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ปัจจยัทีส่งผลทาํให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ – ประ

ชาภิวฒัน์ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประสบผลสาํเรจ็ 

Factors affecting the community enterprise of the large rice field group, 

Ban khrueng Tai - Prachaphiwat, Tambon khrueng, Chiang Khong , 

Chiang Rai has been successful. 

 

สทิธศิกัด ินามปวน 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาครงันี มวีตัถุประสงค์ ) เพอืศกึษาปัจจยัทมีผีลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิ

ชุมชน ) เพอืศกึษาความสาํเร็จของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครงึใต้ - บ้านประชา

ภิว ัฒน์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ) เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จส่งผลต่อ

ความสําเร็จของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒัน์ ต.ครงึ อ.

เชยีงของ จ.เชยีงราย โดยการศกึษาครงันีเป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ และเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วย

แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน  คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิง

พรรนา ค่าเฉลยี ส่วนเบยีงเบนมาตฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอย ( Multiple Regression ) 

 ผลการศกึษาพบว่า ) ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญพ่บว่าเป็นเพศชาย อายุ  –  ปี 

ระดบัการศกึษาประถมศกึษา อาชพีเสรมิรบัจ้างทวัไป รายได้เฉลยี ,000 – 15,  บาท ) 

ปัจจยัทีมผีลต่อความสําเร็จ ความเห็นทงั  ปัจจยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านทมีีค่าเฉลีย

สูงสุด คอื ปัจจยัดา้นการสนับสนุน ดา้นทมีคี่าเฉลยีน้อยทสุีด คอื ปัจจยัดา้นการตลาด ) ปัจจยั

ความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัทปีระสบความสําเรจ็มาก )ปัจจยัทมีผีลต่อ

ความสําเรจ็ส่งผลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บา้นครงึใต ้- บา้นประชา

ภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย สําเรจ็ ผลการวเิคราะหแ์ละทดสอบสมมตฐิานพบว่าตวั

แปรต้นปัจจยัด้านการบริหารจดัการ ปัจจยัด้านผู้นํา ปัจจยัด้านการสนับสนุน และปัจจยัด้าน

การตลาดส่งผลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครงึใต้ - บ้านประชา

ภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  

คาํสาํคญั : ปัจจยัทมีผีลต่อความสําเรจ็ ปัจจยัความสาํเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน 
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ABSTRACT 

 

 This research study with the objectives were 1) to study the factors affecting the 

success of community enterprises 2) to study the success of community enterprises of 

large rice fields, Ban khrueng Tai - Ban Prachaphiwat, Tambon khrueng, Chiang Khong, 

Chiang Rai 3) The purpose of this study was to study the factors affecting success 

affecting the success of the large farm community enterprises, Ban khrueng Tai - Ban 

Prachaphiwat, Tambon khrueng, Chiang Khong, Chiang Rai. And collecting data with 

questionnaires from a sample of 204 people, the data were analyzed using descriptive 

statistics, mean, standard deviation and regression analysis (Multiple Regression). 

 The results of the study showed that 1) Most of the respondents were male, aged 

51 – 60 years, primary education level. Occupation in addition to general employment, 

average income 10,000 - 15,000 baht 2) Factors affecting the success of all 4 factors, 

overall are at a high level. The aspect with the highest average was the support factor. 

The aspect with the least mean was the marketing factor. 3) The success factor of 

community enterprises. Overall, it's at a very successful level. 4) Factors affecting the 

success affecting the success of the community enterprises of the large rice terraces, 

Ban khrueng Tai - Ban Prachaphiwat, Tambon khrueng, Chiang Khong, Chiang Rai. 

Management factors Leadership Factor Support factor And marketing factors affecting the 

success of the large rice field community enterprises, Ban khrueng Tai - Ban 

Prachaphiwat, Tambon khrueng, Chiang Khong, Chiang Rai, were statistically significant 

at the 0.05 level. 

Keywords: Factors affecting success, Success factors of community enterprises 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การพฒันาประเทศให้มคีวามยงัยนืโดยการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคมเป็น

รากฐานทีมนัคงของประเทศและเป็นหนึงในยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาต ิโดยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของวสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ 

เพอืการผลติ แปรรูป และการบรกิารในชุมชน 

 วสิาหกจิชุมชนคอืกจิการของชุมชนเกยีวกบัการผลติสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอืการอนื ๆ 

ทดีําเนินการโดยคณะบุคคลทมีคีวามผูกพนักนั มวีถิชีวีติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกจิการ 

เพอืสร้างรายไดแ้ละเพอืการพงึพาตนเองของครอบครวั ชุมชนและระหว่างชุมชน จดัตงัโดยการ

รวมตวักนัของคนในชุมชน ตงัแต่  คนขนึไป 

 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บา้นครงึใต้ - บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.

เชยีงราย เป็นหนึงในประเภทวสิาหกิจชุมชนประเภทรวบรวบและแปรรูป ซึงทําการรวบรวม

ขา้วเปลอืก และแปรรูปเป็นข้าวสาร เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรในชุมชนบา้นครงึใต้ และบ้าน

ประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย เพอืผลติขา้วหอมมะล ิกข.  และขา้วเหนียว กข.

 เกดิการรวมกลุ่มกนัโดยไดร้บัการสนับสนุนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร และกรมการปกครอง

อําเภอเชยีงของ เพอืทาํนาแปลงใหญ่ และมกีารต่อยอดในการดําเนินธุรกจิการรวบรวมขา้ว และ

แปรรปูขา้ว เพอืต่อรองการซอืขายกบัพอ่คา้คนกลาง 

ปัญหาททีําใหชุ้มชนนันไม่ประสบผลสาํเรจ็ ส่วนใหญ่มาจากการขาดการบรหิารจดัการที

ดี สมาชิกในกลุ่มมกัไม่มีความรู้ในเรอืงของการจดัการ ไม่มกีารแบ่งหน้าทีกนั ไม่รู้ว่าตนต้อง

ทํางานอะไร ขาดความรู้ความเขา้ใจ เมอืมกีารนําเงนิไปลงทุนไม่สามารถทจีะจดัการการบรหิาร

เงนิได ้ทาํใหเ้งนิลงทุนนนัไมก่่อเกดิประโยชน์ขนึมา นอกจากเรอืงการบรหิารจดัการแลว้ ปัญหา

ทมีกัพบอกีเรอืงคอื ตวัผู้นําของกลุ่มหรอืแกนนํากลุ่ม ไม่มคีวามรู ้และการบรหิารจดัการทดี ีทํา

ใหเ้กดิปัญหาขนึภายในกลุ่ม ไม่ไดนํ้าสมาชกิกลุ่มทํางาน และปัญหาต่อมาคอืการมสี่วนร่วม คอื

สมาชกิกลุ่มไม่ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในวสิาหกิจชุมชนเท่าทคีวร ปล่อยใหก้รรมการบรหิารจดัการ

กนัเอง ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ปัญหาเหล่านีเป็นตวัทําใหว้สิาหกจิชุมชนไม่

ประสบความสําเรจ็ และไม่สามารถทจีะดําเนินกจิกรรมของกลุ่มต่อได ้และนํามาซึงปัญหา เช่น 

บางกลุ่มมกีารกู้เงนิมาลงทุนก็ทําให้เกดิหนีเสยี เป็นต้น (กรมส่งเสรมิการเกษตร อําเภอเชียง

ของ)(กลุ่มเกษตรยงัยนืใหม่ดอนแกว้)(วสิาหกจิชุมชนกลุ่มการเงนิหว้ยซอ้เหนือ ม. ) 
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ดงันัน การศกึษาวจิยัครงันี ผูว้จิยัจงึสนใจทจีะศกึษาปัจจยัหรอืกระบวนการดําเนินงาน

อะไรบา้งททีําให้กลุ่มนีประสบความสําเรจ็ ดงันนังานวจิยันีจงึศกึษาถงึ .ปัจจยัดา้นการบรหิาร

จดัการ .ปัจจยัดา้นผูนํ้า . ปัจจยัดา้นการสนับสนุน .ปัจจยัดา้นการตลาด .ความสําเรจ็ของ

วสิาหกจิชุมชน ซึงคําตอบทไีด้จากการศึกษาขา้งต้นในประเดน็ขา้งต้นจะสามารถตอบคําถาม

และเป็นขอ้มูลหรอืแนวทางในการดําเนินงาน การบรหิารจดัการกลุ่ม ใหก้บักลุ่มวสิาหกจิชุมชน

อืนๆทีสนใจ รวมถึงนักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริม และหน่วยงานทีเกียวข้อง นําไปเป็น

ตวัอย่างในการดาํเนินงาน และนําไปส่งเสรมิพฒันาวสิาหกจิชุมชนใหเ้กดิความสาํเรจ็อย่างยงัยนื

ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพอืศกึษาปัจจยัทมีผีลต่อความสาํเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน 

2. เพอืศกึษาความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครงึใต้ - บ้าน

ประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 

3. เพอืศกึษาปัจจยัทมีผีลต่อความสําเรจ็ส่งผลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน

กลุ่มนาแปลงใหญ ่บา้นครงึใต ้- บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

ปัจจยัทมีผีลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ 

บ้านครงึใต้ - บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย สาํเรจ็ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากร คอื ประชาชนทเีป็นสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บา้นครงึใต้ 

- บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย จาํนวน  คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนทเีป็นสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บา้นครงึ

ใต้ - บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย จํานวน  คน ซงึจํานวน

นีได้มาจากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยสูตรการคํานวณของ Taro 

Yamane ทรีะดบัความเชอืมนั % 
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3. ขอบเขตด้านพนืทแีละระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล การศกึษาวจิยัครงันี จะทําการ

เก็บขอ้มูลประชาชนทเีป็นสมาชกิวสิาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครงึใต้ - 

บ้านประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชียงของ จ.เชยีงราย โดยจะทําการเก็บข้อมูลในช่วง

ระหว่างเดอืนมนีาคม - กรกฎาคม  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

 ในการวจิยัครงันีผู้วจิยัได้ใช้ )แนวคดิทฤษฎีด้านปัจจยัทมีผีลต่อความสําเร็จวสิาหกจิ

ชุมชน )แนวคดิและทฤษฎคีวามสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน และงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

1. แนวคดิทฤษฎดีา้นปัจจยัทมีผีลต่อความสาํเร็จวสิาหกจิชุมชน ปัจจยัดา้นการบรหิาร

จดัการ ปัจจยัดา้นผูนํ้า ปัจจยัดา้นการสนับสนุน ปัจจยัดา้นการตลาด 

วโิรจน์ สารรตันะ ( ) กล่าวว่า การบรหิาร หมายถงึ กระบวนการ ดาํเนินงานเพอืให้

บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ โดยอาศยัหน้าทีในการบริหาร ได้แก่ การ

วางแผน การจดัองคก์ร การชนํีา การควบคุมองคก์ร 

วภิาดา คุปตานนท ์( ) กล่าวว่า ผูนํ้า (Leader) หมายถงึ บุคคลทมีคีวามสามารถใน

การทจีะทําให้องคก์ารดําเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใชอ้ทิธิพลเหนือทศั

คติและการกระทําของผู้อืนผู้นําอาจจะเป็นบุคคลทีมีตําแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการก็ได้ ซึงเรามกัจะรับรู้เกียวกับผู้นําทีไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนืองจากบุคคลนันมี

ลกัษณะเด่นเป็นทยีอมรบัของสมาชิกในกลุ่ม ทําใหส้มาชกิแสดงพฤตกิรรมทีมนํีาหนักและเป็น

เอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้นําในการปฏิบตัิการและอํานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อ

สมัพนัธก์นั เพอืมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

แคพแพลน (Caplan 1976 อา้งถงึใน เบญจมาศ สุขศรเีพง็,  )  ไดใ้หค้าํจาํกดัความ

การสนับสนุนทางสงัคม  หมายถงึ  สงิทวีสิาหกจิชุมชนได้รบัโดยตรงจากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล 

หน่วยงานรฐั เอกชน  อาจเป็นทางข่าวสาร  เงนิ  กําลงังาน  หรอืทางอารมณ์  ซึงอาจเป็น

แรงผลกัดนัใหว้สิาหกจิชุมชนไปสูเ่ป้าหมายทผีูใ้หต้อ้งการ 

คอทเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong  อ้างถึงใน สุรสฐิ อินต๊ะ, 2551) 

กล่าวว่ากรอบความคดิเกยีวกบั Ps กําหนดไว้ว่า การตลาดจะต้องทําการตดัสินใจ เกยีวกบั

ผลิตภณัฑ์ การกําหนดราคาตดัสินใจว่าจะจดัจําหน่าย ผลิตภณัฑ์ของตนอย่างไร และเลือก
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วธิกีารสง่เสรมิการขาย วสิาหกจิชุมชนตอ้งคํานึงถงึความจําเป็นและความต้องการซอืผลติภณัฑ์ 

โดยทัวไปแล้วนิยมเรียกว่า เครืองมือทางการตลาด  ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และ การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

2. แนวคดิและทฤษฎคีวามสาํเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน 

จริพฒัน์ จนัทะไพร ( ) ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ คอืปัจจยัทสีาํคญัยงิทตี้องทาํใหม้หีรอื

ให้เกดิขนึ เพอืให้บรรลุความสําเรจ็ตามวสิยัทศัน์ หรอืก็คอืเป็นการให้หลกัการ แนวทาง หรอื

วธิกีารทอีงค์กรจะสามารถบรรลุวสิยัทศัน์ได้ แต่ละองค์กรจะมปัีจจยัแห่งความสําเร็จเป็นหลกั

หมายทเีป็นรูปธรรมในการเชอืมโยงการปฏบิตังิานทุกระดบัให้มุ่งไปในทศิทางเดยีวกนั ทา ให้

เจา้หน้าทแีละผูบ้รหิารขององคก์รรูว้่าต้องทา สงิใดบ้างเพอืให้ผลสมัฤทธขิององค์กรตอบสนอง

วิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยแห่งความสําเร็จแล้ว วิส ัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการ

ตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

นภดล ร่มโพธ ิ( ) การวดัความสําเร็จของการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรนันจา 

เป็นต้องมตีวัชวีดัผลสําเรจ็ทมีคีวามครอบคลุมในทุกเรอืง โดยพจิารณาว่าองคก์รมกีารวดัผลใน

เรอืงต่อไปนี คอื การวดัความพงึพอใจลูกคา้ การวดัความพงึพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี การ

วดัเกยีวกบัสภาพตลาด การวดัคุณภาพสนิค้าและบรกิาร การวดัศกัยภาพขององค์กรในอนาคต 

การวดัความมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

จกัรพนัธ์ ภูมสิุทธาผล (2557) ศกึษาปัจจยัทีมผีลต่อความสําเร็จของการท่องเทยีวโดย

ชุมชน หมู่บา้นแม่กําปอง ตาบลหว้ยแก้ว อําเภอแม่ออน พบว่าความสําเรจ็เกดิจากกลุ่มผู้นํามี

การกําหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการในด้านต่างๆ ชดัเจน มกีารควบคุมคุณภาพอาหาร จดั

อบรมเรอืงการปฐมพยาบาลเบอืงต้น และภาษาทใีชส้อืสารกบันักท่องเทยีวต่างชาต ิส่งเสรมิให้

นักท่องเทียวมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน สนับสนุนสถานทีจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของ

ชุมชน มกีารแบ่งปันรายได้จากการท่องเทยีวและมกีารประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทียว ในส่วน

ของชาวบ้านมกีารดูแลในเรอืงทพีกัเพอืให้ได้คุณภาพ ด้านอาหารทบีรกิารแก่นักท่องเทียวจะ

เน้นอาหารพนืเมอืงทสีะอาด มกีารตอ้นรบัทดี ีมกีารใชภ้าษามอืเพอืการสอืสาร และใหค้วามรูใ้น

เรอืงของทรพัยากรในชุมชน ตลอดจนชาวบ้านมสี่วนร่วมในทุกกิจกรรมของทางชุมชน ส่วน

องค์กรภายนอกทใีห้การสนับสนุนนันพบว่า มกีารให้คําแนะนําและพาไปศึกษาดูงานในชุมชน

อืนๆ ให้ข้อเสนอแนะเกียวกับการกา หนดมาตรการและการบังคับใช้ในด้านทีพัก ความ

ปลอดภยั และทรพัยากรธรรมชาต ินอกจากนียงัช่วยสง่เสรมิประเพณีพนืเมอืง ผลติภณัฑช์ุมชน 

และงบประมาณในการจดักจิกรรมต่างๆ 
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สุดารตัน์ แช่มเงนิ, ประเดมิ ฉําใจ, พชัราวดี ศรบุีญเรอืง ( ) เรอืงปัจจยัทมีผีลต่อ

ความสําเร็จของวสิาหกิจชุมชนไวน์ศรีชุมสง ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ี

พบว่า ปัจจยัดา้นผูนํ้า ปัจจยัดา้นการตลาด ปัจจยัดา้นการจดัการ และปัจจยัดา้นการสนับสนุนมี

ผลต่อความสําเรจ็ของวสาหกจิชุมชน โดยปัจจยัผูนํ้ามรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ปัจจยั

สนับสนุนอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร และการได้รบัรู้

ขา่วสารเกยีวกบัวสิาหกจิชุมชน จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ การ

บรหิารจดัการ ด้านการตลาด ด้านผู้นํา มคีวามสมัพนัธ์กบัความสําเร็จวสิาหกจิชุมชน ทรีะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ขอบเขตประชากรและขนาดตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างทีทําการวจิยัครงันีได้แก่ ประชาชนทีเป็นสมาชิกวสิาหกิจชุมชนกลุ่มนา

แปลงใหญ่ บา้นครงึใต ้- บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย จาํนวน  คน เมอื

นํามาคํานวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ( ) ณ ระดบั ความเชือมนั 

% และระดบัความคลาดเคลอืนในระดบั ± % ของส่วน ซงึได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 

204 

เครืองมอืทีใช้ในงานวิจยั 

การวจิยัครงันีใช ้แบบสอบถาม เป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยมขีนัตอนใน

การสรา้งเครอืงมอื ซงึแบบสอบถามเหล่านีแบ่งเป็น  สว่น คอื 

สว่นท ี  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที  ปัจจยัทีมผีลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนา

แปลงใหญ่ บา้นครงึใต ้- บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 

ส่วนที  ปัจจยัความสําเร็จของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครงึใต้ - บ้าน

ประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 

สว่นท ี  แบบสอบถามเกยีวกบัขอ้เสนอแนะต่างๆ ซงึเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

ไดแ้สดงความคดิเหน็เกยีวกบัความต้องการ ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่างๆ  
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สถิติทีใช้ในการวิเคราะห ์

 การวิจยัเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มี

ชนิดของสถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพอืตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้แบ่งเป็น  ส่วน ดงันี 

สว่นท ี  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถติทิใีชเ้ป็นค่าจาํนวนและค่ารอ้ยละ 

ส่วนท ี  คําถามข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัทมีผีลต่อความสําเร็จ สถิตทิใีช้การหาค่าความถ ี

และค่ารอ้ยละ 

ส่วนท ี  ขอ้มูลเกยีวกบัความคดิเห็นต่อความสําเร็จของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลง

ใหญ่ บา้นครงึใต้ - บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชียงของ จ.เชยีงราย สถติทิใีชค้อื ค่าเฉลยี และ

สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน 

ซึงการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ได้ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Multiple 

Regression Analysis) ในการทดสอบ 

 

ผลการวิจยั 

 

 ในการศกึษาเรอืงปัจจยัทสีง่ผลทาํใหว้สิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บา้นครงึใต ้- ประ

ชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงรายประสบผลสําเรจ็ โดยผูว้จิยัไดส้รุปผลการศกึษาไวไ้ด ้  

สว่นดงัต่อไปนี 

1. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

พบว่า ประชาชนทเีป็นสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครงึใต้ - บ้านประชา

ภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย จํานวน  คน ส่วนใหญ่พบว่าเป็น ( ) เพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ .  ( ) อายุ  –  ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ( ) ระดับ

การศกึษาประถมศกึษา จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ  ( ) อาชพีเสรมิรบัจา้งทวัไป จาํนวน 

 คน คดิเป็นรอ้ยละ .  ( ) รายไดเ้ฉลยี ,  – ,  บาท คดิเป็นรอ้ยละ .  

2. ผลการวเิคราะหปั์จจยัทมีผีลต่อความสาํเรจ็ และปัจจยัความสาํเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน 

พบว่า ปัจจยัทมีีผลต่อความสําเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัทมีีผลต่อ

ความสําเรจ็ส่งผลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บา้นครงึใต ้- บา้นประชา

ภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 



9 

 

ปัจจยัด้านการสนับสนุนในระดบัมากทสีุด เท่ากบั 4.070 (S.D. = 0.2368) รองลงมาคอืปัจจยั

ด้านผู้นํา เท่ากับ 3.952 (S.D. = 0.2656) รองลงมาคือปัจจยัด้านการบริหารจดัการ เท่ากับ 

3.897 (S.D. = 0.3177) ลําดบัสุดท้ายคือปัจจยัด้านการตลาด เท่ากบั 3.691 (S.D. = 0.3033) 

และปัจจัยความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า คนใน

ชุมชนเกดิความรกัความสามคัคกีนัมากขนึ เป็นชุมชนเขม้แขง็ เท่ากบั 4.672 (S.D. = 0.4708) 

รองลงมาคอืคนในชุมชนมกีารช่วยเหลอืซงึกนัและกนั เทา่กบั 4.505 (S.D. = 0.5012) รองลงมา

คอืสนิค้าของกลุ่มเป็นทยีอมรบัทงัในและนอกชุมชน เท่ากบั 4.172 (S.D. = 0.4913) รองลงมา

คอืเกดิการจ้างงานในชุมชน เนืองจากใช้แรงงานคนในการแปรรูปผลผลติ ขายสนิค้า เท่ากบั 

3.696 (S.D. = 0.5398) รองลงมาคอืกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมแีหล่งทุนหมุนเวยีนใหชุ้มชน/สมาชกิ/

คนในชุมชน โดยพึงพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกน้อยลง เท่ากับ 3.539 (S.D. = 0.4997) 

รองลงมาคอืคนในชุมชนมรีายได้เพมิ เนืองจากการขายผลผลติใหก้ลุ่มวสิาหกจิชุมชนในราคาที

เหมาะสม เท่ากบั 3.422 (S.D. = 0.4950) รองลงมาคอืคู่คา้เกดิความพงึพอใจในการดําเนินการ

ทํากจิการดว้ย เท่ากบั 3.368 (S.D. = 0.4834) ลําดบัสุดทา้ยคอืวสิาหกจิชุมชนมผีลประกอบการ

ทมีผีลกําไร/ผลตอบแทนด ีเทา่กบั 3.304 (S.D. = 0.4611) 

3. การวเิคราะหข์อ้มลูเพอืทดสอบสมมตฐิาน 

พบว่าผลการวเิคราะห์ ตวัแปรต้นปัจจยัด้านการบริหารจดัการ ปัจจยัด้านผู้นํา ปัจจยัด้าน

การสนับสนุน และปัจจยัด้านการตลาดส่งผลต่อความสําเร็จของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนาแปลง

ใหญ่ บา้นครงึใต้ - บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย อย่างมนัียสาํคญัทางสถติทิี

ระดบั .   

จากการตรวจสอบค่าความคลาดเคลอืนของตวัแปรทํานายและตวัแปรตามเป็นอสิระต่อกนั 

พบว่าค่า Durbin-Watson = 2.047 และตรวจสอบข้อตกลงเบืองต้นในภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

(Multicollinearity) พบว่าตัวแปรอิสระปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จนันไม่มีปัญหาภาวะร่วม

เสน้ตรงพหุ เนืองจากค่า Tolerance มากกว่า .  และค่า VIF ของตวัแปรตน้มคี่าน้อยกว่า  

 

อภิปรายผล 

 

อภปิรายผลการวเิคราะหปั์จจยัทมีผีลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกิจ

ชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครงึใต้ - บ้านประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย สําเรจ็
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จากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทมีผีลต่อความสาํเรจ็สง่ผลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มนา

แปลงใหญ่ บา้นครงึใต ้- บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย ผลการวเิคราะหแ์ละ

ทดสอบสมมตฐิานพบว่าตวัแปรต้นปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการ ปัจจยัดา้นผูนํ้า ปัจจยัด้านการ

สนับสนุน และปัจจยัด้านการตลาดส่งผลต่อความสําเร็จของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ 

บ้านครงึใต้ - บา้นประชาภวิฒัน์ ต.ครงึ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 

0.05 งานวจิยัสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง นภดล ร่มโพธ ิ(2552) กล่าวว่าความสําเรจ็ของวสิาหกจิ

ชุมชนนันจําเป็นต้องมตีวัชวีดัผลสําเรจ็ทมีคีวามครอบคลุมในทุกเรอืงคอื การวดัคุณภาพสนิค้า

และบริการ การวดัความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี การวดัความพงึพอใจลูกค้า การวดั

เกยีวกบัสภาพตลาด การวดัผลกลยุทธ์ การวดัความมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี การวดั

การดําเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นต้น ปัจจยัแห่งความสําเรจ็ปัจจยัทสีําคญัยงิทตี้องทําให้

มหีรอืให้เกิดขนึ เพอืให้บรรลุความสําเรจ็ตามวสิยัทศัน์ หรอืก็คอืเป็นการให้หลกัการ แนวทาง 

หรือวิธีการทีองค์กรจะสามารถบรรลุวิส ัยทัศน์ได้ Critical Success Factor: CSF(ออนไลน์, 

2555) และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุดารตัน์ แช่มเงนิ, ประเดมิ ฉําใจ, พชัราวดี ศรบีุญเรอืง 

(2560) เรอืงปัจจยัทมีผีลต่อความสําเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนไวน์ศรชุีมสง ตําบลท่าไมร้วก อําเภอ

ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีพบว่า ปัจจยัด้านผู้นํา ปัจจยัด้านการตลาด ปัจจยัด้านการจดัการ และ

ปัจจยัด้านการสนับสนุนมผีลต่อความสําเร็จของวสาหกิจชุมชน โดยปัจจยัผู้นํามีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยสนับสนุนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนจากกรม

ส่งเสรมิการเกษตร และการได้รบัรู้ข่าวสารเกยีวกบัวสิาหกิจชุมชน จากการทดสอบสมมตฐิาน

พบว่า ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ การบรหิารจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นผูนํ้า มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความสําเรจ็วสิาหกจิชุมชน ทรีะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจกัร

พันธ์ ภูมิสุทธาผล (2557) ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของการท่องเทียวโดยชุมชน 

หมู่บ้านแม่กําปอง ตาบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน พบว่าความสําเร็จเกิดจากกลุ่มผู้นํามีการ

กําหนดกฎระเบียบ มาตรการต่างๆทชีดัเจน การบรหิารจดัการมกีารควบคุม และวางแผนที

ชดัเจน การสนับสนุนนันมกีารพฒันาสมาชิกกลุ่ม ชาวบ้านหรอืสมาชิกกลุ่มมสี่วนร่วมในทุก

กจิกรรมของกลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะ 

 

1. หน่วยงานทีเกยีวข้องควรทจีะเน้นการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

เรอืงการตลาดให้กบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนให้มคีวามรู้ความเข้าใจมากขนึ รวบถึงการสนับสนุน

เทคโนโลยทีทีนัสมยั 

2. ควรมกีารพฒันาในสว่นของกลุ่มผู้นําและคณะบรหิารวสิาหกจิชุมชนในเรอืงการ

บรหิารจดัการวสิาหกจิ และการดําเนินวสิาหกจิชุมชน 

3. กลุ่มวสิาหกิจควรมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายขนึ เพอืรองรบั

ต่อตลาด และให้เขา้ถึงกลุ่มลูกค้า โดยหน่วยงานทเีกวีขอ้งควรทจีะเขา้มาช่วยเหลอืสนับสนุน 

และแลกเปลยีนความคดิเหน็ 

4. กลุ่มวสิาหกจิชุมชนอนืหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง อาจจะใหค้วามสําคญัตวัแปร

ทมีผีลต่อความสําเรจ็ เพอืใหก้ารดาํเนินงานมุ่งไปสูค่วามสําเรจ็ทมีากขนึ  
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