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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองความมัน่คงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ี
ภาคกลางของประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉพาะภาคกลางในพื้นท่ี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัลพบุรี 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1,038 ตวัอย่าง  ท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และการวิเคราะห์ผลมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ โดยก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 1. ศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง
ของประเทศไทย ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ประเด็น 
สามารถเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพ
สินคา้และบริการ และดา้นประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน  ตามล าดบั  2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (Context) ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ  และดา้นนโยบายรัฐบาล มีอิทธิพลทางบวกกบัระดบัศกัยภาพใน
การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  3. ปัจจัยภายใน (Input)  ด้านความพร้อมด้านสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ด้านความรู้
ความสามารถและจ านวนของบุคลากร  และดา้นความเพียงพอของงบประมาณและความคล่องตวัในการใช ้ 
มีอิทธิพลทางบวกกับระดับศกัยภาพในการพึ่ งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 4. กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  
ด้านการบริหารการตลาด ด้านกระบวนการจดัการสินคา้และบริการ  ด้านการจดัการการเงินและบญัชี      
ดา้นการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และดา้นการวางแผนด าเนินงาน  ตามล าดบัมีอิทธิพลทางบวกกบั
ระดับศักยภาพในการพึ่ งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคัญ: ศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน, ความมัน่คงของเศรษฐกิจฐานราก, วิสาหกิจ
ชุมชน 
 

Abstract 
 This research has the objectives to study A sturdiness to self-reliance of community-based 
Enterprises of  the central region of Thailand and To explore the factors affecting to  a sturdiness to self-
reliance of community-based Enterprises of  the central region of Thailand. The samples of this research 
were 1,038 member community-based Enterprises in Suphanburi Province, Lopburi Province, Ayutthaya 
province. Saraburi and Ang Thong Province. The instrument used in this study was a questionnaire.  The 
statistics used in data analysis composed of frequency, percentage,  mean and standard deviation. Multiple 
regression analysis (MRA)  with coefficient of determination (R2)  at statistical significance of .05 were 
used for hypothesis test. 
 The result showed that :  1.  For the exploration of a sturdiness to self-reliance of community-
based Enterprises of  the central region of Thailand  was at a high level in overall. When each aspect was 
examined, it was found that, in every aspect, the level of sturdiness to self-reliance was high. Among all 
the aspects, the highest-rated aspect was Operational efficiency followed by product and service quality 
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and performance respectively.  2.  Context factors include economy and government policy were  
Significantly  influencing  to  a sturdiness to self-reliance of community-based Enterprises of  the central 
region of Thailand  at the 0.05 level.  3.  Input factors include workplace and material, Knowledge  and 
adequacy of personnel. and adequacy of budget were  Significantly  influencing  to  a sturdiness to self-
reliance of community-based Enterprises of  the central region of Thailand  at the 0.05 level.  And 4. 
Process factors include Marketing Management, process of handling goods and services,  Financial and 
accounting management,  Community Enterprise Membership Management,  and planning were  
Significantly  influencing  to  a sturdiness to self-reliance of community-based Enterprises of  the central 
region of Thailand  at the 0.05 level. 
 

Keywords:  Self-reliance of community-based Enterprises, The stability of the foundation economy,  
community-based Enterprises 
  

บทน า 
 ภายหลงัการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางธุรกิจ 
ผลกระทบท่ีส าคญัประการหน่ึงของโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจโลกคือการท าให้ความรุนแรงในการ
แข่งขนัของธุรกิจเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ีโลกยคุโลกาภิวตัน์ยงัท าให้ปัจจยัต่างๆ ท่ีเดิมไม่ถือว่าเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจเขา้มามีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน และไม่ใช่ทุกคนจะสามารถหารายได ้ไดเ้ท่าเทียม
กนัจึงเกิดความเหล่ือมล ้าของฐานะข้ึน (ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ, 2555)  ขณะเดียวกนัประเทศไทยกถื็อเป็นอีก
ประเทศหน่ึงท่ีก าลงัเผชิญกับปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ จากรายงานของ
เครดิต สวิสไดจ้ดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะความมัง่คัง่ของประเทศต่างๆ ในโลกปี ค.ศ. 2016 ซ่ึงขอ้มูลท่ีน่า
กงัวลท่ีสุด ก็คือประเทศไทยขยบัข้ึนจากอนัดบั 11 เป็นอนัดบั 3 ของประเทศท่ีมีความเหล่ือมล ้ามากท่ีสุดใน
โลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย  (Credit Suisse, 2016) 
 ปี พ.ศ. 2548 ภายใตน้โยบายประชานิยม มีสโลแกนท่ีว่า ส่ีปีซ่อม ในระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2547 
นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการแกไ้ขปัญหาความหายนะจากวิกฤติเศรษฐกิจจากปี พ.ศ. 2540 และส่ีปีสร้าง พ.ศ. 
2548 – 2551 ในการท าให้ชาติให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ วิสาหกิจชุมชน  ในปี พ.ศ. 2548 
รัฐบาลไดผ้ลกัดนัให้ออกพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ข้ึนเกิดเป็นนโยบายของรัฐบาล
ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ช่วยลดภาระหน้ีสินในภาคครัวเรือน โดยแกไ้ขดว้ยการให้
ประชาชนรู้จกัน าทรัพยากรท่ีมีอยู ่ท  าให้เกิดรายไดเ้พิ่มข้ึน   เพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
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เป็นกระจายโอกาส สร้างงาน สร้างรายไดไ้ปสู่ชนบท เพื่อลดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานเน่ืองจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกระจุกตวัในกรุงเทพมหานครภาคกลาง และภาคตะวนัออกในบางจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของนิคม
อุตสาหกรรม ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึงการผนัตัวจากการท า
เกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  จากแนวคิดดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่วิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานท่ีมัน่คงใหป้ระเทศ  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชาติ, 2553)  จึงไดมี้การไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลอยา่งเป็นรูปธรรมเม่ือการพฒันาวิสาหกิจชุมชน
ไดรั้บการสนบัสนุนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559)  เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยมุ่งเนน้การพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหส้งัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และมีการพฒันาแบบยัง่ยืน       
(สุนิสา ละวรรณวงษ ์และนรินทร์ สังขรั์กษา, 2558, หนา้ 1194)  
 จากนโยบายตามแผนพฒันาประเทศดงักล่าว ภาครัฐบาลจึงส่งเสริมดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจฐาน
รากอย่างหลากหลาย วิสาหกิจชุมชน ถือเป็นกลไก 1 ใน 12 ของนโยบายประชารัฐ ในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก ท่ีถือเป็น ท่ีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญ มีเป้าหมายเพื่อลด        
ความเหล่ือมล ้า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แขง็ ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน (สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน, 2559) ซ่ึงความชดัเจนของแผนดงักล่าวไดถู้กระบุไวอ้ยา่งชดัเจนภายใน แผนพฒันาเศรษฐกิจ
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีการพฒันาประเทศจะยงัคงยึดหลกัการพฒันาประเทศ โดยยึดหลกั “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 9-11 และยึดหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ดีการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบนั นั้นมียงัคงมี
ปัญหาจากการบริหารจดัการภาครัฐท่ียงัอ่อนแอ กลไกการพฒันาในแต่ละจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ยงัไม่
สามารถเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แต่การบริหารจดัการภาครัฐมีประสิทธิภาพต ่า ขาดระบบการท างาน ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย
แบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสากล ขณะท่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบไดข้ยายไปในวงกวา้งทั้งในภาครัฐ เอกชน และองคก์ร
เอกชน นอกจากน้ี กฎหมายหลายฉบับยงัไม่ได้มาตรฐานสากลเน่ืองจากล้าสมัยและกระบวนการ              
ตรากฎหมายยงัมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยติุธรรมยงัขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
อ านวยความยติุธรรมไดอ้ยา่งเสมอภาค  รวมถึงทางดา้นศกัยภาพของตวัวิสาหกิจชุมชนเองยงัคงมีปัญหาจาก
ชุมชน ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การบริหารการจดัการกลุ่มและสมาชิก การบริหารการจดัการตลาด การบริหาร
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การจดัการดา้นการผลิตและงานสนบัสนุนการผลิต การบริหารการจดัการดา้นบญัชี การพฒันาธุรกิจชุมชนสู่
ความยัง่ยืน แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะช่วยพฒันาวิสาหกิจชุมชนไดด้ว้ยการสนับสนุนการใชท้รัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถ่ินผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ         
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและการตลาด ตลอดจนยกระดบัผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพกา้วไปสู่วิสาหกิจขนาด
กลาง  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ สงัคมแห่งชาติ, 2559)   
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความตระหนักถึงปัญหาและความส าคญัดงักล่าวจึงได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความมัน่คงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองไดข้องวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ี
ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อใชใ้นการน าไปการพฒันา ปรับปรุงกลยทุธ์ในการบริหารจดัการตนเองเพื่อ
สร้างความมัน่คง และสร้างความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายประชารัฐของ
รัฐบาลและเกิดความมัน่คงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัศกัยภาพในการพึ่ งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย    
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ี
ภาคกลางของประเทศไทย 
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางในการสร้างศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ี
ภาคกลางของประเทศไทย  เพื่อน าไปสู่ความมัน่คงใหก้บัเศรษฐกิจฐานราก 
 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 กรอบแนวคิดน้ีถูกพฒันาข้ึนจากทฤษฎีระบบของเซอโต ้(Certo, 2006) ได้กล่าวถึงระบบการ
บริหารงานคือ ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารจัดการงานและคน ซ่ึงจัดเป็น “ส่ิงน าเข้า” (Input) โดยผ่าน 
“กระบวนการ” (Process) ในกิจกรรมการวางแผนการจดัองคก์าร การน าสั่งการ และการควบคุม ใหส้ามารถ
ประสานท างานร่วมกันไป เพื่อให้ได้“ผลลพัธ์” (Output) ซ่ึงก็คือการบรรลุถึงเป้าหมายผลส าเร็จต่างๆ           
ทั้งทางด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ โดยท่ีกระบวนการบริหาร
จดัการ น้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันตลอดเวลา และ การประเมินผลโครงการซิฟ โมเดล (Cipp 
Model) ของสตฟัเฟิลบีม (สมพิศ สุขแสน , 2547) ท่ีกล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่างๆ ไดน้ั้น จ าเป็น
จะตอ้งอาศยักระบวนการติดตามและประเมินผลท่ีเป็นระบบ 4 ประเภท ตามอกัษรภาษาองักฤษตวัแรก ของ 
CIPP Model ไดแ้ก่ 1) การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) 2) การประเมินปัจจยัน าเขา้ 
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(Input Evaluation: I) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) และ 4) การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation: P ) 
 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ในแนวคิดของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
(2556ก) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน สามารถวิเคราะห์ออกมาไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ดงัน้ี        
1) ปัจจยัภายในกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฎระเบียบ การแบ่งบทบาท       
การระดมทุน การแบ่งปันผลประโยชน์ ความเสียสละ ความสามคัคี ความร่วมมือของสมาชิกและครอบครัว 
การด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง คุณภาพสินคา้ การบริหารการตลาด ภาวะผูน้ า และการเครือข่ายวิสาหกิจ       
2) ปัจจยัภายในชุมชน ได้แก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน วฒันธรรมและประเพณี  โครงสร้าง
ประชากร การพฒันาคนรุ่นใหม่ ทรัพยากรภายในชุมชน การจา้งงานในชุมชนและรายได ้ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน การมีตลาดรองรับ ตลอดจนการยอมรับของชุมชน และ 3) ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้ง นโยบายรัฐ เครือข่ายภาคี กลไกทางการตลาด และการคมนาคม เป็นตน้ 
 ในส่วนของการการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนนั้นส านกังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  (2555) และจินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) ได้กล่าวว่า กระบวนการการประเมินผลการ
บริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนท่ีส าคญัมี 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ทิศทางวิสาหกิจชุมชน 2) การวางแผนการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 3) การบริหารการตลาด 4) การจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร                    
5) การบริหารสมาชิก และ 6) การจดัการสินคา้และบริการ 
 และการประเมินผลลพัธ์การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนนั้นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  (2555, หนา้ 20) และจินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) ไดก้ าหนดการประเมินผลลพัธ์
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาว่าท่ีผา่นมาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน นั้นประสบความส าเร็จ
หรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชน  ไว ้4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ดา้นประสิทธิผลตามภารกิจของ
วิสาหกิจชุมชน อาทิ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 2) คุณภาพสินค้าและบริการ ว่าสามารถผลิตได้ตาม
มาตรฐาน มีความปลอดภยั หรือมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัหรือไม่ 3) ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน โดยดูจาก
การลดต้นทุน และคุณภาพของระบบงาน และ 4) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาทิ ความส าเร็จของแผน                    
ความพึงพอใจของสมาชิก ฯลฯ จากแนวคิดดงักล่าวสามารถก าหนดกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิด 

และสมมติฐานท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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    ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจิัย 
 1. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (Context)  มีอิทธิพลต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
 2. ปัจจยัภายใน (Input) มีอิทธิพลต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

 
 
 
 

ศักยภาพในการพึง่พาตนเองของวสิาหกจิ
ชุมชน ในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศ

ไทย 
1. ดา้นประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน  
2. ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ  
3. ดา้นประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
 
ท่ีมา : จินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) 
1. นโยบายรัฐบาล 
2. สภาวะเศรษฐกิจ 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ปัจจัยภายใน (Input) 
1.  ความรู้ความสามารถและจ านวนของบุคลากร 
2. ความเพียงพอของงบประมาณและความ
คล่องตวัในการใช ้
3. ความพร้อมดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้

กระบวนการท างาน ของวสิาหกจิชุมชน 
(Process) 

1. การวางแผนด าเนินงาน 
2. การบริหารการตลาด 
3.กระบวนการจดัการสินคา้และบริการ 
4. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
5. การจดัการการเงินและบญัชี 
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 3. กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  มีอิทธิพลต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพา
ตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีศึกษาโดยการส ารวจ 
(Survey research method) ดว้ยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูล
ทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์  และรายงานการวิจยัขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรท่ีใชส้ าหรับการตอบแบบสอบถาม  คือ  สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉพาะภาค
กลางในพื้นท่ี 5 จงัหวดัไดแ้ก่จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบุรี 
และจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1,038 ตวัอย่าง โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะใช้โดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)           
จากสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง  5 จงัหวดั ท่ีมีจ  านวนวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุดในภาคกลาง 
ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบุรี  และจงัหวดัอ่างทอง 
จากนั้ นน ามาสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) อีกคร้ังหน่ึง       
ตามจ านวนสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแต่ละจงัหวดั โดยแบ่งสัดส่วนได ้ดงัน้ี  1. จงัหวดัลพบุรี  232 
ตวัอยา่ง 2. จงัหวดัสุพรรณบุรี 248 ตวัอยา่ง 3.  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 165 ตวัอยา่ง 4. จงัหวดัสระบุรี 213 
ตวัอยา่ง  และ 5. จงัหวดัอ่างทอง 180 ตวัอยา่ง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผ่านการทดสอบ
ความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content validity) แบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 4 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ค  าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
(Context) ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัภายใน (Input)  ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบักระบวนการท างานของ
วิสาหกิจชุมชน (Process)  และส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนใน
เขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

 
ผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาจากการรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 
1,038 คน พบวา่    
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 1. ผลการศึกษาระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย    
 จากการศึกษา พบว่า  สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ    
ความคิดเห็นต่อศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย      
อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ ง 3  ประเด็น สามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี  ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   (x̅= 4.01) รองลงมาคือ             
ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ (x̅= 3.81)  และดา้นประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน  (x̅= 3.54) 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  ในภาพรวม (n = 1,038) 
 

 
 2. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
   2.1  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  (Context) จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอก (Context) 2 ปัจจยั โดยสามารถเรียงล าดบัความมีอิทธิพลจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี
ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ  และดา้นนโยบายรัฐบาล ตามล าดบั มีอิทธิพลทางบวกกบัระดบัศกัยภาพในการพึ่งพา
ตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05       
โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลาง
ของประเทศไทย) ไดร้้อยละ 28.5 (ตารางท่ี 2) 
 

ศักยภาพในการพึง่พาตนเองของวสิาหกจิชุมชน  
ในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย  

x̅ SD แปลความหมายระดับ อนัดับ 
ที ่

1. ดา้นประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน   3.54 0.82 มาก 3 
2. ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ 3.81 0.77 มาก 2 
3. ดา้นประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   4.01 0.62 มาก 1 

เฉล่ีย 3.78 0.62 มาก - 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของของปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (Context) ท่ีมีต่อระดบัศกัยภาพใน
การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
   2.2  ปัจจยัภายใน (Input) จากการศึกษาพบว่า จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีปัจจยัภายใน 
(Input) ทั้ ง 3 ปัจจยั โดยสามารถเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปน้อยได้ดังน้ีด้านความพร้อมด้าน
สถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ด้านความรู้ความสามารถและจ านวนของบุคลากร  และด้าน            
ความเพียงพอของงบประมาณและความคล่องตวัในการใช ้ตามล าดบั มีอิทธิพลทางบวกกบัระดบัศกัยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ี
ภาคกลางของประเทศไทย) ไดร้้อยละ  (ตารางท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity  

Statistics  

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 2.053 .115  17.824 .000*   
1. ดา้นนโยบายรัฐบาล    .096 .030 .115 3.163 .002* .523 1.911 
2. ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ   .419 .033 .439 12.706 .000* .579 1.727 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน .030 .030 .031 1.028 .304 .769 1.301 
F = 137.58, Sig. = .000, R = .534,  R2 = .285,   Adjusted R Square = .283,   Durbin-Watson  = 1.208 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของของปัจจยัภายใน (Input) ท่ีมีต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
   2.3  กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า         
มีกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  ทั้ง 5 ปัจจยั โดยสามารถเรียงล าดบัความมีอิทธิพลจาก
มากไปน้อยไดด้งัน้ีดา้นการบริหารการตลาด ดา้นกระบวนการจดัการสินคา้และบริการ  ดา้นการจดัการ
การเงินและบัญชี ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และด้านการวางแผนด าเนินงาน  ตามล าดับ            
มีอิทธิพลทางบวกกับระดับศกัยภาพในการพึ่ งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัศกัยภาพในการพึ่งพา
ตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย) ไดร้้อยละ  (ตารางท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity  

Statistics  

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) .246 .089  2.744 .006*   
1. ดา้นความรู้ความสามารถและ
จ านวนของบุคลากร .430 .026 .405 16.716 .000* .629 1.591 
2. ดา้นความเพียงพอของงบประมาณ
และความคล่องตวัในการใช ้ .087 .015 .130 5.745 .000* .721 1.386 
3. ดา้นความพร้อมดา้นสถานท่ีและ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    .361 .019 .426 19.356 .000* .760 1.316 
F = 560.06, Sig. = .000, R = .787,  R2 = .619,   Adjusted R Square = .618,   Durbin-Watson  = 1.346 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของของกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  ท่ีมีต่อระดบั
ศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 ระดบัศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย    
จากผลการศึกษาพบว่า สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
ต่อศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ทั้งในภาพรวม  
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผูว้ิจัยมองว่าเป็นผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากประสิทธิผลของการน าน าเอา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติตั้ งแต่แผนแม่บทอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี 9-12  โดยท่ี
แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ซ่ึงเป็นแผนล่าสุดนั้นเนน้การพฒันาประเทศ  โดยยดึหลกั 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา”  ท่ีลดความ            
เหล่ือมล ้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวตักรรม โดยกรมพฒันาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัท่ีจะน าแผนดังกล่าวไปปฏิบติั  ซ่ึงแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.  2560 – 2564 ก็ได้ด าเนินการภายใต้หลักการ
ดงักล่าวโดยมีวิสัยทศัน์คือ “เศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564” จึงท าให้มี     

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity  

Statistics  

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.170 .080  14.691 .000*   

1. ดา้นการวางแผน
ด าเนินงาน -.178 .022 -.241 -7.991 .000* .415 2.407 

2. ดา้นการบริหารการตลาด .333 .018 .545 19.013 .000* .462 2.165 

3. ดา้นกระบวนการจดัการ
สินคา้และบริการ   .258 .025 .290 10.190 .000* .467 2.141 

4. ดา้นการบริหารสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน .108 .022 .125 4.955 .000* .598 1.672 

5. ดา้นการจดัการการเงินและ
บญัชี    .158 .018 .212 8.989 .000* .682 1.465 
F = 320.922, Sig. = .000, R = .780,  R2 = .609,   Adjusted R Square = .607,   Durbin-Watson  = 1.387 



 

C H A P T E R  4 
 

 71 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

พนัธกิจหลกัคือ การพฒันาการบริหารจดัการชุมชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืและสร้างระบบกลไกและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจฐานรากให้มัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพฒันาอย่างเน่ืองของแต่ละ
รัฐบาลท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนการก่อตั้ ง และด าเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชน           
ทั้งทางดา้นวสัดุอุปกรณ์ การสนับสนุนงบประมาณโดยการร่วมมือกบัสถาบนัการเงินของรัฐในการออก
เงินกู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนท่ีต้องการเงินทุน การให้ความรู้ต่างๆ อาทิ นวตักรรมการผลิต ความรู้และ
กระบวนการในการบริหารจดัการ โดยการร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาของรัฐในการจดัการฝึกอบรม ฯลฯ  
นอกจากนั้นจากการลงส ารวจพื้นท่ีเองผูว้ิจยัยงัไดพ้บว่าหลายๆ วิสาหกิจชุมชนนั้นเร่ิมตน้ดว้ยการท าส่ิงท่ี
ตนเองนั้นถนดั มีความรู้ มีทกัษะ โดยเนน้การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการใชว้ตัถุดิบภายในชุมชน จึงท า
ใหว้ิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  ยิง่ไปกว่านั้นการใชส้มาชิก
ท่ีเป็นคนในชุมชนซ่ึงมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันยิ่งท าให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความสามัคคีในการ
ด าเนินงาน ส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีท าใหศ้กัยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนนั้นอยูใ่นระดบัมาก  
 ซ่ึงผลการวิจัยท่ีพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสาโรช เนติธรรมกุล (2554)            
ยงัพบว่า ในภาคใตต้อนบนนั้นวิสาหกิจชุมชนมีความเขม้แขง็อยา่งมาก มีการช่วยเหลือกนัและกนั ในอดีต
เศรษฐกิจในพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นเกษตรแบบผสมผสานท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้แต่ในปัจจุบนัการ
หันมาปลูกพืชเชิงเด่ียวท าให้ให้ตอ้งพึ่งอาหารหลกัจากชุมชนภายนอก มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ     
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556ข)  ท่ีพบว่า วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา มีจุดแข็งคือ        
มีวตัถุดิบธรรมชาติในทอ้งถ่ินเพื่อใชใ้นการผลิต แรงงานมีเพียงพอ และยงัคงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสัญญา เคณาภูมิ (2558) ท่ีพบว่าประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ในการ
พึ่งตนเองและปัจจยัการจดัการเทคโนโลยี โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การปรับตวัของวิสาหกิจชุมชน ความยืดหยุน่ใน
การเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงของวิสาหกิจชุมชน และความสามารถในการด ารงอยู่ของวิสาหกิจชุมชน 
ตามล าดบั     
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทั้ งปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (Context)  ปัจจยัภายใน 
(Input) และกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  นั้นมีอิทธิพลต่อระดบัศกัยภาพในการพึ่งพา
ตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระสัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2552) ท่ีพบว่า นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
และการบริหารจดัการ มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน 4 จงัหวดัชายแดนลุ่มน ้ าโขง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพาพร ลอยวฒันกุล และคณะ  (2559)           
ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นผูน้ า  ดา้นการผลิต  ปัจจยัดา้นการจดัการ  ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด 
ตามล าดบั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัยะลา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของดุษฎี นาคเรือง (2560) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นการบริหารการเงิน 
และดา้นการบริหารการตลาด และดา้นคุณลกัษณะของสมาชิกมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ 
ชุมชนจงัหวดัยะลาตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                    
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นนัยยะในเชิงนโยบายท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
 1. ดา้นประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน  จากผลการศึกษายงัคงพบว่า วิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยนั้นยงัคงมีรายไดแ้ละสร้างก าไรท่ีไม่ต่อเน่ือง ท าให้สมาชิก
ยงัไม่มีรายได้ท่ีมั่นคง  ผูว้ิจัยเห็นว่าควรมีการสนับสนุนให้เกิดตลาด จัดหากลุ่มลูกคา้ถาวรให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้สามารถขายสินคา้ไดต้ลอดทั้งปี รวมถึงการพฒันาสินคา้และบริการของวิสาหกิจชุมชน  
ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดดว้ยอีกทางหน่ึงควบคู่กนัไป 
 2. ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ  จากผลการศึกษายงัคงพบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยนั้นยงัคงผลิตสินคา้/ บริการ โดยไม่ไดรั้บการรับรองคุณภาพ จากองคก์ร
ระดับประเทศ รวมถึงยงัไม่สามารถสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้ ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคัญกับการพัฒนานวตักรรมการผลิต และจัดการการผลิตให้มี
มาตรฐานและด าเนินการของเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ เคร่ืองหมาย อย., เคร่ืองหมาย         
คลีนฟู๊ ดกู๊ดแทส (Cleen food good taste), เคร่ืองหมายฮาลาล (Halal) เป็นตน้ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่
สินคา้และบริการ  นอกจากนั้นยงัควรมีการส่งเริมวิสาหกิจชุมชนให้มีการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้แก่
สินคา้และบริการ  ให้โดเด่นในตลาดสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดผูบ้ริโภคให้มาซ้ือสินคา้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
 3. ดา้นประสิทธิภาพของการด าเนินงาน จากผลการศึกษายงัคงพบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ใน
เขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยนั้นยงัคงมีขอ้ผดิพลาดทางกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ อาทิ การมี
วตัถุดิบเหลือเกินการผลิตท าให้เน่าเสีย ผลิตไดไ้ม่ตรงตามมาตรฐาน ไม่ตรงความตอ้งการของลูกคา้ ฯลฯ 
รวมถึงการไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนงานท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว ้ทั้งยอดการขายสินคา้ จ านวนผลิต
สินคา้ไม่เพียงพอ ฯลฯ ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้ถึงการเขียน
แผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการการวางเป้าหมายท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีตวัช้ีวดั
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนปฏิบัติการ (Action plan) ทั้ งทางด้านการผลิต การตลาด         
การบริหารสมาชิก และการจดัการงบประมาณ ส าหรับให้แต่ละวิสาหกิจชุมชนใชเ้ป็นแบบแผนให้สมาชิก
ไดท้ าปฏิบติัตามใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
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