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ปัจจัยทีส่งผลทําให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ – ประ
ชาภิวฒ
ั น์ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชี ยงราย ประสบผลสําเร็จ
Factors affecting the community enterprise of the large rice field group,
Ban khrueng Tai - Prachaphiwat, Tambon khrueng, Chiang Khong ,
Chiang Rai has been successful.
สิทธิศกั ดิ นามปวน

บทคัดย่อ

การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชน ) เพือศึกษาความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชา
ภิว ัฒ น์ ต.ครึง อ.เชีย งของ จ.เชีย งราย ) เพือศึก ษาปั จ จัย ทีมีผ ลต่ อ ความสํ าเร็จส่ง ผลต่อ
ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.
เชียงของ จ.เชียงราย โดยการศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัว อย่า งจํานวน
คน ทําการวิเ คราะห์ข้อมู ลด้ว ยการใช้ส ถิติเชิง
พรรนา ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย ( Multiple Regression )
ผลการศึกษาพบว่า ) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็ นเพศชาย อายุ – ปี
ระดับ การศึกษาประถมศึกษา อาชีพเสริมรับจ้างทัวไป รายได้เฉลีย ,000 – 15, บาท )
ปั จจัยทีมีผ ลต่อความสําเร็จ ความเห็นทัง ปั จจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ ปั จจัยด้านการสนับสนุน ด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ปั จจัยด้านการตลาด ) ปั จจัย
ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับทีประสบความสําเร็จมาก )ปั จจัยทีมีผลต่อ
ความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชา
ภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สําเร็จ ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานพบว่าตัว
แปรต้นปั จจัย ด้านการบริหารจัดการ ปั จจัยด้านผู้นํา ปั จจัยด้านการสนับสนุ น และปั จจัยด้าน
การตลาดส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชา
ภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
คําสําคัญ : ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ ปั จจัยความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน
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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

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศให้มคี วามยังยืนโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็ น
รากฐานทีมันคงของประเทศและเป็ นหนึงในยุท ธศาสตร์ข องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ โดยสนับสนุ นให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ สหกรณ์
เพือการผลิต แปรรูป และการบริการในชุมชน
วิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนเกียวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอืน ๆ
ทีดําเนินการโดยคณะบุคคลทีมีความผูกพันกัน มีวถิ ชี วี ติ ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
เพือสร้างรายได้และเพือการพึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน จัดตังโดยการ
รวมตัวกันของคนในชุมชน ตังแต่ คนขึนไป
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย เป็ นหนึงในประเภทวิส าหกิจชุ มชนประเภทรวบรวบและแปรรูป ซึงทําการรวบรวม
ข้าวเปลือก และแปรรูปเป็ นข้าวสาร เป็ นการรวมกลุ่มของเกษตรในชุมชนบ้านครึงใต้ และบ้าน
ประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพือผลิตข้าวหอมมะลิ กข. และข้าวเหนียว กข.
เกิดการรวมกลุ่มกันโดยได้รบั การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการปกครอง
อําเภอเชียงของ เพือทํานาแปลงใหญ่ และมีการต่อยอดในการดําเนินธุรกิจการรวบรวมข้าว และ
แปรรูปข้าว เพือต่อรองการซือขายกับพ่อค้าคนกลาง
ปั ญหาทีทําให้ชุมชนนันไม่ประสบผลสําเร็จ ส่วนใหญ่มาจากการขาดการบริหารจัดการที
ดี สมาชิก ในกลุ่ มมัก ไม่มีความรู้ในเรืองของการจัดการ ไม่มกี ารแบ่งหน้าทีกัน ไม่รู้ว่าตนต้อง
ทํางานอะไร ขาดความรู้ความเข้าใจ เมือมีการนําเงินไปลงทุนไม่สามารถทีจะจัดการการบริหาร
เงินได้ ทําให้เงินลงทุนนันไม่ก่อเกิดประโยชน์ขนมา
ึ นอกจากเรืองการบริหารจัดการแล้ว ปัญหา
ทีมักพบอีกเรืองคือ ตัวผู้นําของกลุ่มหรือแกนนํากลุ่ม ไม่มคี วามรู้ และการบริหารจัดการทีดี ทํา
ให้เกิดปั ญหาขึนภายในกลุ่ม ไม่ได้นําสมาชิกกลุ่มทํางาน และปั ญหาต่อมาคือการมีส่วนร่วม คือ
สมาชิกกลุ่มไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชนเท่าทีควร ปล่อยให้กรรมการบริหารจัดการ
กันเอง ขาดการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอก ปั ญหาเหล่านีเป็ นตัวทําให้วสิ าหกิจชุมชนไม่
ประสบความสําเร็จ และไม่สามารถทีจะดําเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อได้ และนํามาซึงปั ญหา เช่น
บางกลุ่มมีการกู้เงินมาลงทุนก็ทําให้เกิดหนีเสีย เป็ นต้น (กรมส่งเสริมการเกษตร อําเภอเชียง
ของ)(กลุ่มเกษตรยังยืนใหม่ดอนแก้ว)(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเงินห้วยซ้อเหนือ ม. )

4

ดังนัน การศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษาปั จจัยหรือกระบวนการดําเนินงาน
อะไรบ้างทีทําให้กลุ่มนีประสบความสําเร็จ ดังนันงานวิจยั นีจึงศึกษาถึง .ปั จจัยด้านการบริหาร
จัดการ .ปั จจัยด้านผูน้ ํ า . ปั จจัยด้านการสนับสนุ น .ปั จจัยด้านการตลาด .ความสําเร็จของ
วิสาหกิจชุมชน ซึงคําตอบทีได้จากการศึกษาข้างต้นในประเด็นข้างต้นจะสามารถตอบคําถาม
และเป็ นข้อมูลหรือแนวทางในการดําเนินงาน การบริหารจัดการกลุ่ม ให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อืนๆทีสนใจ รวมถึง นั ก วิจัย นั ก วิช าการ นัก ส่ง เสริม และหน่ ว ยงานทีเกียวข้อ ง นํ า ไปเป็ น
ตัวอย่างในการดําเนินงาน และนําไปส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความสําเร็จอย่างยังยืน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน
2. เพือศึกษาความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้าน
ประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
3. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่
บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สําเร็จ

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากร คือ ประชาชนทีเป็ นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้
- บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จํานวน
คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทีเป็ นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึง
ใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จํานวน
คน ซึงจํานวน
นีได้มาจากการหาขนาดของกลุ่ มตัว อย่ า งโดยอาศัยสูต รการคํ า นวณของ Taro
Yamane ทีระดับความเชือมัน %
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3. ขอบเขตด้านพืนทีและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล การศึกษาวิจยั ครังนี จะทําการ
เก็บข้อมูลประชาชนทีเป็ นสมาชิก วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยจะทําการเก็บข้อมูลในช่ว ง
ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกียวข้อง

ในการวิจยั ครังนีผู้วจิ ยั ได้ใช้ )แนวคิดทฤษฎีด้านปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จวิสาหกิจ
ชุมชน )แนวคิดและทฤษฎีความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีดา้ นปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ ปั จจัยด้านผูน้ ํา ปั จจัยด้านการสนับสนุน ปั จจัยด้านการตลาด
วิโรจน์ สารรัตนะ ( ) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ ดําเนินงานเพือให้
บรรลุจุด มุ่ งหมายขององค์กรอย่างมีป ระสิทธิภ าพ โดยอาศัยหน้ าทีในการบริหาร ได้แ ก่ การ
วางแผน การจัดองค์กร การชีนํา การควบคุมองค์กร
วิภาดา คุปตานนท์ ( ) กล่าวว่า ผูน้ ํา (Leader) หมายถึง บุคคลทีมีความสามารถใน
การทีจะทําให้องค์การดําเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้ าหมาย โดยการใช้อทิ ธิพลเหนือ ทัศ
คติแ ละการกระทําของผู้อืนผู้นําอาจจะเป็ นบุค คลทีมีตําแหน่ ง อย่ างเป็ นทางการหรือไม่ เ ป็ น
ทางการก็ไ ด้ ซึงเรามัก จะรับรู้เ กียวกับผู้นํ า ทีไม่เ ป็ นทางการอยู่ เ สมอ เนื องจากบุค คลนั นมี
ลักษณะเด่นเป็ นทียอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ทําให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมทีมีนําหนักและเป็ น
เอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้นํ าในการปฏิบตั ิการและอํา นวยการโดยใช้ก ระบวนการติดต่อ
สัมพันธ์กนั เพือมุ่งบรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม
แคพแพลน (Caplan 1976 อ้างถึงใน เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง,
) ได้ให้คาํ จํากัดความ
การสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง สิงทีวิสาหกิจชุมชนได้รบั โดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หน่ วยงานรัฐ เอกชน อาจเป็ นทางข่ าวสาร เงิน กําลังงาน หรือ ทางอารมณ์ ซึงอาจเป็ น
แรงผลักดันให้วสิ าหกิจชุมชนไปสูเ่ ป้ าหมายทีผูใ้ ห้ตอ้ งการ
คอทเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong
อ้างถึงใน สุรสิฐ อินต๊ะ, 2551)
กล่าวว่ากรอบความคิดเกียวกับ Ps กําหนดไว้ว่า การตลาดจะต้องทําการตัดสินใจ เกียวกับ
ผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาตัดสินใจว่ าจะจัด จําหน่ าย ผลิตภัณฑ์ของตนอย่ างไร และเลือ ก
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วิธกี ารส่งเสริมการขาย วิสาหกิจชุมชนต้องคํานึงถึงความจําเป็ นและความต้องการซือผลิตภัณฑ์
โดยทัวไปแล้ว นิ ย มเรีย กว่ า เครืองมือ ทางการตลาด ประการ ประกอบด้ว ย ผลิต ภัณ ฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2. แนวคิดและทฤษฎีความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน
จิรพัฒน์ จันทะไพร ( ) ปั จจัยแห่งความสําเร็จ คือปั จจัยทีสําคัญยิงทีต้องทําให้มหี รือ
ให้เกิดขึน เพือให้บรรลุความสําเร็จตามวิสยั ทัศน์ หรือก็คอื เป็ นการให้หลักการ แนวทาง หรือ
วิธกี ารทีองค์กรจะสามารถบรรลุวสิ ยั ทัศ น์ได้ แต่ละองค์กรจะมีปัจจัยแห่งความสําเร็จเป็ นหลัก
หมายทีเป็ นรูปธรรมในการเชือมโยงการปฏิบตั งิ านทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทา ให้
เจ้าหน้าทีและผูบ้ ริหารขององค์กรรูว้ ่าต้องทา สิงใดบ้างเพือให้ผลสัมฤทธิขององค์กรตอบสนอง
วิส ัย ทัศ น์ หากปราศจากปั จ จัย แห่ ง ความสํ า เร็จ แล้ว วิส ัย ทัศ น์ ข ององค์ ก รจะไม่ ไ ด้ ร ับ การ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
นภดล ร่มโพธิ (
) การวัดความสําเร็จของการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรนันจา
เป็ นต้องมีตวั ชีวัดผลสําเร็จทีมีความครอบคลุมในทุกเรือง โดยพิจารณาว่าองค์กรมีการวัดผลใน
เรืองต่อไปนี คือ การวัดความพึงพอใจลูกค้า การวัดความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย การ
วัดเกียวกับสภาพตลาด การวัดคุณภาพสินค้าและบริการ การวัดศักยภาพขององค์กรในอนาคต
การวัดความมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จักรพันธ์ ภูมสิ ุทธาผล (2557) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของการท่องเทียวโดย
ชุมชน หมู่บา้ นแม่กําปอง ตาบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน พบว่าความสําเร็จเกิดจากกลุ่มผู้นํ ามี
การกําหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการในด้านต่างๆ ชัดเจน มีการควบคุมคุณภาพอาหาร จัด
อบรมเรืองการปฐมพยาบาลเบืองต้น และภาษาทีใช้สอสารกั
ื
บนักท่องเทียวต่างชาติ ส่งเสริมให้
นักท่องเทียวมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน สนับสนุ นสถานทีจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ของ
ชุมชน มีการแบ่งปั นรายได้จากการท่องเทียวและมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว ในส่วน
ของชาวบ้านมีการดูแลในเรืองทีพักเพือให้ได้คุณภาพ ด้านอาหารทีบริการแก่นัก ท่องเทียวจะ
เน้นอาหารพืนเมืองทีสะอาด มีการต้อนรับทีดี มีการใช้ภาษามือเพือการสือสาร และให้ความรูใ้ น
เรืองของทรัพยากรในชุ มชน ตลอดจนชาวบ้านมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของทางชุมชน ส่วน
องค์กรภายนอกทีให้การสนับสนุ นนันพบว่า มีการให้คําแนะนําและพาไปศึกษาดูงานในชุมชน
อืนๆ ให้ข้อ เสนอแนะเกียวกับ การกา หนดมาตรการและการบัง คับ ใช้ใ นด้ า นทีพัก ความ
ปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนียังช่วยส่งเสริมประเพณีพนเมื
ื อง ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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สุดารัตน์ แช่มเงิน, ประเดิม ฉํ าใจ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง (
) เรืองปั จจัยทีมีผลต่ อ
ความสําเร็จของวิส าหกิจชุมชนไวน์ ศรีชุมสง ตํ าบลท่าไม้รวก อํา เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี
พบว่า ปั จจัยด้านผูน้ ํา ปั จจัยด้านการตลาด ปั จจัยด้านการจัดการ และปั จจัยด้านการสนับสนุ นมี
ผลต่อความสําเร็จของวสาหกิจชุมชน โดยปั จจัยผูน้ ํ ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปั จจัย
สนับสนุ นอยู่ในระดับ มาก โดยเฉพาะการสนับสนุ นจากกรมส่งเสริมการเกษตร และการได้รบั รู้
ข่าวสารเกียวกับวิสาหกิจชุมชน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก การ
บริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านผู้นํา มีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็จวิสาหกิจชุมชน ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิต ิ 0.05

วิธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง
กลุ่มตัว อย่ างทีทําการวิจยั ครังนี ได้แก่ ประชาชนทีเป็ นสมาชิกวิส าหกิจชุ มชนกลุ่มนา
แปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จํานวน
คน เมือ
นํา มาคํานวณหากลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (
) ณ ระดับ ความเชือมัน
% และระดับความคลาดเคลือนในระดับ ± % ของส่วน ซึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
204
เครืองมือทีใช้ในงานวิ จยั
การวิจยั ครังนีใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขนตอนใน
ั
การสร้างเครืองมือ ซึงแบบสอบถามเหล่านีแบ่งเป็ น ส่วน คือ
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ว นที ปั จจัยทีมีผ ลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุ มชนกลุ่ มนา
แปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ส่ว นที ปั จจัยความสําเร็จของวิส าหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้าน
ประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะต่างๆ ซึงเปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับความต้องการ ปั ญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ

8

สถิติทีใช้ในการวิ เคราะห์
การวิจยั เชิง ปริมาณใช้ก ารบรรยายโดยสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มี
ชนิดของสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อแบ่งเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม สถิตทิ ใช้
ี เป็ นค่าจํานวนและค่าร้อยละ
ส่วนที คําถามข้อมูลเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ สถิตทิ ใช้
ี การหาค่าความถี
และค่าร้อยละ
ส่วนที ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นต่อความสําเร็จของวิส าหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลง
ใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สถิตทิ ใช้
ี คอื ค่าเฉลีย และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ซึ งการทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ต ิ ได้ ใ ช้ ส ถิ ต ิ วิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Multiple
Regression Analysis) ในการทดสอบ
ผลการวิ จยั

ในการศึกษาเรืองปั จจัยทีส่งผลทําให้วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - ประ
ชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงรายประสบผลสําเร็จ โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการศึกษาไว้ได้
ส่วนดังต่อไปนี
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ประชาชนทีเป็ นสมาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชา
ภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จํานวน
คน ส่วนใหญ่พบว่าเป็ น ( ) เพศชาย
คิดเป็ น ร้อ ยละ . ( ) อายุ – ปี จํานวน
คน คิด เป็ นร้อ ยละ . ( ) ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ ( ) อาชีพเสริมรับจ้างทัวไป จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ( ) รายได้เฉลีย , – , บาท คิดเป็ นร้อยละ .
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ และปัจจัยความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน
พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลต่อ
ความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชา
ภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ปั จจัยด้านการสนับสนุ นในระดับมากทีสุด เท่ากับ 4.070 (S.D. = 0.2368) รองลงมาคือปั จจัย
ด้านผู้นํา เท่ ากับ 3.952 (S.D. = 0.2656) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการบริห ารจัด การ เท่า กับ
3.897 (S.D. = 0.3177) ลําดับสุด ท้ายคือปั จจัยด้านการตลาด เท่ากับ 3.691 (S.D. = 0.3033)
และปั จ จัย ความสํ า เร็จ ของวิส าหกิจ ชุ ม ชน ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิด เห็น ต่ อ ปั จ จัย
ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คนใน
ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีกนั มากขึน เป็ นชุมชนเข้มแข็ง เท่ากับ 4.672 (S.D. = 0.4708)
รองลงมาคือคนในชุมชนมีการช่วยเหลือซึงกันและกัน เท่ากับ 4.505 (S.D. = 0.5012) รองลงมา
คือสินค้าของกลุ่มเป็ นทียอมรับทังในและนอกชุมชน เท่ากับ 4.172 (S.D. = 0.4913) รองลงมา
คือเกิดการจ้างงานในชุมชน เนืองจากใช้แรงงานคนในการแปรรูปผลผลิต ขายสินค้า เท่ากับ
3.696 (S.D. = 0.5398) รองลงมาคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีแหล่งทุนหมุนเวียนให้ชุมชน/สมาชิก/
คนในชุ ม ชน โดยพึงพาแหล่ ง เงิน ทุ น จากภายนอกน้ อ ยลง เท่ า กับ 3.539 (S.D. = 0.4997)
รองลงมาคือคนในชุมชนมีรายได้เพิม เนืองจากการขายผลผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในราคาที
เหมาะสม เท่ากับ 3.422 (S.D. = 0.4950) รองลงมาคือคู่คา้ เกิดความพึงพอใจในการดําเนินการ
ทํากิจการด้วย เท่ากับ 3.368 (S.D. = 0.4834) ลําดับสุดท้ายคือวิสาหกิจชุมชนมีผลประกอบการ
ทีมีผลกําไร/ผลตอบแทนดี เท่ากับ 3.304 (S.D. = 0.4611)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบสมมติฐาน
พบว่าผลการวิเคราะห์ ตัวแปรต้นปั จจัยด้านการบริหารจัด การ ปั จจัยด้านผู้นํา ปั จจัยด้าน
การสนับสนุ น และปั จจัย ด้านการตลาดส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มนาแปลง
ใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี
ระดับ .
จากการตรวจสอบค่าความคลาดเคลือนของตัวแปรทํานายและตัวแปรตามเป็ นอิสระต่อกัน
พบว่า ค่า Durbin-Watson = 2.047 และตรวจสอบข้อ ตกลงเบืองต้นในภาวะร่ว มเส้น ตรงพหุ
(Multicollinearity) พบว่ า ตัว แปรอิส ระปั จ จัย ทีมีผ ลต่ อ ความสํ า เร็จ นั นไม่ มีปั ญ หาภาวะร่ ว ม
เส้นตรงพหุ เนืองจากค่า Tolerance มากกว่า . และค่า VIF ของตัวแปรต้นมีค่าน้อยกว่า
อภิ ปรายผล

อภิปรายผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สําเร็จ

10

จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็จส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนา
แปลงใหญ่ บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผลการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรต้นปั จจัยด้านการบริหารจัดการ ปั จจัยด้านผูน้ ํ า ปั จจัยด้านการ
สนับสนุ น และปั จจัยด้านการตลาดส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มนาแปลงใหญ่
บ้านครึงใต้ - บ้านประชาภิวฒ
ั น์ ต.ครึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.05 งานวิจยั สอดคล้องกับทฤษฎีของ นภดล ร่มโพธิ (2552) กล่าวว่าความสําเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนนันจําเป็ นต้องมีตวั ชีวัดผลสําเร็จทีมีความครอบคลุมในทุกเรืองคือ การวัดคุณภาพสินค้า
และบริการ การวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดความพึงพอใจลูกค้า การวัด
เกียวกับสภาพตลาด การวัดผลกลยุทธ์ การวัดความมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย การวัด
การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น ปั จจัยแห่งความสําเร็จปั จจัยทีสําคัญยิงทีต้องทําให้
มีหรือให้เกิดขึน เพือให้บรรลุความสําเร็จตามวิสยั ทัศน์ หรือก็คอื เป็ นการให้หลักการ แนวทาง
หรือ วิธีก ารทีองค์ก รจะสามารถบรรลุ ว ิส ัย ทัศ น์ ไ ด้ Critical Success Factor: CSF(ออนไลน์ ,
2555) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุดารัตน์ แช่มเงิน, ประเดิม ฉําใจ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง
(2560) เรืองปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนไวน์ศรีชุมสง ตําบลท่าไม้รวก อําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปั จจัยด้านผู้นํา ปั จจัยด้านการตลาด ปั จจัยด้านการจัดการ และ
ปั จจัยด้านการสนับ สนุ น มีผ ลต่อความสําเร็จของวสาหกิจชุ มชน โดยปั จจัยผู้นํามีร ะดับ ความ
คิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก ปั จจัย สนับ สนุ น อยู่ใ นระดับ มาก โดยเฉพาะการสนับ สนุ น จากกรม
ส่งเสริมการเกษตร และการได้รบั รู้ข่าวสารเกียวกับวิสาหกิจชุมชน จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก การบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านผูน้ ํา มีความสัมพันธ์กบั
ความสําเร็จวิสาหกิจชุมชน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจักร
พัน ธ์ ภู มิสุท ธาผล (2557) ศึก ษาปั จ จัย ทีมีผ ลต่ อ ความสํ า เร็จ ของการท่อ งเทียวโดยชุ ม ชน
หมู่บ้านแม่กํ าปอง ตาบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน พบว่าความสําเร็จเกิด จากกลุ่มผู้นํา มีก าร
กําหนดกฎระเบียบ มาตรการต่างๆทีชัด เจน การบริห ารจัดการมีการควบคุม และวางแผนที
ชัดเจน การสนับสนุ นนันมีก ารพัฒนาสมาชิกกลุ่ม ชาวบ้านหรือสมาชิก กลุ่ มมีส่วนร่ วมในทุ ก
กิจกรรมของกลุ่ม
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ข้อเสนอแนะ

1.
หน่ วยงานทีเกียวข้องควรทีจะเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ค วามเข้าใจ
เรืองการตลาดให้ก บั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มคี วามรู้ความเข้าใจมากขึน รวบถึงการสนับสนุ น
เทคโนโลยีททัี นสมัย
2.
ควรมีการพัฒนาในส่วนของกลุ่มผู้นําและคณะบริหารวิสาหกิจชุมชนในเรืองการ
บริหารจัดการวิสาหกิจ และการดําเนินวิสาหกิจชุมชน
3.
กลุ่มวิสาหกิจควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายขึน เพือรองรับ
ต่อตลาด และให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยหน่ วยงานทีเกีวข้องควรทีจะเข้า มาช่วยเหลือสนั บสนุ น
และแลกเปลียนความคิดเห็น
4.
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอืนหรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง อาจจะให้ความสําคัญตัวแปร
ทีมีผลต่อความสําเร็จ เพือให้การดําเนินงานมุ่งไปสูค่ วามสําเร็จทีมากขึน
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