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนยังมี
เรื่องราว มีการนาภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นมาผสมผสาน จนเกิด
เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีคุ ณ ค่ า มีค วามหมาย ฉะนั น้ แล้ว การ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจึ ง มี
ความส าคัญ ควรค่ า ต่ อ การส่ ง เสริม โดยปั จ จุ บ ัน นี้ ท าง
ภาครัฐมีการสนับสนุ นช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนให้มคี วาม
ยั ง่ ยื น โ ด ย The public relations and public group of
government spokesman bureau (2017) กล่าวถึง รัฐบาล
พร้อ มส่ ง เสริม วิส าหกิจ ชุ ม ชนที่จ ะเป็ น ก าลัง ส าคัญ ที่จ ะ
นาพาเศรษฐกิจประเทศไทยให้เข้มแข็ง จากผลการประชุม
โดยที่ป ระชุ ม รับ ทราบสถานการณ์ ด าเนิ น งานส่ ง เสริม
วิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 โดยมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนพึง่ พาตนเองได้ และ
พั นาระบบเศรษฐกิจชุมชน ง่ึ เป็ นพืน้ ฐานของการพั นา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้ อม
สาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต รวมไปถึงส่งเสริม
การพั นาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม หรือ SMEs ด้ว ยการส่ง เสริม ความรู้ ภู มิ
ปั ญญาท้องถิน่ เพื่อให้เกิดรายได้ ช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกัน
ในชุมชน พั นาความสามารถในการบริหารจัดการ และ

พั นารู ป แบบของวิ ส าหกิ จ ภายในชุ ม ชน ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการส่งเสริม ได้ดาเนินการในการจดทะเบียน
วิส าหกิจ ชุ ม ชนและเครือ ข่ า ยวิส าหกิจ ชุ ม ชน ปี 25552559 โดยมีผ ลการด าเนิ น การคื อ วิส าหกิจ ชุ ม ชนและ
เครือ ข่ า ยวิส าหกิจ ชุ ม ชนที่ไ ด้ร ับ การอนุ ม ัติท ะเบีย น ณ
วั น ที่ 1 มกราคม 2560 จ านวนกว่ า 80,000 แห่ ง โดย
วิสาหกิจ ชุ ม ชนร้อ ยละ 60 หรือ ประมาณ 50,000 แห่ ง ที่
ยังคงมีการดาเนินการอยู่ และอีก 30,000 แห่ง อยู่ระหว่าง
กระบวนการเพิกถอนและยกเลิกทะเบียนออกจากระบบ
นอกจากนั ้น ได้ มี ก ารจัด ประเภทวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนโดย
แบ่งเป็ นการผลิตสินค้าทัง้ หมด 18 ประเภท โดยมีวสิ าหกิจ
ชุมชนประกอบกิจการผลิตพืชมีจานวนมากทีส่ ุด รองลงมา
ได้แก่ การผลิตปศุสตั ว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามลาดับ ดังจะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลมีการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนมาโดยตลอด
วิสาหกิจ ชุ ม ชนในปั จ จุบ ัน มีก ารแข่ง ขัน กันมาก
มีจ านวนผู้ป ระกอบการวิสาหกิจ ชุ ม ชนเพิ่ม มากขึ้น จาก
นโยบายของภาครัฐทีม่ กี ารสนับสนุ นให้เกิดวิสาหกิจชุมชน
ใหม่ อยู่เสมอ การดาเนินการ การวางแผน การควบคุม
การสร้ า งความสัม พัน ธ์ และการด าเนิ น การทางด้ า น
การตลาด จึงเป็ นปั จจัยหรือองค์ประกอบทีส่ าคัญในอันทีจ่ ะ
เป็ น ตัว แปรในการขับ เคลื่อ นให้ผู้ป ระกอบการวิสาหกิจ
ชุ ม ชนดาเนิ น การได้อย่า งมีป ระสิทธิภาพ ทุ ก วัน นี้หลาย
ผูป้ ระกอบการยังขาดความรูใ้ นเรื่องของการบริหารจัดการ
่ึง Promsaka Na Sakolnakorn and Sungkharat (2013)
กล่ า วถึ ง ผลการศึก ษาสภาวการณ์ ข องวิส าหกิจ ชุ ม ชน
พบว่า ปั จจัยด้านการเมือง ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ และ
ปั จจัยทางด้านสังคม เอือ้ อานวยต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุ ม ชน ส่ ว นปั จ จัย ทางด้ า นเทคโนโลยี และปั จ จัย ทาง
นิเวศวิทยา เป็ นปั จจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ใน
ด้า นปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานของวิสาหกิจ
ชุมชนมีดงั นี้ ปั ญหาด้านการตลาด ปั ญหาด้านบัญชี และ
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การเงิน ปั ญหาด้านการผลิต ปั ญ หาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปั ญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปั ญหา
ต้นทุนการผลิต โดยแนวทางการพั นาการดาเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน หน่ วยงานภาครัฐเป็ นหน่ วยงานสาคัญของ
การพั นาวิสาหกิจชุ มชน ทัง้ ในด้านการให้ความรู้ การ
พั นาทักษะด้านต่าง การสนับสนุ นด้านการตลาด และ
การกาหนดระเบียบต่าง เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
น อ ก จ า ก นี้ แ ล้ ว Na Thalang ( 2000, p. 126)
กล่าวถึงชาวบ้านในวิสาหกิจชุมชนนัน้ มีศกั ยภาพในตนเอง
มีภูมปิ ั ญญาที่เป็ นมรดกตกทอดมาแต่โบราณ อีกทัง้ มีใจที่
มุ่งมันในการแก้
่
ไขปั ญหาและพยายามพั นาชีวติ และความ
เป็ น อยู่ ข องตนอยู่ต ลอด และยัง คงร่ ว มใจกัน ร่ ว มรัก ษา
สิง่ แวดล้อม จะเห็นได้ช ัดว่าชาวบ้านในชุมชนเล็งเห็นถึง
ความสาคัญต่อการพั นาการดาเนินธุรกิจของตนให้เป็ น
วิสาหกิจชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทีด่ ี และยังมี
กล่าวถึงบรรดาชาวบ้าน ง่ึ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ เขาทางานกัน
มาหลายชัวอายุ
่ คนแล้ว โดยเขาทากันมาอย่างดี ชาวบ้านมี
ความเฉลียวฉลาด และรูว้ ่าทีต่ รงไหนควรทากสิกรรมและที่
ไหนควรจะเก็บรักษาเอาไว้ Tantivatchakul, 1993, p. 15)
ง่ึ การดาเนินธุรกิจต้องอาศัยชุมชน อาศัยความร่วมมือต่อ
กัน โดยทีแ่ ต่ละคนนัน้ ต่างมีภูมปิ ั ญญา มีองค์ความรูม้ าแต่
ก่อน ดังนัน้ แล้วปั ญหาของวิสาหกิจชุมชนในปั จจุบนั ยังคง
ต้องหาทางเร่งแก้ไข เพื่อให้ชุมชนได้เกิดการพั นาตนเอง
อยู่เสมอ
การวิ จ ัย ถึ ง องค์ ป ระกอบปั จ จัย ในการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในเขตภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ่ึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
จาเป็ นต้องมีการศึกษาถึงปั จจัยต่าง อันเป็ นปั จจัยทีม่ สี ว่ น
ช่ ว ยให้ ก ารบริห ารจัด การธุ ร กิจ ประสบผลส าเร็จ การ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัด สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดย
จังหวัดดังกล่าวอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ่งึ เป็ นกลุ่มจังหวัดที่มผี ู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุ ม ชนจ านวนมาก อีก ทัง้ วั นธรรม ประเพณี และภู มิ
ปั ญญา มีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน ประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ มี
ความคล้ายคลึงกันในบางเรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการ
วางแผนการดาเนินงาน การดาเนินการทางการเงิน ล้วน
แต่เป็ นปั ญหาสาคัญในการดาเนินธุรกิจ จากปั ญหาดังกล่าว
จึงเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า ง่ึ การ
ดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ทาให้ทราบถึงองค์ประกอบปั จจัยทีม่ ี
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ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอันเป็ นสิง่ สาคัญ เพราะใน
แต่ละชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจ
ดัง นั น้ การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น แนวทางในการบริห ารจัด การ
วิสาหกิจชุมชนทีด่ ี รวมถึงเป็ นแนวคิดในการบริหารจัดการ
ชุมชนที่มปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นรูปแบบในการศึกษา
สาหรับผู้ท่สี นใจในการศึกษาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้
สืบค้น และแสวงหาความรูต้ ่อไป

วัต ปุ ระสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยในการดาเนิน
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบปั จจั ย ในการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ่ึง ต้ อ งท าความเข้า ใจถึง
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน Office of the Council of
State (2005) กล่ า วถึ ง วิส าหกิจ ชุ ม ชนเป็ น กิจ การของ
ชุมชนเกีย่ วกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น
ที่ด าเนิ น การโดยคณะบุ ค คลที่มีค วามผู ก พัน มีวิถีชีวิต
ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ น
นิ ติบุ ค คลในรู ป แบบใดหรือ ไม่ เ ป็ น นิ ติบุ ค คล เพื่อ สร้ า ง
รายได้แ ละเพื่อ การพึ่ง พาตนเอง ครอบครัว ชุ ม ชน และ
ระหว่างชุมชน ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 ได้ใ ห้ ความหมาย วิส าหกิจ ชุ มชน คือ การ
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิวในการจัดการทุนของ
ชุ ม ชนอย่ า งสร้า งสรรค์ เพื่อ การพึ่ง พาตนเองและความ
เพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในทีน่ ้ีไม่ได้หมายถึง
แต่ เ พี ย งเงิ น แต่ ร วมถึ ง ทรั พ ยา กร ผลผลิ ต ความรู้
ภู มิปั ญ ญา ทุ น ทางวั นธรรม และทุ น ทางสังคม ให้เ กิด
ประสิท ธิภ าพและยัง่ ยืน เกิด ประโยชน์ ใ ห้ชุ ม ชนผู้เ ป็ น
เจ้าของวิสาหกิจนัน้ เป็ นหลัก Office of the Secretary and
Board of Community Enterprise, 2005) น อ ก จ า ก นี้
วิสาหกิจชุมชนเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งในชุมชนมาร่วมมือกัน
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แปรรูป หรือผลิต จัดการกับทุน จัดการทรัพยากร จัดการ
ตลาด ในรูปลักษณะของสหกรณ์ (Phongphit, 2009)
วิสาหกิจชุมชนมีความหมายถึงชื่อเรียกกลุ่มเล็ก
ในชุมชน ตัง้ แต่ 7-8 คนขึน้ ไป มารวมตัวกันดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ทัง้ ด้านการผลิต การขาย การแปรรูป การ
บริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ ทัง้ นี้ดาเนินการเพื่อ
การบริโภคหรือค้าขายภายในท้องถิ่น (Phongphit, 2005)
และลัก ษณะที่ส าคัญ ของวิส าหกิ จ ชุ ม ชนมี 7 ประการ
ประกอบด้วย 1) ชุมชนเป็ นเจ้าของกิจ การเอง 2) ผลผลิต
มาจากกระบวนการภายในชุมชน 3) ชุมชนเป็ นผู้ท่รี ิเริม่
และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อมาพั นาศักยภาพภายใน
ชุ ม ชน 4) มีฐ านภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น มาผสมผสานกับ ภู มิ
ปั ญญาสากล อีกทัง้ ยังมีการสืบทอดภูมปิ ั ญญา 5) มีการบูร
ณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ประสานสัมพันธ์ต่อกันและ
กัน 6) มีกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน และ 7) มีเป้ าหมายใน
การพึ่ง พาตนเองเป็ นหลัก (Inwang et al., 2011, p.81)
จากความหมายของวิสาหกิจชุมชน ่ึง เป็ น ความหมาย
เกี่ย วกับ การบริหารจัด การ รวมถึง การพั นาตนเองอยู่
เสมอ คงต้อ งอาศัย การวางแผนการด าเนิ น งานที่ดี การ
ประสานงานร่วมกันในชุมชนเพื่อการผลิตและการขาย การ
ทาการตลาด โดยปั จจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็ นปั จจัยสาคัญใน
การดาเนินธุรกิจทีด่ ี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มีส่ ว นช่ ว ยให้ ก าร
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของวิส าหกิจ ชุ ม ชนด าเนิ น กิจ การได้อ ย่ า ง
ราบรื่น เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่มผี ลต่ อความสาเร็จของ
ธุรกิจ ง่ึ Philip (2010, p.10) กล่าวถึงปั จจัยอันสาคัญทีส่ ดุ
ต่ อ ความสาเร็จ ของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ได้แ ก่ สิน ค้า นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ความสมดุ ลระหว่าง
คุณภาพสินค้ากับต้นทุน ความน่ าเชื่อถือ การบริการ การ
ดาเนินการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ สภาพแวดล้อม
ภายนอก เครือข่ายสังคม การสนับสนุ นจากภาครัฐ และ
การทาตามก หมาย การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนมี
หลากหลายรูปแบบ ผูป้ ระกอบการบางรายประสบผลสาเร็จ
ในการดาเนินกิจการ Smitakshetrin (2009) กล่าวถึงปั จจัย
ที่เ ป็ น ตัว ก าหนดความสาเร็จในการด าเนิน งานวิสาหกิจ
ชุ ม ชนที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ปั จจั ย ด้ า นการเงิ น ปั จจั ย ด้ า น
การตลาด ปั จจัยด้านการผลิต ปั จจัยด้านการบริหารจัดการ
ปั จ จัย ด้า นผู้น า ปั จ จัยด้านแรงงาน และปั จ จัยด้านการมี
ส่วนร่วมม การดาเนินงานในการบริหารจัดการ เป็ นสิง่ ทีท่ ุก
องค์กรหรือธุรกิจจาเป็ นทีต่ อ้ งให้ความสาคัญ เพื่อองค์กรจะ

ได้เติบโต Naveekarn 000) กล่าวถึงความหมายของการ
บริห ารจัด การ คือ กระบวนการท างานให้ส าเร็จ โดยใช้
บุคคลอื่น การพิจารณาการดาเนินงานขององค์กรต่าง
นัน้ พิจ ารณาได้จ ากหน้ า ที่ในการจัด การ Management
functions) ่งึ ประกอบด้วย การวางแผน Planning) การ
จัดองค์การ Organizing) การจัดคนเข้าทางาน Staffing)
การสังการ
่
Directing) และการควบคุม Controlling) โดย
องค์ป ระกอบเหล่ า นี้ เ ป็ น หลัก การในการด าเนิ น การทาง
ธุรกิจทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็จในองค์กร
ปั จ จัย ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ อัน เป็ น การศึก ษาถึง
ปั จจัยที่จะช่วยส่งผลให้การดาเนินงานของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ ชุม ชน การด าเนิ น งานทางด้า นการบริหารต้อง
คานึงถึงความล้มเหลวและความสาเร็จในการดาเนินงาน
Petprasert (1999 p. 124-138) กล่ า วถึ ง ปั จจั ย แห่ ง
ความสาเร็จและล้มเหลว 9 ประการได้แก่ 1) ปั จจัยด้าน
การเงินหรือเงินทุน กล่าวคือ หากวิสาหกิจชุมชนสามารถ
ระดมเงินจากทุกชุมชนได้เอง หรือมีเงินช่วยหรือดอกเบีย้
ต่ า จะท าให้โ อกาสที่ธุ ร กิจ จะจัด ตัง้ และด าเนิ น การได้ดี
ประสบผลส าเร็ จ มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง 2) ปั จจั ย ด้ า น
การตลาด กล่าวคือ การรู้ความต้องการของตลาดและรูว้ ่า
จะนาสินค้าไปขายที่ไหน อย่างไร 3) ปั จจัยด้านการผลิต
กล่าวคือ ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบทีพ่ จิ ารณาจาก
วัตถุดบิ ทักษะ และความชานาญของผู้ทาการผลิต นับได้
ว่ า เป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญ พอ กับ โอกาสทางการตลาด
4) ปั จจัยด้านการบริหารและจัดการ ได้แก่ ความสามารถ
ในการบูรณาการระบบงาน เงิน บุคลากร และระบบตลาด
5) ปั จจัยด้านผูน้ า เป็ นทีไ่ ว้วางใจของสมาชิก มีวสิ ยั ทัศน์ มี
ความสามารถในการน า มีค วามเสีย สละ ก็จ ะมีโ อกาส
ประสบความสาเร็จได้ 6) ปั จจัยด้านแรงงาน การมีแรงงาน
ในท้องถิ่นเพียงพอ และมีทกั ษะการผลิตเป็ นปั จจัยทาให้
วิสาหกิจ ชุมชนประสบผลสาเร็จ 7) ปั จจัยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ทาให้เกิด วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างแท้จริง 8) ปั จจัยเกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับเป็ น
ก เกณฑ์กติกาเพื่อให้ทุกคนป บิ ตั ิตาม ในอันที่จะทาให้
การด าเนิ น งานไปสู่เ ป้ า หมายเป็ น ไปอย่ า งราบรื่น และ
สอดคล้อ งประสานกัน และ 9) ป ิสมั พัน ธ์ก ับ ภายนอก
หมายถึง ป ิส ัม พัน ธ์ก ับ กลุ่ ม บุ ค คลหรือ บุ ค คลอื่น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น งานวิส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็จล้วนแต่มปี สิ มั พันธ์เชิงบวกกับภายนอก
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การศึกษาองค์ประกอบปั จจัยในการดาเนินธุรกิจ
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทาให้
ผูว้ จิ ยั รับรูถ้ งึ ปั จจัยอันมีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีจ่ ะ
ส่ ง ผลต่ อ ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยจากการ
สัง เคราะห์ ่ึง มีห ลากหลายปั จ จัย ทัง้ ปั จ จัย ในการวาง
แผนการดาเนินงาน การควบคุมองค์การ การตลาด การ
ผลิต การบริหาร ผูน้ าการดาเนินงาน การป สิ มั พันธ์ต่อกัน
และกัน ระเบียบข้อบังคับต่ าง อันเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อ
การดาเนินการของผูป้ ระกอบการทัง้ สิน้

วิ ธีการวิ จยั
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นการศึก ษาองค์ ป ระกอบ
ปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1. ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือตอนบน
ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครพนมจานวน 1,176 ราย มุกดาหารจานวน 909 ราย
และสกลนครจานวน 1,748 ราย มีประชากรทัง้ สิน้ 3,833 ราย
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เป็ น
ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด นค รพนม
มุกดาหาร และสกลนคร โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ ภูมิ Stratified random sampling) โดยสุ่มให้ได้สดั ส่วน
กับจานวนประชากรของแต่ละจังหวัดและในแต่ ละอาเภอ
Probability proportionate to size sampling) โดยจานวน
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ 400 ราย
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ Quantitative
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบปั จจัยใน
การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีรายละเอียดและ
ขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทั ง้ 3 จั ง หวั ด รวมกั น มี ป ระชากรทั ง้ สิ้ น
3,833 ราย Summarize the number of community enterprises
and community networks that have approved the registration
cut off date, September 30, 2014 โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane 1973, p.127) ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane จานวนประชากร 3,833 ราย ได้จานวนกลุ่ม
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ตัวอย่าง 364 ราย มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ร้อยละ 5
แต่ ใ นการวิจ ัยครัง้ นี้ จึงใช้จานวนตัวอย่ า งผู้ป ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 400 ราย ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ ภูมใิ นแต่ละจังหวัด Stratified random sampling) อย่าง
มีสดั ส่วน เพื่อให้ได้ตวั แทนในแต่ละอาเภอ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม
Questionnaires) ที่ ผู้ วิ จ ั ย สร้ า งขึ้ น โดยอาศั ย กรอบ
แนวความคิ ด เชิ ง ท ษ ี ท่ี ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิเ คราะห์
วรรณกรรม และงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จ ั ย ได้ ส ร้ า ง
แบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ ป ระกอบการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จานวน 25 ตัวแปร ทุกตัว
แปรมี ล ัก ษณะเป็ นแบบสอบถามประมาณค่ า Rating
scale) 5 ระดับ ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ การ
วิจ ัย ด้ ว ยการหาค่ า ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม ค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทัง้ ฉบับ
Item-Total Correlation) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.319-0.843 ค่ า
สัม ประสิท ธิแอล า Alpha Coefficient) ของ Cronbach
Tirakanan 2007, p. 156) มีค่าเท่ากับ 0.976
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล หา
ค่าร้อยละ Percentage) ของสถานภาพทัวไปของผู
่
้ตอบ
แบบสอบถาม และวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบปั จ จัย ในการ
ดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน โดยใช้สถิติก ารวิเ คราะห์
องค์ประกอบ และหมุนแกนแบบ Oblique Rotation ง่ึ เป็ น
การหมุ น แกน โดยเงื่อ นไขที่ว่า ตัว แปรปั จจัยการดาเนิน
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการในด้านเดียวกันต้องมีความสัมพันธ์
กัน โดยใช้วธิ ี Varimax พบว่า การจัดกลุ่มของตัวแปรใน
แต่ ล ะองค์ป ระกอบมีค วามชัดเจนขึ้น และเพื่อ ให้เป็ นตัว
แทนที่แท้จริงในแต่ละองค์ประกอบจึงกาหนดให้ต้องมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของแต่ ละตัวแปรตัง้ แต่ 0.30 ขึ้นไป
Hair et al., 1998, p.111-112)

ผ การวิ จยั
1. ปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือตอนบน
ประกอบด้ ว ยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ่ึง ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 65.7 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
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41.5 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 76.5 สถาพภาพสมรส จานวน
ร้อยละ 20.4 ศึกษาระดับประถมศึกษา โดยส่วนมากแล้ว
ร้อยละ 71.7 มีภูมลิ าเนาไม่อยู่ในเขตอาเภอเมือง และปั จจัย
ในการดาเนินการของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
ทัง้ หมด 25 ปั จจัย โดยธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุ ม ชนมีก ารควบคุ ม ทางการเงิน มีค่ า เฉลี่ย มากที่สุด คือ
4.18 รองลงมาคือ มีการควบคุมทัง้ รายรับ และรายจ่ายใน

กิจการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และลาดับสุดท้ายคือ ธุรกิจของมี
การก าหนดราคาให้ก ับ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารที่มีค วาม
เหมาะสม มีค่าเฉลีย่ 4.06
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตารางที 1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
จานวน
บบสอบ าม

ข้อคา าม

Bartlett’s Test of Sphericity
KMO

ตัว ปร
ปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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Approx.
Chi-square

0.911

5307.701

Dƒ

Sig.

300

0.000*

*P<0.05
จากตารางที่ 1 พบว่ า การตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบว่ า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มีค่ า เท่ากับ
0.911 ค่า Bartlett’s Test of Sphericity ได้ค่านัยสาคัญทาง
สถิติเ ท่ า กับ 0.000 ่ึง เป็ น ค่ า ที่น้ อ ยกว่ า 0.05 แสดงว่ า
ข้อมูลแต่ ละปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรที่เ หมาะสมที่จ ะวิเ คราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ Hair et al., 1998, p.378) จากการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหลังการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax
ได้องค์ประกอบปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุ มชนในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตอนบน
6 องค์ป ระกอบ องค์ป ระกอบที่ ประกอบด้ว ยตัว แปร
5 ตั ว องค์ ป ระกอบที่ 2 ประกอบด้ ว ยตั ว แปร 4 ตั ว
องค์ ป ระกอบที่ 3 ประกอบด้ ว ยตั ว แปร 5 ตั ว แปร
อง ค์ ป ร ะ กอบ ที่ 4 ป ร ะ กอบ ด้ ว ย ตั ว เป ร 4 ตั ว แ ปร
องค์ป ระกอบที่ 5 ประกอบด้ว ยตัว แปร 4 ตัว แปร และ
องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

องค์ประ
กอบที
1
2
3
4
5
6

9.371

ค่าร้อย ะ
ของความ
ปรปรวน
(percent of
variance)
37.485

1.971

7.885

45.370

1.867

7.468

52.838

1.511

6.044

58.882

1.152

4.610

63.492

1.003

4.013

67.504

ค่าความผัน
ปร
(eigenvalue)

ชือองค์ประกอบ

การวางแผนการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
การประสานงานระหว่างกันของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
การควบคุมการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
การดาเนินการทางการตลาดของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
การจัดโครงสร้างการทางานของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
การประสานสัมพันธ์กบั ภาครัฐของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน

ผลจากการจัดตัวแปรเข้าแต่ละองค์ประกอบ และ
การตัง้ ชื่อในแต่ละองค์ประกอบ จากตารางที่ พบว่า ตัว
แปรในการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จ จัย ในการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีทงั ้ หมด 25 ตัวแปร โดยที่
ตั ว แ ป ร ทั ้ง ห ม ด 25 ตั ว แ ป ร ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ จั ด ก ลุ่ ม
องค์ประกอบ Component) ได้จานวน องค์ประกอบ ง่ึ
ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าไอแกน Eigenvalue) เกิน 1.
แสดงว่าในแต่ ละองค์ประกอบสามารถที่จะอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรทัง้ หมด 25 ตัวแปรได้

ค่าร้อย ะ
ของความ
ปรปรวน
สะสม
37.485

การจัด กลุ่ ม ของตัว แปรในแต่ ล ะองค์ป ระกอบมี
ความชัดเจนขึน้ และเพื่อให้เป็ นตัวแทนทีแ่ ท้จริงในแต่ะละ
องค์ประกอบจึงกาหนดให้ต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของแต่ ล ะตัว แปรตัง้ แต่ 0.30 ขึ้น ไป Hair et al., 1998,
p. 111-112) และเมื่อจัดองค์ประกอบเข้าอยู่ในองค์ประกอบ
เดียว อีกทัง้ ดาเนินการตัง้ ชื่อเพื่อสื่อความหมายที่มคี วาม
สอดคล้อ งกัน ระหว่ า งตัว แปรในแต่ ล ะองค์ป ระกอบเข้า
ด้วยกัน รายละเอียดดังข้อมูลจากตารางที่ 3
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ตารางที 3 การจัดกลุ่มตัวแปรของปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทัง้ 6 องค์ประกอบ เรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ปัจจัยในการดาเนิ นธุรกิ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จชุมชนในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
1
การวางแผนการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
2
การวางแผนควบคุมในทุกกระบวนการ
3
การวางแผนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
4
การวางแผนในการประชาสัมพันธ์
5
การวางแผนการในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั สมาชิก
องค์ประกอบที่ 2 การประสานงานระหว่างกันของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
1
การประสานร่วมมือกับกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
2
การประชุมกลุม่ เพื่อประสานความร่วมมือต่อกัน
3
การได้รบั ความร่วมมือกันอย่างดีภายในกลุ่ม
4
การเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ให้กบั บรรดาสมาชิกทราบ
องค์ประกอบที่ 3 การควบคุมการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
1
การควบคุมทางการเงิน
2
การควบคุมทัง้ รายรับ และรายจ่ายในกิจการ
3
การประเมินผลการป บิ ตั งิ าน
4
การควบคุมวิธกี ารดาเนินการในองค์กรทุกขัน้ ตอน
5
การควบคุมการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินการทางการตลาดของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
1
การกาหนดราคาให้กบั ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีม่ คี วามเหมาะสม
2
มีสถานทีใ่ นการดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
3
การพั นาผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่เสมอ
4
การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้
องค์ประกอบที่ 5 การจัดโครงสร้างการทางานของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
1
การจัดแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการทางาน
2
การแบ่งงานกันทาในกลุ่มสมาชิก
3
การกาหนด ก ระเบียบในการทางาน
4
การกาหนดสัดส่วนในการแบ่งรายได้ หรือผลกาไร
องค์ประกอบที่ 6 การประสานสัมพันธ์กบั ภาครัฐของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
1
การประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2
การประสานงานทีด่ กี บั ภาครัฐและเอกชนในการทาธุรกิจ
3
การลดราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
าดับ

ตารางที่ 3 แสดงผลการจั ด กลุ่ ม ในแต่ ล ะ
องค์ ป ระกอบ ่ึ ง ได้ ท ั ง้ หมด องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ ป ระกอบแรก การวางแผนการด าเนิ น งานของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน

นาหนักของ
องค์ประกอบ
0.786
0.755
0.739
0.681
0.473
0.740
0.733
0.699
0.626
0.737
0.658
0.648
0.603
0.464
0.830
0.827
0.775
0.388
0.821
0.818
0.523
0.481
0.828
0.553
0.515

แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การวางแผนควบคุม การวางแผน
ทั ้ง ในระยะสั ้น และระยะยาว การวางแผนในก า ร
ประชาสัมพัน ธ์ และการวางแผนในการถ่ ายทอดความรู้
องค์ ป ระกอบที่ การประสานงานระหว่ า งกั น ของ
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ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย การประสาน
ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การประชุมกลุ่มเพื่อประสาน
ความร่ ว มมือ การได้ร ับ ความร่ ว มมือ ภายในกลุ่ ม การ
เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ให้กบั สมาชิกได้ทราบ องค์ประกอบที่
3 การควบคุมการดาเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ประกอบด้วย การควบคุมทางการเงิน การควบคุม
รายรับ และรายจ่ า ย การประเมิน ผล การควบคุ ม วิธีการ
ดาเนินงานในทุกขัน้ ตอน การควบคุมการดาเนิ นงานตาม
เกณฑ์ม าตรฐาน องค์ป ระกอบที่ การด าเนิ น การทาง
การตลาดของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
การกาหนดราคาให้มคี วามเหมาะสม การมีสถานทีใ่ นการ
ดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มลูกค้า การพั นาผลิตภัณฑ์
การน าเทคโนโลยีม าปรับ ใช้ องค์ป ระกอบที่ การจัด
โครงสร้า งการทางานของผู้ป ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
ประกอบด้วย การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การแบ่งงาน
กันทา การกาหนดก ระเบียบในการทางาน การกาหนด
สัดส่วนรายได้ และองค์ประกอบที่ การประสานสัมพันธ์
กับภาครัฐของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
การประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ การ
ประสานงานที่ดีก ับ ภาครัฐและเอกชน และการลดราคา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

อภิ ปรายผ การวิ จยั
การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบปั จจั ย ในการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในเขตภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน มีผู้ ป ระกอบการที่ต อบ
แบบสอบถามทัง้ สิน้ 400 ราย โดยข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนร้อยละ 65.7 เป็ นเพศหญิง จานวนร้อยละ 41.5 อายุ
41-50 ปี จานวนร้อยละ 76.5 สถาพภาพสมรส จานวนร้อย
ละ 20.4 ระดับการศึกษาประถมศึกษา และโดยส่วนมาก
ภู มิลาเนาไม่อยู่ในเขตอาเภอเมือง ร้อ ยละ 71.7 ผลของ
ปั จจัยในการดาเนินการของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชน ผู้ป ระกอบการวิสาหกิจชุมชนมีก ารควบคุมทาง
การเงินมีค่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด รองลงมาคือ มีการควบคุมทัง้
รายรับ และรายจ่ายในกิจการ และลาดับสุดท้ายคือ ธุรกิจมี
การก าหนดราคาให้ก ับ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารที่มีค วาม
เหมาะสม จากผลการวิจ ัย ดัง กล่ า ว Sedliacikova et al.
(2015) กล่าวถึงการควบคุมทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs การควบคุมทางการเงินยังคงเป็ นสิง่ จาเป็ นอัน
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ที่จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง อัต ราดอกเบี้ย ในอนาคตด้ ว ย ธุ ร กิจ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต้ อ ง มี ก ารควบคุ ม ทางการเงิ น ที่ ดี
Horvathova and Gallo (2003) กล่ า วถึง การควบคุ ม ทาง
การเงิน เป็ นการตัดสินใจตามนโยบาย และวัตถุประสงค์
ของธุรกิจ
การควบคุมทางการเงินในกิจการ การควบคุมทัง้
รายรับ และรายจ่ายในกิจการ จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจดาเนิน
กิจ การตามนโยบาย หรือ ด าเนิ นธุร กิจตามวัตถุ ประสงค์
การดาเนินการควบคุมทางการเงินในวิสาหกิจชุมชนจึงเป็ น
สิง่ ที่ต้องมีการวางแผน ดาเนินควบคุมทางการเงิน อันจะ
ส่ ง ผลให้ มีผ ลก าไรที่ดีใ นการด าเนิ น กิจ การ Mura and
Buleca (2012) กล่ า วถึงการทาการตัด สินใจทางการเงิน
ของวิสาหกิจชุมชนจากการตัดสินใจทางด้านความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของธุรกิจ อันเป็ นความสามารถทางทรัพยากร ผล
สุ ด ท้ า ยคื อ ต้ น ทุ น ดอกเบี้ ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น Chen (2010)
กล่าวถึง วิสาหกิจชุมชนต่าง ต้องพึง่ พาเงิน หรือสินเชื่อ
ในการดาเนินธุรกิจ แต่กต็ ้องมีการควบคุมทางการเงินทีด่ ี
เพราะที่ ผ่ า นมาในบางวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน อาจจะมี ก าร
ดาเนินการทีไ่ ม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร หรือดาเนินการ
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนัน้ การควบคุมทางการเงินจึง
เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญต่อวิสาหกิจชุมชน
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในการศึกษาถึง
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุ ม ชนในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ่ึ ง มี
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ คือ
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนการดาเนินงานของ
ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน อัน ประกอบด้ ว ย การ
วางแผนในสิง่ ต่าง ไม่ว่าจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้ า ของผู้ป ระกอบการ อัน เป็ น สิ่ง ส าคัญ เพื่อ เป็ น การ
ปรับตัวให้สามารถคงอยู่ในตลาดได้ การวางแผนควบคุมใน
ทุกกระบวนการ การวางแผนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
การประชาสัมพันธ์ และการวางแผนการถ่ ายทอดความรู้
ให้แ ก่ สมาชิก โดยกระบวนการดัง ที่ก ล่ าวมานี้จะช่วยให้
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ Chofreh et al. 2016) กล่ า วถึงการศึกษา
จากแผนแม่บทอันเป็ นการบูรณาการระบบป บิ ตั งิ าน จาก
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง แ ผ น แ ม่ บ ท จ ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย 3
องค์ ป ระกอบ คื อ แผนงาน กรอบการท างาน และ
หลักเกณฑ์ในการดาเนินงาน โดยทัง้ 3 องค์ประกอบนี้มี
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ความสัมพันธ์ต่อกัน และแต่ ละบทบาทต่ อความยังยื
่ นใน
ระบบการวางแผนทรัพยากรทีด่ ี
องค์ประกอบที่ 2 การประสานงานระหว่างกันของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน การประสานงานระหว่างกัน
ประกอบด้วย การประสานความร่วมมือในธุรกิจเดียวกัน
การประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความร่วมมือระหว่างกัน
ของสมาชิกในกลุ่ม และการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ให้สมาชิก
ทราบ ่ึ ง การประสานงานระหว่ า งกั น เป็ นการเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ท่ดี ีต่ อกันภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องมี
การร่ ว มมือ กัน เพื่อ ให้ วิส าหกิจ ชุ ม ชนของตนสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยปั จจัยนี้อนั เป็ นปั จจัยในการ
ขับ เคลื่อ นให้วิส าหกิจ ชุ ม ชนมีพ ลัง มีศ ัก ยภาพ รวมถึง
สามารถดาเนินการได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ CamarinhaMatos and Afsarmanesh (1998) กล่ า วถึง ความยืดหยุ่น
ของความร่วมมือกันเป็ นส่วนสาคัญในการสนับสนุ นพั นา
โครงสร้างของวิสาหกิจเสมือนจริง โดยประเด็นของความ
ร่วมมือกันในบริบทของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ยังคงมีความต้องการความยืดหยุ่นในความร่วมมือต่อกัน
Thomas et al. (2015) กล่ า วถึ ง การบรรลุ ค วามร่ ว มมือ
ระหว่างกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการทางานร่วมกันอันเป็ น
เรื่ อ งที่ ย ากเมื่ อ มี ห ลากหลายคนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในแต่ ล ะ
กิจกรรม โดยสามารถอธิบายความต้องการทางด้านการ
ร่ ว มมื อ ประสานงานกัน ในสภาพแวดล้ อ มต่ า ง ที่ มี
ความสาคัญต่อกิจกรรมและกิจการต่าง ดังจะเห็นได้ว่า
ความร่วมมือระหว่างกันในองค์กร ต้องอาศัยความร่วมมือ
กัน ระหว่ า งสมาชิก ทัง้ การร่ ว มมือ ภายในและภายนอก
องค์กรทีด่ จี ะช่วยให้เกิดความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 3 การควบคุมการดาเนินงานของ
ผู้ป ระกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนต้องมีการ
ดาเนินการควบคุมในทุกส่วนของขัน้ ตอนในการดาเนินงาน
ไม่ว่าจะเป็ น การควบคุมทางการเงิน การควบคุมรายรับ จ่ายในกิจการ การประเมินผลการป ิบตั ิงานของสมาชิก
และการสร้างหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานให้กบั ตนเอง อัน
เป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะพั นาให้วสิ าหกิจชุมชนของตนเองเกิด
การพั นาที่ยงยื
ั ่ น Dobroszek (2015) กล่าวถึง ปั จจัย ใน
การควบคุม ประกอบด้วย ขนาดของวิสาหกิจชุมชนและ
การวัดความมีประสิทธิภาพในมาตรฐานที่แตกต่ างกันใน
แต่ละพืน้ ทีข่ องวิสาหกิจชุมชน ง่ึ การควบคุมมีความสาคัญ
ต่ อ กิ จ กรรมการวางแผนของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ทัง้ การ
ดาเนินงานและการควบคุมที่ดี Ping (2008) กล่าวถึงการ

ควบคุมภายใน ควรจะเป็ นงานที่ต้องกระทาในระยะยาว
ของวิสาหกิจ ชุมชน อันเป็ นความต้องการที่ต่อเนื่องอย่าง
สมบูรณ์ และต้องพิสูจน์ ไ ด้ อีกทัง้ ยังต้องคานึงถึงสิน ค้า ที่
ยังคงค้างส่งในธุรกิจด้วย การควบคุมของวิสาหกิจ ชุมชน
ต้องดาเนินการอย่างเป็ นระบบและสามารถตรวจสอบได้อกี
ด้วย Namsawat (2013) กล่าวถึงการดาเนินงานต้องมีการ
แบ่งหน้าที่กนั ทางาน มีการควบคุมการลงบัญชีทงั ้ รายรับ
และรายจ่าย การรายงานผลการดาเนินการ อันเป็ นการ
ควบคุมการดาเนินกิจการภายในวิสาหกิจชุมชนทีด่ ี
องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินการทางการตลาด
ของผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ชุ ม ชน การด าเนิ น การทาง
การตลาดเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีส่ าคัญในการช่วยให้วสิ าหกิจ
ชุมชนมีรายได้ มีการวางแผนการขาย หรือมีการวางแผน
ในการทาการตลาดที่ดี โดยการดาเนินการทางการตลาด
จะต้องมีการกาหนดราคาให้กบั ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่
มีความเหมาะสม มีสถานที่ในการดาเนินการที่เหมาะสม
การพั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมา
ปรับ ใช้ใ นกับ การด าเนิ น งานทางการตลาด Wei (2012)
กล่ า วถึ ง ผลกระทบของการตลาดข้า มวั นธรรมของ
วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว อันเป็ นทัง้ แรงจูงใจและความท้า
ทายในการท าการตลาด ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ป สรรคจากการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงความขัดแย้งระหว่างกัน โดยจะต้องมี
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี Pomering (2017)
กล่ า ว ถึ ง มุ ม ม อง ท า ง กา ร ต ลา ดที่ ยั ง่ ยื น ม อง จ า ก
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลง โดยการตลาดแบบดัง้ เดิมทีม่ มี านานแล้ว
จะประกอบด้วย 4 Ps ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา โปรโมชัน่ และ
สถานที่) อันจะต้องนาสู่ความยังยื
่ นได้จากความร่ ว มมือ
ระหว่างกัน การเป็ นหุน้ ส่วนกัน Vichasilp (2017) กล่าวถึง
การดาเนินการทางการตลาด โดยเฉพาะส่วนประสมทาง
การตลาดจะเป็ น แนวทางที่จ ะช่ ว ยเพิ่ม ศัก ยภาพให้ก ับ
ผูผ้ ลิต ในการพั นาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค
องค์ป ระกอบที่ 5 การจัด โครงสร้า งการท างาน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โครงสร้างขององค์กร
โครงสร้างของวิสาหกิจชุมชน เป็ นสิง่ ที่กาหนดได้ถึงการ
แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการทางานให้กบั กลุ่ม บรรดา
สมาชิกจะได้รบั รูห้ น้าทีข่ องตน ง่ึ จะต้องมีการแบ่งงานกัน
ท าในกลุ่ ม สมาชิก อีก ทัง้ การจัด โครงสร้า งของวิสาหกิจ
ชุมชนจะต้องมีการกาหนดก ระเบียบในการทางาน เพื่อจะ
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ได้ไม่เกิดความวุ่นวาย หรือสับสนในการดาเนินงาน และยัง
ต้องมีการกาหนดสัดส่วนในการแบ่งรายได้ หรือผลกาไรที่
ต้องมีความยุติธรรมในการแบ่งผลกาไร Bai et al. (2017)
กล่าวถึง ลักษณะของโครงสร้างขององค์กรนัน้ มีผลกระทบ
ต่ อระดับผลการป ิบตั ิการของการพั นาผลิตภัณฑ์ใหม่
ของทีม งาน การบู ร ณาการข้า มสายงานของทีม งาน มี
ผลกระทบปานกลางต่อองค์กรและมีผลกระทบต่ อผลการ
ป ิบตั ิงานของทีมพั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ Gurianova and
Mechtcheriakova (2015) กล่าวถึง กลยุทธ์การพั นาของ
องค์กรเป็ นปั จจัยหลักที่มอี ทิ ธิพลต่อการบริหารโครงสร้าง
องค์กร โดยกลยุทธ์ในการพั นาองค์กรต้องนามาพิจารณา
และเป็ น การยอมรับถึงการบริหารโครงสร้างขององค์กร
เป็ นการเชื่อมกลไกอันเป็ นภาคส่วนของโครงสร้างองค์กร
อีกทัง้ ยังเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นต่ อความสาเร็ จในการพั นากล
ยุทธ์เชิงโครงสร้างขององค์กรด้วย
องค์ประกอบที่ 6 การประสานสัมพันธ์กบั ภาครัฐ
ของผู้ป ระกอบการวิสาหกิจ ชุ ม ชน การประสานงานกับ
ภาครัฐ การขอความช่วยเหลือสนับสนุ น จากภาครัฐในการ
ประกอบกิจการ อันเป็ นความสัมพันธ์ท่ตี ้องพึ่งพาอาศัย
ทรัพยากรต่าง ร่วมกัน การประสานงานที่ดีกบั ภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์เพื่อการทากาไร
จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นกับวิสาหกิจชุมชนอย่างมาก เพราะชุมชน
เองยังไม่มคี วามเข้มแข็งพอ ต้องอาศัยภาครัฐช่วยส่งเสริม
ในทุกขัน้ ตอนในการดาเนินการ Frye and Iwasaki (2011)
กล่าวถึงความสัมพันธ์ต่อ กันระหว่างบริษทั กับรัฐมากกว่า
การบริหารงานที่เป็ นข้อบังคับหรือก ระเบียบ โดยรัฐส่ง
ผูบ้ ริหารมาคอยสนับสนุนช่วยเหลือทรัพยากรอันจาเป็ นต่อ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต่ า ง Geoffrey (2005) กล่ า วถึ ง การ
ช่ ว ยเหลือ ในการลงทุ น ของภาครัฐ จากภาคส่ ว นในการ
สนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อการพั นาทางด้านการท่องเทีย่ วที่
มีความยังยื
่ นจากชุมชนในประเทศเคนย่า อันเป็ นรูปแบบ
ของพื้นฐานที่มีความก้าวหน้ าของวิสาหกิจชุมชนในการ
พั นาเศรษฐกิ จ และช่ ว ยบรรเทาความยากจนได้
Mettathamrong et al. (2017) กล่าวถึงการรวมกลุ่มกันเพือ่
ดาเนินงาน และการมีป ิสมั พันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะ
การสนับสนุ นจากภาครัฐ การมีป สิ มั พันธ์กบั กลุ่มต่าง
ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานในวิส าหกิจ ชุ ม ชน Dararuang
(2016) กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ของทางภาครัฐ
ง่ึ ภาครัฐได้ให้การสนับสนุ น อันเป็ นการแสวงหาหรือสร้าง
เครือข่ายในการดาเนินธุรกิจ ง่ึ เป็ นกลยุทธ์ทด่ี ใี นการสร้าง
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เครือ ข่า ยกับ ภาครัฐ ในการพั นาการบริห ารจัด การที่ดี
ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข้อเสนอ นะ
ข้อเสนอ นะในการนาผ การวิ จยั ปใช้
ประ ยชน์
. กรมพั นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สามารถ
นาผลการวิจยั ไปใช้ในการพั นาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนทัง้ ด้านการวางแผนการดาเนินงาน การประสานงาน
การควบคุม การดาเนินงาน การตลาด การจัดโครงสร้าง
ภายในองค์กร และการประสานสัมพันธ์ทด่ี กี บั ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท าให้ วิส าหกิจ ชุ ม ชนสามารถสร้ า งความ
แข็งแกร่ง หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ช่วย
ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน
. ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถนาปั จจัย
ต่าง ไปใช้ในการพั นา ปรับปรุงสินค้าหรือการบริการ
ภายในชุ ม ชน ให้มีก ารบริก ารจัด การที่มีป ระสิท ธิภ าพ
สามารถสร้างความแตกต่าง หรือทาให้กลุ่มมีเอกลักษณ์ มี
จุดเด่นในการบริหารจัดการ
3. องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น รั บ รู้ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ ข้ า ไ ป สร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้มากยิง่ ขึน้ และอาศัยการทางานเชิงรุกใน
การเข้าไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะในการเข้า
ไปช่วยหาตลาด หรือหาแหล่งในการระบายสินค้า อันเป็ น
การสร้างความร่วมมือหรือสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
. นั ก วิ ช า ก า ร ห รื อ นั ก วิ จ ั ย ที่ ต้ อ ง ก า รน า
ผลการวิ จ ั ย ไปต่ อ ยอดแนวคิ ด รวมถึ ง สามารถน า
ผลการวิจ ัยไปให้บ ริก ารทางวิชาการ ให้ค วามรู้ แนวคิด
หรืออบรมภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังสามารถนาผล
ไปศึกษาหรืออ้างอิงทางด้านวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ นะในการวิ จยั ครังต่อ ป
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิง ปริมาณ ทบทวน
วรรณกรรมและได้มา ่งึ องค์ประกอบปั จจัยในการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การศึกษาในครัง้
ต่ อ ไปควรจะมีก ารวิจ ัย เชิง ลึก โดยการใช้แ บบสอบถาม
ปลายเปิ ด เพื่อจะได้ขอ้ มูลองค์ประกอบปั จจัยเชิงลึก อีกทัง้
ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ชุ ม ชนมีห ลายกลุ่ ม สามารถน า
แนวคิดและวิธกี ารไปใช้กบั กลุ่มอื่น ภาคเหนือ หรือภาคใต้
เพื่อเป็ นการศึกษาและนามาเปรียบเทียบกัน

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

40

บทความวจัย

บรรณานุกรม
Bai, W., Feng, Y., Yue, Y., & Feng, L. 2017).
Organizational Structure, Cross functional
Integration and Performance of New
Product Development Team. Procedia
Engineering, 174, 621 629.
Camarinha Matos, L. M., & Afsarmanesh, H.
1998). Flexible Coordination in Virtual
Enterprise. IFAC Proceedings, 31 31), 35
40.
Chen., P. 2010). Exploration of country level
New Countryside Construction and
Planning based on Urban Rural
Integration. City Planning Review, 34 2).
47 53.
Chofreh, A. E., Goni, F. A., Ismail, S., Shaharoun,
A. M., Klemes, J., & Zeinalnezhad, M.
2016). A master plan for the
implementation of sustainable enterprise
resource planning systems part I) :
concept and methodology. Journal of
Cleaner Production, 136 B), 176 182.
Dararuang, K. (2016). The competitive strategy
development of OTOP product: konean
shredded pork at nongkradone subdistrict,
muang district, Nakhonsawan. Modern
Management Journal, 14(2), 67-78. in
Thai
Dobroszek, J. 2015). Analysis
of Factors Affecting the Implementation
of Controlling in Logistics Enterprises and
the Resulting Effects Case of Poland.
Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 213, 248 253.
Fry, T. M., & Iwasaki, I. 2011). Government
directors and business state relations in
Russia. European Journal of Political
Economy, 27 4), 642 658.
Geoffrey, M. 2005). Tourism development and
poverty alleviation: rhetoric or reality? : a
case of Kenya. Cardiff Metropolitan
University United kingdom). ProQuest
Dissertations Publishing, U201803.
Gurianova, E., & Mechtcheriakova, S. 2015).
Design of organizational Structure of
management according to strategy of
development of the Enterprises. Procedia
Economics and Finance, 24, 395 401.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., and
Black, W. C. 1998). Multivariable data
analysis 5th ed.). Upper Saddle River.
NJ: Prentice Hall.

Horvathova, J., & Gallo, P., 2003). Controlling.
Presov : Dominanta.
Inwang, K., Inwang, S., & Wannapira, A. 2011).
Community enterprise management.
Phitsanulok: Phitsanulok University. in
Thai
Mettathamrong, J., Phromket, C., & Rattanaphunt,
C. 2017). Factors of aggregation for
occupations group development in
Sakhonnakhon of Villagers. Journal of
Behavioral Science for Development. 9 2),
140 158. in Thai
Mura., L., & Buleca, J. 2012). Evaluation of
Financing Possibilities of Small and
Medium Industrial Enterprises. Procedia
Economics and Finance, 3, 217 222.
Na Thalang, E. 2000). Social-cultural dynamics:
survival or disaster in the future: an
analysis to change a direction of Thai
society (5th edition). Bangkok:
Phumpanya Press. in Thai
Namsawat, O. (2013). The competency
development of one tambon one product
(OTOP) community enterprise to small
and medium enterprise (SMEs): A case
study of processed Banana food products
community enterprise. Modern
Management Journal, 11(2), 74-86. in
Thai
Naveekarn, S. 000). Management and
Organizational Behavior. Bangkok :
Bhannakij Press. in Thai
Office of the Council of State. 2005). The
commission regulation to community
enterprise that the registration and
withdrawal of community enterprise.
Bangkok: Office of the Council of State.
in Thai
Office of the Secretary and Board of Community
Enterprise. 2005). Community Enterprise
Promotion Act B.E. 2548. Bangkok:
Department of Agricultural Extension,
Ministry of Agriculture and Cooperatives.
in Thai
Petprasert, N. 1999).Community business
possible path. Bangkok : The Thailand
research fund. in Thai
Philip, M. 2010). Factors Affecting Business
Success of Small & Medium Enterprise
SMEs). APJRBM. 1 2), November,
2010).

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

บทความวจัย

Phongphit, S. 00 ). Based on the Master Plan
for Community Enterprises. Bangkok:
Palang pangy. in Thai
Phongphit, S. 00 ). Community enterprise
guide. Bangkok: Palang pangy. in Thai
Ping, X. 2008). The internal control research of
the real estate business enterprise, Renmin
University of China People's Republic of
China). ProQuest Dissertations. ID
1026781360.
Pomering, A. 2017). Marketing for sustainability:
Extending the conceptualisation of
the marketing mix to drive value for
individuals and society at large.
Australasian Marketing Journal
(AMJ), 25 2), 157 165.
Promsaka Na Sakolnakorn, T., & Sungkharat, U.
2013). Development guidelines for small
and micro community enterprises in
Songkhla lake basin. Department of
Educational Foundation, Faculty of
Liberal Arts Prince of Songkla
Unaiversity. in Thai
Sedliacikova, M., Vacek, V., & Sopkova, E.
2015). How Slovak Small and Medium
Enterprises
Perceive Financial Controlling. Procedia
Economics and Finance, 26, 82 85.
Smitakshetrin, D. 2009). Marketing management
and community enterprise unit ).
Nonthaburi : Sukhothai Thammathirat
University printing. in Thai
Summarize the number of community enterprises
and community networks that have
approved the registration. Retrieved July
22, 2017 from https: www.m
society.go.th article_attach 12937 17167.p
df
Tantivatchakul, S. 1993). Majesty king with rural
development and in the wisdom of rural
development. Bangkok: Wisdom
foundation and Village foundation. in
Thai

41

The public relations and public group of
government spokesman bureau. 2017).
The government encourage community
enterprises to bring the economy of
Thailand to strong. Retrieved March 3,
2018 from
http: www.thaigov.go.th news contents d
etails
Thomas, G., Botha, R. A., & Greunen, D. V.
2015). Towards addressing the
requirements for coordination in the
distributed South African public sector
from a virtual community centric
collaboration process lifecycle
perspective, IST-Africa Conference,
DOI: 10.1109 ISTAFRICA.2015.7190581
.
Tirakanan S. 2007). Creating a variable
measurement tool in social science
research: Practical approach 2nd ed.).
Bangkok: chulalongkorn university press.
in Thai
Vichasilp, K. 2017). Development of indigo
fabric products for new market sectors: A
case study of indigo dyed cotton
producers in Amphoe Phanna Nikhom,
Sakon Nakhon. Khon Kaen Agriculture
Journal, 45 supplement 1, 95 101. in
Thai
Wei, W. 2012). Research on the Cross
cultural Marketing Strategy of China's
Tourism Enterprises, Procedia
Environmental Sciences. 12 B), 1110
1115.
Yamane, Toro. 1973). Statistics : An Introductory
Analysis 3rd ed.). Tokyo : Harper
International Edition.

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

42

บทความวจัย

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

