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รูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

ชนนิกานต์ อินทรเผือก1* ประเพศ ไกรจันทร์ 2 และ ทวีศักดิ์ รปูสิงห์ 3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชนในระดับดี 2) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และ 3) 
พัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มภาคกลางที่อนุมัติการจดทะเบียนในประเภทวิสาหกิจการผลิตและผ่านประเมิน
ศักยภาพในระดับดี จ านวนทั้งสิ้น 353 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นรวม 0.98 
สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์สถิติเชิงพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระดับความส าคัญองค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.34)  รูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) 
องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ (1) 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน (2) การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย (3) การสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการผลิต (4) การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (5) การสรา้งตราสินค้าเพื่อการจดจ า (6) 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และ 2) องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยประกอบด้วยองค์ประกอย
ย่อย ดังนี้ (1) การมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรของผู้น า (2) การมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม (3) การสร้าง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (4) การบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม (5) การพัฒนาบุคลากร และ (6) การบริหารการตลาด 
 
ค าส าคัญ: การจัดการ; การจัดการวิสาหกิจชุมชน; ความยั่งยืน 

รับพิจารณา: 25 ธันวาคม 2560 
แก้ไข: 3 มีนาคม 2564 
ตอบรับ: 9 มีนาคม 2564 
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The Model of Community Enterprise Management for Sustainable Growth 
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Abstract 
The objectives of the study were 1) to study the operating conditions of the community 

enterprises with competency assessment at a good level 2) to study the model components of 
community enterprise management for sustainable growth 3) to develop the model of community 
enterprise management for sustainable growth. The Samplings were 353 people working for the 
community enterprises in the central region of Thailand with approved registration of 
manufacturing and potential assessment at a good level. The research instruments used were 
questionnaires with a total reliability of 0.98. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson product moment correlation coefficient and Stepwise multiple regression 
analysis. The results of this study indicated that the significance of components of the Community 
Enterprise Management in general was at high level (  = 4.34). the model of community enterprise 
management for sustainable growth consisted of 2 components 1) Public Sector Management 
Quality Award (PMQA) with the following sub-components - (1) skills of management (2) 
manufacturing of various types of goods and products (3) innovations for manufacturing process (4) 
constant improvement of goods and products (5) branding for memorization (6) leadership of 
executives 2) operating system for sustainability with the following sub-components – (1) vision of 
the leaders (2) honesty, morality and ethics of the leaders (3) quality of the products (4) 
membership management (5) personnel development (6) marketing management.   
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1.  บทน า 
 จากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนไหวและการพัฒนาชนบท
ของประเทศไทยที่ผ่านมา เช่นกลุ่มเกษตรกร องค์กร
ชุมชน นั้นมีความอ่อนแอ ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ จึงท าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองไม่ได้ 
โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่ง เริ่มจากการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 
เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดย
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ด้วย
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและตามนโนบายแห่งรัฐด้าน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนในระดับรากหญ้าของประเทศให้มี
ความเข้มแข็ง ส่งเสริมชุมชนในการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการทรัพยากร การผลิต การตลาด และ
การจัดการทุนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน บนพื้นฐานของ
การสร้างความสงบสุขและระบบนิเวศทางสังคมโดยรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน
ประกอบการในแนวทาง “วิสาหกิจชุมชน” อันเป็นการ
ประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหว่างชุมชน โดยน าวัตถุดิบ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของชุมชน รวมทั้งงาน วิจัยต้นแบบมาสร้างสรรค์
ผลผลิต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเรียนรู้ของชุมชน [1] 
 นโยบายข้างต้นเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญใน 
“การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งเป็นเร่ืองที่สัมพันธ์กับ 
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น และเป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศ [1] 
 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และเป็น
แนวทางที่สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความ
ยั่งยืน ท าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community 
Enterprise : SMCE) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน โดยมีหลักคิดที่ว่า หาก

ประชาชนสามารถน าทรัพยากรต่าง ๆ มาท าให้เกิดมูลค่า 
ก็จะสามารถสร้างรายได้อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและขจัดปัญหา
ความยากจนได้ในที่สุด วิสาหกิจชุมชนจึงมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน 
รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 
โดยการน าเอาทรัพยากร วัตถุดิบ และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถแก้ปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
ให้อยู่ดีมีสุข ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งได้น้อมน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
มาใช้เป็นแนวทาง ซึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ส าคัญของ
ประเทศ” [2] 
 แต่วิสาหกิจชุมชนก็ยังคงมีปัญหาต่าง ๆ โดยปัญหา
หลักของวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ 1) ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ 
2) ปัญหาด้านบริหารจัดการ 3) ปัญหาด้านการตลาด 4) 
ปัญหาด้านการผลิต 5) ปัญหาด้านการเงินและแหล่ง
เงินทุนต่ า 6) ปัญหาด้านเทคโนโลยี 7) ปัญหาขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ [3] ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความ
มั่งคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ 
 จากแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของภาครัฐและ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548 ได้มี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนทั้งประเทศ
จ านวนมาก และมีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้วิสากิจชุมชนได้เรียนรู้
ตนเองในด้านต่าง ๆ ดังรูปที่ 1 
 จากความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการ
จดทะเบียนกับอัตราร้อยละผลการประเมินศักยภาพใน
ระดับดี พบว่า จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมิน
มีอัตรามากกว่าร้อยละ 50.00 ของวิสาหกิจชุมชนที่
อนุมัติการจดทะเบยีน แต่จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการ
ประเมินศักยภาพระดับดี นั้นมีอัตราน้อยกว่าร้อยละ 
35.00 เมื่อเทียบกับที่ประเมินศักยภาพ โดยมีการอนุมัติ
จดทะเบียนในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 อัตราร้อยละ
1.63, ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555อัตราร้อยละ 1.85, ปี 
2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อัตราร้อยละ 0.95, ปี 2558 
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อัตราร้อยละ 3.72 และปี 2559 
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รูปที่ 1 แผนภูมิเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนกับอัตราร้อยละผลการประเมิน 
 ศักยภาพในระดับดี 

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อัตราร้อยละ 4.26 [4] แต่ผลการ
ประเมินศักยภาพในระดับดีไม่แปรผลตามวิสาหกิจชุมชน
ที่มีการอนุมัติการจดทะเบียน โดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ปี 2556 (ปีฐาน) มีอัตราการลดลงโดยเทียบจากปี
ฐานดังนี้ ปี 2557 มีอัตราการลดลงจากปีฐานคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 0.89, ปี 2558 มีอัตราการลดลงจากปีฐานคิด
เป็นอัตราร้อยละ 13.25 และปี 2559 มีอัตราการลดลง
จากปีฐานคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.72 และความสัมพันธ์
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนกับอัตรา
ร้อยละผลการประเมินศักยภาพในระดับดีในแต่ละภาค 
พบว่าในทุกภาคของประเทศไทยมีการประเมินผล
ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน (2557) อย่างต่อเนื่อง แต่
เกณฑ์การประเมินผลระดับดีกลับลดน้อยลงจากปีฐาน 
(2557) อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
จัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มของ
ภาคกลางที่คลอบคลุมทุกประเภทการผลิตสินค้าและ
ปัจจุบันในปี 2559 ภาคกลางยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ผ่าน
การประเมินศักยภาพน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 13.14 [5] 
ดังนั้นเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพ
ระดับปานกลาง ปรับปรุง รวมถึงที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
ศักยภาพให้มีทิศทางวิสาหกิจชุมชนตามรูปแบบของ
ปัจจัยที่ประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ ผู้น าและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 
การวางแผนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน การบริหาร
ตลาด การจัดการความรู้และข้อมูลการบริหารสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน การจัดการสินค้าหรือบริการ และผลลัพธ์
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อก าหนดแนวทาง
พัฒนาตนเองและวางแผนส่งเสริมตามความพร้อมของ
วิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น  

 จากประเด็นปัญหาปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนน าองค์ประกอบของระบบการบริหารไปพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าและการบริหารวิสาหกิจชุมชน การ
วางแผนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน การบริหารตลาด 
การจัดการความรู้และข้อมูล การบริหารสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน การจัดการสินค้าหรือบริการ ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการ
ให้เกิดความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชนในโอกาสต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ที่ผ่านการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในระดับดี 
 2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
3.  ขอบเขตงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก และส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ คือวิธีการเก็บ
แบบสอบถาม 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมถึง
แนวคิดทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA), ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลการจด
ทะเบียนและผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
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 3.2 ขอบเขตพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้จะด าเนินการวิจัยใน
พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มภาคกลางที่อนุมัติการจด
ทะเบียน 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มภาค
กลางที่อนุมัติการจดทะเบียนในประเภทวิสาหกิจการ
ผลิตและผ่านประเมินศักยภาพในระดับดีจ านวน 26 
จังหวัด โดยมีจ านวนทั้งหมด 2,973 แห่งและกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 353 คน ใช้การค านวณหากลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ส าเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ค่าความ คลาดเคลื่อน ±5% [6] 
 
4.  วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้แบ่งการด าเนินงานเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในและต่างประเทศ 
 4.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
 น าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีงาน 
วิจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้อง สรุปประเด็นเพื่อน ามาสร้าง
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์
ประธานวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับ ประเทศประจ าปี 2558 จ านวน 3 แห่ง และ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสากิจชุมชน 
จ านวน 2 คน 
 4.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
          4.3.1 สกัดข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เข้ากับความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อสร้างแบบสอบถาม  
          4.3.2 น าแบบสอบถามส่งผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด 5 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรง ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามต่อวัตถุประสงค์และประเด็น
วิจัย โดยใช้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence)  
ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 

 4.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง 

4.4.1 น าแบบสอบถามจากขั้นตอนที่ 4.3 ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง 30 ชุด มาวิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติด้ วยเทคนิคสัมประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha 
Coefficient) โดยใช้ค่าครอนบันช์ อัลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันในภาพรวมทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.986 เมื่อจ าแนกรายด้าน ค่าความเชื่อมั่น
องค์ประกอบด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน (PMQA) 
เท่ากับ 0.973 และ ค่าความเชื่อมั่นองค์ประกอบด้าน
ความยั่งยืน เท่ากับ 0.975 
 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่ภาค
กลางจ านวน 353 คน 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

4.6.1 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อหาความ ส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล 

4.6.2 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปพิจารณา
ความความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชน และรูปแบบการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 4.7 การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก
ของรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน น าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่านประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ได้ค่าการประเมินอยู่ระหว่าง ร้อยละ 33.33 - 100.00 
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในระดับดี 
 จากที่ได้ท าการสัมภาษณ์ของประธานวิสาหกิจชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน 
สรุปได้ว่าประธานกลุ่มมีการก าหนดวิสัยทัศน์ให้สมาชิก 
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายให้กับกลุ่มอย่างชัดเจน มี
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การจัดสรรทรัพยากรในการผลิต วางแผนการสร้างผล
ก าไรให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า การหาแหล่งตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ 
และการควบคุมคุณภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนา
ความสามารถของสมาชิกโดยการจัดอบรมและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่สมาชิกใหม่ ๆ  

5.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

5.2.1 การวิเคราะห์ค่าระดับความส าคัญองค์ประกอบ
การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการด าเนินการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในภาพรวม  
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ  

 องค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชน และ 
 การด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ประเด็นที่ประเมิน ( ) S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
องค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
1. ด้านการน าองค์กร 4.43 0.56 มากที่สุด 
2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 4.28 0.62 มากที่สุด 
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.50 0.52 มากที่สุด 
4. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 4.16 0.66 มาก 
5. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 4.32 0.61 มากที่สุด 
6. ด้านการจัดการพัฒนาองค์กร  4.36 0.57 มากที่สุด 
7. ด้านประสิทธิผลในการด าเนินงาน 4.35 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.50 มากที่สุด 
การด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
1. ด้านความพอประมาณ 4.57 0.52 มากที่สุด 
2. ด้านการมีเหตุผล 4.46 0.53 มากที่สุด 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4.43 0.55 มากที่สุด 
4. ด้านเง่ือนไขความรู ้ 4.48 0.48 มากที่สุด 
5. ด้านเง่ือนไขคุณธรรม 4.59 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.45 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.34 0.50 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความส าคัญองค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.34) และการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50) โดย
ผลรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.34) 
  5.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
จัดการวิสาหกิจชุมชน และรูปแบบการจัดการวิสาหกิจ 
ชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ตารางที่ 2  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชน  

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน 

ค่าความสัมพันธ์
กับองค์ประกอบ

การจัดการ
วิสาหกิจชุมชน 

ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน .717 ** 
การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

.714 ** 

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย 

.705 ** 

การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต .697 ** 
การสร้างตราสินค้าเพื่อการจดจ า .693 ** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 จากตารางที่ 2 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงาน (rxy = .717) การปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (rxy = 
.714) การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
(rxy = .705) ค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลางได้แก่ 
การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต (rxy = .697) และ
การสร้างตราสินค้าเพื่อการจดจ า (rxy = .693) ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

จัดการวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กับ 
การด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการวิสาหกิจชมุชน 

ค่าความสัมพันธ์
กับการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน 
การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

.546 **  

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย 

.542 ** 

การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต .515 ** 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน .510 ** 
** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
(rxy =.546) การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย ( rxy = .542)  การสร้ างนวั ตกรรมใน
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กระบวนการผลิต (rxy = .515) ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงาน (rxy = .510) ตามล าดับ 
 5.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน และรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  
  5.3.1 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการวิสาหกิจชุมชน ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน  
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร

พยากรณ์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการจัดการวิสาหกิจชุมชน ที่ส่งผลต่อการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน  

ตัวแปรพยากรณ์ B 
Std. 
Error 
(b) 

 t Sig 

ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงาน X1 

.194 .038 .246 5.047* .000 

การผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย X16 

.150 .036 .212 4.142* .000 

การสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการผลิต X14 

.108 .031 .154 3.447* .001 

การปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง X15 

.100 .036 .147 2.810* .005 

การสร้างตราสินค้าเพื่อ
การจดจ า X9 

.172 .040 .227 4.334* .000 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
X3 

.128 .032 .164 3.975* .000 

* P< .05 , a = 1.064, R=.850, R2=.723, SEest =.255, Adjust R2=.717,  
   F= 131.073 

  
 จากตารางที่ 4 ตัวแปรพยากรณ์องค์ประกอบที่

ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการวิสาหกิจชุมชน ที่
ส่งผลต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชน มีจ านวน 6 ตัวคือ 1) 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน 2) การผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 3) การสร้างนวัตกรรมใน
กระบวน การผลิต 4) การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 5) การสร้างตราสินค้าเพื่อการ
จดจ า และ 6) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้ ง 6 ตัวร่วมกัน
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบการจั ดการ

วิสาหกิจชุมชน ได้ร้อยละ 72.30 (R2 = .723) มีความ 
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์  (SEest) .255 โดย
สร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
Ŷ1 = 1.064 + 0.194X1 + 0.150X16 + 0.108X14 + 

0.100X15 + 0.172X9 + 0.128X3        (1) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
�̂�y1 = 0.246Z1 + 0.212Z16 + 0.154Z14 + 

0.147Z15 + 0.227Z9 + 0.164Z3    (2) 

5.3.2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการวิสาหกิจชุมชน ที่ส่งผลต่อการด าเนินการเพื่อ 
ให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการวิสาหกิจชุมชน  
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร

พยากรณ์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการจัดการวิสาหกิจชุมชน ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความย่ังยืนในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน 

ตัวแปรพยากรณ์ B 
Std. 
Error 
(b) 

 t Sig 

การมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารองค์กรของผู้น า X2 

-.292 .055 -.424 -5.327* .000 

การมีความซ่ือสัตย์ 
มีคุณธรรม และจริยธรรม 
X11 

.203 .044 .212 4.648* .000 

การสร้างคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ X6 

-.131 .039 -.159 -3.390* .001 

การบริหารจัดการสมาชิก
กลุ่ม X5 

.177 .036 .269 4.992* .000 

การหาแหล่งตลาด X18 -.134 .033 -.231 -4.046* .000 
การพัฒนาบุคลากร X7 -.161 .041 -.250 -3.937* .000 
การบริหารการตลาด X4 -.097 .041 -.154 -2.368* .018 

* P< .05 , a = 2.201, R=.718, R2=.515, SEest =.296, Adjust R2=.498,  
F= 30.728 

 จากตารางที่ 5 ตัวแปรพยากรณ์องค์ประกอบที่ส่ง 
ผลต่อความส าเร็จในการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อ
การด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน มีจ านวน 7 ตัว คือ 1) การมีวิสัยทัศน์ใน
การบริหารองค์กรของผู้น า 2) การมีความ ซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม และจริยธรรม 3) การสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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4) การบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม 5) การหาแหล่งตลาด 
6) การพัฒนาบุคลากร และ 7) การบริหารการตลาด โดย
ตัวแปรทั้ง 7 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน ได้ร้อยละ 51.50 (R2 = .515) มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest)  .296 โดยสร้างเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ 
ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
Ŷ1 = 2.201 + (-0.292)X2 + 0.203X11 +  

 (-0.131)X6 + 0.177X5 + (-0.134)X18 +  
 (-0.161)X 7+ (-0.097)X4                (3) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
�̂�y1 = (-0.424)Z2 + 0.212Z11 + (-0.159)Z6 +  

 0.269Z5 + (-0.231)Z18 + (-0.250)Z7 + 
 (-0.154)Z4           (4) 

 5.4 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนไปปรับใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าองค์ประกอบทั้ง 
13 องค์ประกอบ มีค่าการประเมินความเหมาะสมอยู่
ระหว่างร้อยละ 33.33 – 100.00 โดยมีองค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 องค์ประกอบ ที่มีค่าความ
เหมาะสมเพียง 33.33 คือ การหาแหล่งตลาด ดังนั้นจึง
ท าการ ตัดองค์ประกอบด้านการหาแหล่งตลาดออกจาก
องค์ประกอบย่อย เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการระบุว่า 
การหาแหล่งตลาดจัดอยู่ในองค์ประกอบด้านการบริหาร
การตลาดอยู่แล้ว 

ตารางที่ 6 แสดงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการวสิาหกิจ
ชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยนื 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ 

องค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชน  
คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

- ด้านการน าองค์กร 
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- ด้านคุณภาพการให้บริการ 
- ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
- ด้านการจัดการทรัพยากรบคุคล 
- ด้านการจัดการพัฒนาองค์กร 
- ด้านประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

- ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการของ  
  ผู้ประกอบการ 
- การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความ  
  หลากหลาย 
- การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต 
- การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ ์
  อย่างต่อเนื่อง 
- การสร้างตราสินคา้เพื่อการจดจ า 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

องค์ประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน คือ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

- ด้านความพอประมาณ 
- ด้านการมีเหตุผล 
- ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- ด้านเง่ือนไขความรู้ 
- ด้านเง่ือนไขคุณธรรม 

- การมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรของผู้น า 
- การมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและ 
  จริยธรรม 
- การสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ ์
- การบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การบริหารการตลาด 

   
 จากตารางที่ 6 ท าให้ได้รูปแบบการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 รูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

6.  สรุปและอภิปรายผล 
  องค์ปะกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน 

6.1  องค์ปะกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในภาพรวม โดยศึกษาพบว่าองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการวิสาหกิจชุมชนมาก
ที่สุด คือ การสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ การมีความซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม และจริยธรรม การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการหาแหล่งตลาดเป็น
องค์ประกอบที่ ส่ งผลต่อความส าเร็จมากที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ยุทธจักร [7] ได้ท าการศึกษา
ความส าเร็จในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยหลักที่ส าคัญ
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน ปัจจัยเก่ียวกับผู้น า ปัจจัยเก่ียวกับสมาชิก ปัจจัย

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทั้งจากภายในและปฏิสัมพันธ์ที่ดี
จากภายนอก ปัจจัยเก่ียวกับระบบข้อมูลข่าวสาร ปัจจัย
เก่ียวกับเครือข่ายการผลิตที่เก้ือหนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
กิจกรรม อย่างไรก็ตามกลุ่มทอผ้าไหม  แพรวาบ้านโพน
ยังต้องพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นโดยเฉพาะ
การบริหารจัดการในด้านการตลาด ให้มีเอกภาพในการ
ด าเนินงาน จึงจะมีศักยภาพในการแข็งขันทางการตลาด
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 6.2  องค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชน คือ การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประกอบด้วย 1) ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน 2) 
การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต 3) การผลิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 4) การปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 5) การ
สร้างตราสินค้าเพื่อการจดจ าซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด
ของ McCarthy and Perreault [8] คือส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ สถานที่ ส่งเสริม
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การตลาด ราคา และ กล่าวถึงการสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้าเป้าหมายแล้วผู้บริโภคมีเส้นทางหลายทาง เช่น 
ผลิตภัณฑ์สามารถมีหลายขนาดและรูปร่าง รวมไปถึง
ระดับคุณภาพของสินค้า และระดับการบริการที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ บรรจุภัณฑ์สามารถมีหลากหลายขนาด 
หลายสีหรือวัสดุตรายี่ห้อสินค้า และการรับประกัน 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ 6) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
โดยจะเน้นความส าคัญในเรื่องความช านาญในการบริหาร 
งานของผู้ประกอบการ และเรื่องผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย วรุณกาญจน์ [9] ได้ศึกษา เร่ือง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมใน
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารผลการวิจัยพบว่า ประธานกลุ่ม
ธุรกิจ OTOP มีความคิดเห็นด้วย เกี่ยวกับการมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (1) ด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่น ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม
ได้แสดงความคิดเห็นในการระดมความคิดใหม่ ๆ มุ่งเน้น
ให้ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (2) ด้าน
การมุ่งเน้นลักษณะตลาดและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เช่น สร้างความเชื่อมั่นใน
การสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทาง 
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความเชื่อมั่นในการ
นาแนวคิดทางเทคโนโลยีไปทดสอบกับลูกค้าอย่าง
เหมาะสม จากผลการวิจัยสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ก าหนด กลยุทธ์การแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ 
ด้านบุคลากร และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ของ
ธุรกิจ OTOP ให้สามารถน าไปประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมให้มีประสิทธิภาพและมีการด าเนินงานที่ ดีมากขึ้น 
และ Purateera [10] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ประกอบไปด้วย 1) ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ 
2) ความสามารถของผู้ประกอบการ 3) เทคโนโลยีที่ใช้ 4) 
ทัศนคติของผู้ประกอบการ 5) แรงจูงใจในการประกอบการ 
6) แหล่งเงินทุน 7) ความ คิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ 
 6.3  การด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน คือ ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารองค์กรของผู้น า 2) การมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม 3) การสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ 4) การ
บริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม 5) การพัฒนาบุคลากร และ 

6) การบริหารการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญ
กมล [11] การวิจัยเรื่อง  การจัดการธุรกิจชุมชนบน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า 
การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการด้านการตลาด และการจัดการการเงินและ
บัญชี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน 
ส่วนความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับ
งานวิจัย เดชวิทย์ [12] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ทางกลุ่มมีความต้องการความรู้และการ
พัฒนาทักษะเพิ่มเติมในเรื่องที่ เป็นปัญหาทั้ง 4 ด้าน 
อย่างไรก็ตามกลุ่มมีศักยภาพในเรื่องของความสามัคคี มี
ความตั้งใจในการพัฒนา มีพื้นฐานความรู้ในการตัดเย็บ 
ที่ดีและมีช่องทางการตลาดของตนเอง และจากการพัฒนา
ความรู้ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ  ท าให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมี
รูปแบบในการด าเนินงานเชิงธุรกิจครบทุกหน้าที่ ได้แก่ 
การบริหารจัดการ การตลาด การผลิต และการเงินบัญชี 
ท าให้กลุ่มมีการบริหารงานด้วยหลักเหตุผล มีความรอบรู้
ทางการตลาด มีความรอบคอบในการผลิต และเกิดความ
ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน จนกลุ่มสามารถจัดตั้งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้เป็นผลส าเร็จ 
แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของชุมชน ในการ
พัฒนาการด าเนินงานธุรกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง
จะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีส าหรับธุรกิจชุมชน บนหลัก
ความพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการวิสาหกิจชุมชนจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบ
หลายอย่างที่มีความส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินการ โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการ
สร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีและเป็นที่
พอใจของลูกค้ามากขึ้น 
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 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1 ควรท าการศึกษาด้านการจัดการของ
วิสาหกิจอื่น ๆ ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง 
  7.2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดการด้านการเงิน
และแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
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