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ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน

Success Factors Of Community Enterprises
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Abstract
 The purpose of this study was to study the factors that affect the success of the communities in Yala province. 

The sample group has been selected from 11 group in the province of Yala by purposive sampling, starting from a 

three-star level in with a total of 100 people.

 The results showed that the majority of respondents were female, aged between 41 -50 years old. They were 

married or living together with secondary or the same level education with monthly income of more 6,000 baht and 

have experience in operations between 6-10 years.

 The finding showed that the overall respondents agreed on the factors that influence at the highest level 

success of community enterprises in Yala province found that the overall sample agreed at the highest level. It was 

found that majority agreed on the need for a leader, following by production and management and to a great extent 

the participation in the financial and marketing side, respectively.

 When taking each items of production were consideration, it was agreed to determine to use the highest 

level of quality of the raw materials to manufacture the product in the market. They also agree to a large extent, 

that regularly tracking the needs of customers in the market is needed. it was agreed at the highest level that clear 

and transparent financial accounting was to be provided along with a Board of Directors, where members participate 

in the review. The participation and involvement of management was reported at the highest level, such as the 

formulation of regulations. Rules of the reviewers point out problems and create solutions for the group. The 

members agree on the highest level that the leader must have the personality readily to assist various problems 

and agreed that the leader must also have operational skills. This is the ability to overcome restrictions and obstacles 

using appropriate methods to their advantage to develop the business of the group.
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา 

กลุมตัวอยาง คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา จํานวน 11 กลุม ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย เปนการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากผลการคัดสรร ระดับ 3 ดาวขึ้นไป วิธีการสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 100 ราย

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา พบวา โดยภาพรวมกลุม

ตวัอยางเหน็ดวยในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาเหน็ดวยในระดับมากทีส่ดุคอื ดานผูนาํ รองลงมา ดานการผลติ และเห็น

ดวยในระดับมาก คือ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม ดานการเงิน และดานการตลาด ตามลําดับ

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ดานการผลิต พบวา เห็นดวยในระดับมากที่สุด คือ การกําหนดคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตสินคา 

ดานการตลาด พบวา เห็นดวยในระดับมาก คือ การติดตามขอมูลความตองการของลูกคาและตลาดอยางสมํ่าเสมอ ดานการเงิน พบวา 

เห็นดวยในระดับมากที่สุด คือ การทําบัญชีการเงินท่ีชัดเจนและโปรงใส ดานการจัดการ พบวา เห็นดวยในระดับมากที่สุด คือ การเปด

โอกาสใหคณะกรรมการ และสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ดานการมีสวนรวม พบวา เห็นดวยในระดับมากที่สุด คือ การมี
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สวนรวมดานการจัดการ เชน การกาํหนดกฎระเบยีบ ขอบงัคบัของกลุม การแสดงความคดิเหน็ชีป้ระเด็นปญหาและการแกปญหาของกลุม 

และดานผูนําเกีย่วกบับคุลกิภาพ พบวา เหน็ดวยในระดบัมากทีสุ่ด คือ มคีวามพรอมในการชวยเหลอืสมาชกิทีเ่ผชิญกบัปญหาตางๆ สาํหรบั

ดานผูนํา เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน พบวา เห็นดวยในระดับมากที่สุด คือ ความสามารถในการนําขอดี ขอจํากัด โอกาส อุปสรรค และ

วิธีการที่เหมาะสมมาใช เพื่อพัฒนากิจการของกลุม 
 

คําสําคัญ : ปจจัย ความสําเร็จ วิสาหกิจชุมชน การมีสวนรวม

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โครงสรางการผลติของประเทศและพฒันาเศรษฐกจิยคุใหม 

(New Economy) มีการปรับโครงสรางไปสู ระดับสูงขึ้น คือ 

ระบบเศรษฐกิจที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรม 

(Efficiency-driven and Innovation-driven Economy) 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 ไดใหความสาํคญั

กับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการรวมตัว รวมคิด 

รวมทําในรูปแบบที่หลากหลายและจัดกิจกรรมตอเน่ืองตามความ

พรอมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองคความรูและระบบการ

เรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอกชุมชน นําไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการสรางความ

ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังให

ความสําคัญในการสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เสริมสราง

ศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสันติและเก้ือกูล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10, 2552 )

 วิสาหกิจชุมชน เกิดข้ึนจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจ

ชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอยางตอเน่ืองและ

เปนระบบ สถานประกอบการที่ชุมชนเปนเจาของนั้นกลับมีแนวคิด

ทีเ่นนการพึง่พาอาศยักนัมากกวาการแสวงหากาํไร ดังน้ัน จงึใชคาํวา 

“วิสาหกิจชุมชน” (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจ

ชมุชน, 2548) วิสาหกจิชมุชนเปนกจิการของชมุชนเกีย่วกบัการผลิต

สินคา การใหบริการหรือการอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มี

ความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน วิสาหกิจชุมชน เปนการประกอบการ

ซึง่รวมถงึกระบวนการคดิ การจดัการผลผลติและทรพัยากร โดยนํา

วัตถุดิบ ทรัพยากร ภูมิปญญาของชุมชนมาสรางสรรคผลผลิต เพื่อ

กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรูของชุมชน 

(กันยารัตน เพ็งพอรู, 2555) การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ การวางแผน โดยการประชุม 1-3 ครั้ง/

เดือน การจัดองคกร คือ มีโครงสรางแบบแนวดิ่ง มีการจัดคนเขา

ทํางาน ตามหนาที่ที่เหมาะสม การอํานวยการ มีการส่ังงาน

 การควบคมุ มกีารจดัทาํบญัชเีบกิ-จายวตัถุดบิ บญัชรีบั-จายเงนิสด 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และความพอประมาณ วางแผนตาม

ลูกคาสั่ง (ณัฐนันท หลักคํา, 2555)

จะเห็นไดวา วิสาหกิจชุมชนเปนการดําเนินการที่รวมตัวโดยชุมชน

โดยใชภมูปิญญาของทองถิน่ทีม่มีาตัง้แตโบราณ ลกัษณะปจจยั ไดแก 

ดานการผลติ การคดิคนรปูแบบผลติภณัฑใหมีความแปลกใหม ดาน

การตลาด มีการวางแผนตลาดเปนมาตรฐาน ดานการเงิน เปนการ

ระดมทุนจากสมาชิกเอง ดานการจัดการ กําหนดเปาหมาย การจัด

โครงสราง การแบงหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีความชัดเจน

และโปรงใส ดานการมีสวนรวม อาศัยความรวมมือ รวมคิด รวมกัน

ตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมจะสงผลใหกลุม

มีความเจริญกาวหนา ดานผู นํา เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

การแขงขันทางการคาในอนาคต เกิดการสรางงาน สรางรายได 

และลดภาระคาใชจายใหประชาชนสวนใหญของประเทศสามารถ

พึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ดังนั้น คณะวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย

ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความ

สําเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา

กรอบแนวคิดการวิจัย
         

      

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 

 

ความสําเร็จของ

วิสาหกิจชุมชน

ปจจัยที่มีอิทธิพล

- ดานการผลิต

- ดานการตลาด

- ดานการเงิน

- ดานการจัดการ

- ดานการมีสวนรวม

- ดานผูนํา
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ขอบเขตของการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา ที่ไดรับ

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2555 

จาํนวน 121 กลุม (สาํนกังานพัฒนาชุมชนอาํเภอเมอืงยะลา, 2558)

 กลุมตัวอยาง คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา ท่ีได

รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2555 

เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากผลการคัดสรรระดับ 

3 ดาวขึน้ไป จาํนวน 11 กลุม วธิกีารสาํรวจขอมลูโดยใชแบบสอบถาม 

จํานวน 100 คน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนคนที่เปนกลุมตัวอยางแตละกลุมวิสาหกิจ

กลุมวิสาหกิจชุมชน

ผลการ

คัดสรร

(ระดับดาว)

จํานวน 

(คน)

1. กลุมเยาวชนบาติกแฮนดเพนท 

  (กลุมเกบาติก)

5 10

2. กลุมปกผาคลุมผม ชุมชนมุสลิม

  สัมพันธ

5 10

3. กลุมนํ้าพริกอินทิราอาหารทะเล

  แปรรูป

5 10

4. กลุมอาดือนันบาติก 5 10

5. กลุมเกษตรยั่งยืน 4 10

6. กลุมสงเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร 4 10

7. กลุมแมบานเกษตรกรบานทาสาป 4 10

8. Yala Bird Cage City 3 7

9. กลุมเครื่องประดับคริสตอล 3 7

10. กลุมหอยประดิษฐและของที่ระลึก 3 7

11. กลุมศรีปุตรี 3 9

รวม 100

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Question-

naire) โดยแบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที ่1 ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเปน

แบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ

 ตอนที ่2 ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความสาํเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน 

ไดแก ปจจัยดานการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการ การมี

สวนรวม และดานผูนํา 5 ลําดับ (rating scale) คือ มากที่สุด 

(5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) นอยที่สุด (1) (ประเวศน 

มหารัตนสกุล,2557) มีขอคําถาม จํานวน 44 ขอ 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาดําเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชน เปนแบบปลายเปด (Open end) จํานวน 1 ขอ

 สําหรับการแปลความหมายของตอนที่  2 ใช  เกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

 4.20 - 5.00 มีการดําเนินงาน/ปฏิบัติระดับมากที่สุด

 3.40 - 4.19 มีการดําเนินงาน/ปฏิบัติระดับมาก

 2.60 - 3.39 มีการดําเนินงาน/ปฏิบัติระดับปานกลาง

 1.80 - 2.59 มีการดําเนินงาน/ปฏิบัติระดับนอย

 1.00 - 1.79 มีการดําเนินงาน/ปฏิบัติระดับนอยที่สุด

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
 1.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆ จากบทความ ตํารา เอกสาร 

วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในสรางแบบ 

สอบถาม และกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม

 2.  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค

 3.  นาํแบบสอบถามทีส่รางขึน้ใหผูเช่ียวชาญทางดานเนือ้หา 

3 ทาน เพือ่พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) ดวยการพิจารณาใหคะแนนและเสนอแนะเพิ่มเติมตาม

เกณฑ นําผลที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหาคาความ

สอดคลอง (IOC) (สุนิสา จุยมวงศรี, 2556) ระหวางผูเชี่ยวชาญ 

3 คน ผลจากการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา พบวา แบบสอบถาม

มีคามากกวา 0.666

 4.  พิมพแบบสอบถามฉบับทดลองแลวนําไปทดลองใช 

(Try-out) กับกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา ที่ไมใชกลุ ม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 30 คน

 5.  การหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยวิธีของแอลฟา ครอนบัช (Cornbrash’s Alpha) โดยใชสูตร 

(สุนิสา จุยมวงศรี, 2556) ผลปรากฏวาใหคาความเชื่อมั่น 0.889 

ซึ่งแสดงวาแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นในระดับสูงมาก 

สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 6.  นําแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นแลว ไปใชสําหรับ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
 ในการดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูคณะวจิยัไดดาํเนนิการ

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  นาํหนงัสอืขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมลูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตอกับประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน

ที่เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

ขอมูล 

 2.  คณะวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

 3.  ตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
 ขอมลูจากการใชการวเิคราะหเชงิพรรณนา ในประเดน็ปจจยั

ดานการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการ การมีสวนรวม และ

ดานผูนาํ ขอมลูจากแบบสอบถามนาํมาตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอคาํถามทีไ่ดรบั และนาํขอมลูจากแบบสอบถาม จดัหมวดหมูและ

วิเคราะหหาคาสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) (สุภมาส อังศุโชติ, 

2556)

 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

(สันติ บุญภิรมย, 2557)

สรุปผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 

จากกลุ มและเครือขายวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดยะลาที่เปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน และไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

เบื้องตนเกี่ยว กับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

ยะลา ตามลําดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 77.00 

สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 

30.00 สวนใหญ มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 73 คน 

คดิเปนรอยละ 73.00 สวนใหญมีระดับการศกึษามธัยมศึกษา/เทยีบ

เทา จาํนวน 39 คน คดิเปนรอยละ 39.00 สวนใหญมรีายไดตอเดอืน 

6,000 บาทขึ้นไปจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.00 สวนใหญมี

ประสบการณในการดําเนินงานอยูระหวาง 6- 10 ป จํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 40.00 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดยะลา โดย

ภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากที่สุด (x= 4.20) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา เห็นดวยในระดับมาก

ที่สุด ลําดับแรก คือ ดานผูนํา ในขอบุคลิกภาพ (x  = 4.47) 

และทักษะการปฏิบัติงาน (x = 4.32) ตามมาดวยดานการผลิต

(x = 4.24) สําหรับดานอื่นๆ เห็นดวยในระดับมาก คือ ดานการ

จัดการ (x= 4.16) ดานการมีสวนรวม (x = 4.15) ดานการเงิน 

(x= 4.12) และดานการตลาด (x = 3.92) ตามลําดับ

 เม่ือพิจารณาแตละปจจัยพบวา ปจจัยดานการผลิตอยูใน

ระดับเห็นดวยมากที่สุด (x = 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุคอื การกาํหนดคณุภาพของวตัถดุบิทีจ่ะนาํมา

ผลิตสินคา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x = 4.47) 

 ปจจัยดานการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

(x = 3.92) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด

คอื การตดิตามขอมลูความตองการของลกูคาและตลาด อยูในระดบั

เห็นดวยมาก (x= 4.19)

 ปจจัยดานการเงิน โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก

(x= 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด 

คือ การทําบัญชีการเงินที่ชัดเจนและโปรงใส อยูในระดับเห็นดวย

มากที่สุด (x = 4.35) 

 ปจจยัดานการจดัการ โดยภาพรวมอยูในระดบัเหน็ดวยมาก 

(x = 4.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ การเปดโอกาสใหคณะกรรมการและสมาชิกมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x= 4.39) ปจจยั

ดานการมสีวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดบัเหน็ดวยมาก (x= 4.15) 

เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื การมสีวน

รวมดานการจัดการ เชน การกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุม 

การแสดงความคิดเห็นช้ีประเด็นปญหาและการแกปญหาของกลุม 

อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x= 4.29) 

 ปจจยัดานผูนาํ เกีย่วกบับคุลกิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดบั

เห็นดวยมากที่สุด (x = 4.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความพรอมในการชวยเหลือสมาชิกที่เผชิญ

กับปญหาตางๆ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x= 4.51) สําหรับ

ปจจัยดานผูนํา เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมากที่สุด (x= 4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสามารถในการนําขอจํากัด โอกาส 

อุปสรรค และวิธีการที่เหมาะสมมาใชเพื่อพัฒนากิจการของกลุม 

อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x= 4.40)
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ตารางที่ 2  คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็

  เก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจ

  ชุมชนจังหวัดยะลา โดยภาพรวม

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จ
x S.D แปลความ

ดานการผลิต 4.24 0.58 เห็นดวย

มากที่สุด

ดานการตลาด 3.92 0.77 เห็นดวย

มาก

ดานการเงิน 4.12 0.72 เห็นดวย

มาก

ดานการจัดการ 4.16 0.55 เห็นดวย

มาก

ดานการมีสวนรวม 4.15 0.65 เห็นดวย

มาก

ดานผูนํา

  บุคลิกภาพ

 

ทักษะการปฏิบัติงาน

4.47

 

4.32

0.49

0.47

เห็นดวย

มากที่สุด

เห็นดวย

มากที่สุด

รวม 4.20 0.54 เห็นดวย

มากที่สุด

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน

จงัหวดัยะลาโดยภาพรวม พบวา กลุมตวัอยางเหน็ดวยในระดบัมาก

ที่สุด (x= 4.20) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา 

เหน็ดวยในระดบัมากทีส่ดุ ลาํดบัแรก คอื ดานผูนาํ ในขอบคุลิกภาพ 

(x= 4.47) และทักษะการปฏิบัติงาน (x= 4.32) ตามมาดวย

ดานการผลิต (x= 4.24) สําหรับดานอื่นๆ เห็นดวยในระดับมาก 

คือ ดานการจัดการ (x= 4.16) ดานการมีสวนรวม (x= 4.15) 

ดานการเงิน (x= 4.12) และดานการตลาด (x= 3.92) ตามลําดับ

 จะเห็นไดวา ดานผูนํา (บุคลิกภาพ) มีคาเฉลี่ยสูงสุดกวา  

ทุกดาน ดังรายละเอียด ในตารางที่ 3, 4, 5 ตามลําดับ ดังนี้

ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็

  เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจ

  ชุมชน จังหวัดยะลา ดานผูนํา (บุคลิกภาพ)

ดานผูนํา

(บุคลิกภาพ)
x S.D แปลความ

1. มีความประพฤติเปน

  แบบอยางที่ดี มีความ

  กระตือรือรน สนใจใน

  หนาที่

4.38 0.64
เห็นดวย

มากที่สุด

2. รับฟงความคิดเห็นของ

  สมาชิก
4.49 0.55

เห็นดวย

มากที่สุด

3. มีบุคลิกภาพที่อบอุน

  และสุภาพเรียบรอย สุขุม

  รอบคอบ คุมอารมณไดดี
4.50 0.56

เห็นดวย

มากที่สุด

4. เอาใจใสสมาชิกอยาง

  ทั่วถึงและสมํ่าเสมอเทา

  เทียมกัน

4.47 0.59
เห็นดวย

มากที่สุด

5. มีความพรอมในการ

 ชวยเหลือสมาชิกที่เผชิญ

 กับปญหาตางๆ
4.51 0.55

เห็นดวย

มากที่สุด

รวม  4.47 0.49
เห็นดวย

มากที่สุด

 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา 

ดานผูนาํ (บคุลกิภาพ) โดยรวม พบวา กลุมตวัอยางเหน็ดวยในระดบั

มากที่สุด (x= 4.47) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผลการวิจัย พบวา 

เหน็ดวยในระดบัมากทีส่ดุ คอื มคีวามพรอมในการชวยเหลอืสมาชกิ

ที่เผชิญกับปญหาตางๆ (x= 4.51) มีบุคลิกภาพที่อบอุนและสุภาพ

เรียบรอย สุขุมรอบคอบ คุมอารมณไดดี (x= 4.50) รับฟงความคิด

เห็นของสมาชิก (x= 4.49) เอาใจใสสมาชิกอยางทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอเทาเทียมกัน (x= 4.47) และมีความประพฤติเปนแบบ

อยางที่ดีมีความกระตือรือรน สนใจในหนาที่ (x= 4.38) ตามลําดับ 

อกีดานผูนาํ (ทกัษะการปฏบิตังิาน) คาเฉลีย่รองลงมา ดงัตารางท่ี 4 

ดังนี้ 
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ดานผูนําทักษะการปฏิบัติงาน x S.D แปลความ

1. ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ และความรับผิดชอบใน 

  การปฏิบัติงาน

4.34 0.57 เห็นดวย

มากที่สุด

2. ความสามารถในการมองการณไกล 4.21 0.67 เห็นดวย

มากที่สุด

3. ความสามารถในการบรหิารจดัการ ความสามารถในการกระตุนใหสมาชกิเกดิการยอมรบั

  เปาหมายของกลุม และความสามารถในการติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ

4.35 0.62 เห็นดวย

มากที่สุด

4. ความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจแกสมาชิกและความสามารถในการแกปญหาใน

  การทํางานหรือขัดแยงภายในกลุม

4.30 .056 เห็นดวย

มากที่สุด

5. ความสามารถในการนาํขอด ีขอจาํกดั โอกาส อปุสรรค และวธิกีารทีเ่หมาะสมมาใชเพ่ือ  

  พัฒนากิจการของกลุม

4.40 0.58 เห็นดวย

มากที่สุด

รวม

4.32 0.47 เห็นดวย

มากที่สุด

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน

  จังหวัดยะลา ดานผูนํา (ทักษะการปฏิบัติงาน)

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน

จงัหวดัยะลา ดานผูนาํ (ทกัพบวา กลุมตวัอยางเหน็ดวยในระดบัมาก

ที่สุด (x= 4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผลการวิจัย พบวา เห็น

ดวยในระดับมากที่สุด คือ ความสามารถในการนําขอดี ขอจํากัด 

โอกาส อุปสรรค และวิธีการที่เหมาะสมมาใชเพื่อพัฒนากิจการของ

กลุม (x = 4.40) ความสามารถ ในการบรหิารจดัการ ความสามารถ

ในการกระตุนใหสมาชิกเกิดการยอมรับเปาหมายของกลุม และ

ความสามารถในการตดิตอประสานงานกบัผูทีเ่กีย่วของ (x = 4.35) 

ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (x= 4.34) ความสามารถในการ

สรางขวัญกําลังใจแกสมาชิกและความสามารถในการแกปญหาใน

การทาํงานหรอืขดัแยงภายในกลุม (x= 4.30) และความสามารถใน

การมองการณไกล (x= 4.21) ตามลาํดบั อกีทัง้คาเฉลีย่ ทีร่องลงมา

ที่นาสนใจ คือดานการผลิต ซึ่งมีมากกวาการจัดการ การมีสวนรวม 

การเงิน และดานตลาด ตามลําดับ ดังตารางที่ 5

ดานการผลิต x S.D แปลความ

1. การวางแผนการผลิตสินคาและการกําหนดขั้นตอนการผลิต 4.40 .056 เห็นดวยมากที่สุด

2. การเตรียมและจัดหาวัตถุดิบมีความเพียงพอ ทันตอความตองการ 4.43 .065 เห็นดวยมากที่สุด

3. การสรางผลิตภัณฑที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบสีสันและลวดลาย 4.39 0.61 เห็นดวยมากที่สุด

4. การกําหนดคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตสินคา 4.47 0.59 เห็นดวยมากที่สุด

5. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑกอนออกจําหนาย 4.26 0.74 เห็นดวยมากที่สุด

6. การคิดคน ปรับปรุง วิธีการใหมๆ ในการผลิตสินคา 4.14 0.84 เห็นดวยมาก

7. การออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง 3.95 1.00 เห็นดวยมาก

8. การพัฒนากระบวนการผลิตสินคา 3.95 1.11 เห็นดวยมาก

รวม 4.24 .058 เห็นดวยมากที่สุด

ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

  ยะลา ดานการผลิต
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 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดยะลาดานการผลิตโดยรวม พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยใน

ระดับมากที่สุด (x= 4.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผลการวิจัย 

พบวา เหน็ดวยในระดับมากทีส่ดุ ลาํดบัแรก คอื การกาํหนดคุณภาพ

ของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตสินคา (x= 4.47) ตามมาดวยการเตรียม

และจดัหาวตัถดุบิมคีวามเพยีงพอ ทนัตอความตองการ อยูในระดบั

เห็นดวยมากที่สุด (x= 4.43) การวางแผนการผลิตสินคาและการ

กาํหนดข้ันตอนการผลติ (x= 4.40) การสรางผลติภัณฑทีห่ลากหลาย 

ทัง้รูปแบบสสีนัและลวดลาย (x= 4.39) และการตรวจสอบคณุภาพ

ของผลิตภัณฑกอนออกจําหนาย (x= 4.26) ตามลําดับ สําหรับขอ

อื่นๆ เห็นดวยในระดับมาก คือ การคิดคน ปรับปรุง วิธีการใหมๆ 

ในการผลติสนิคา (x= 4.14) การออกแบบผลติภณัฑใหมๆ  อยางตอ

เน่ือง และการพัฒนากระบวนการผลิตสินคามีระดับความคิดเห็น

เทากัน (x= 3.95) 

ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

 1.  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ควรเนนดานการ

ตลาด โดยเฉพาะตลาดทองถิน่ ดวยการพฒันาผลติภัณฑหรอืสนิคา

ใหมคีวามหลากหลาย มคีณุภาพไดมาตรฐาน เปนทีย่อมรบั และควร

มกีารถายทอดความรู สงเสรมิ ปลกูฝงความคดิใหสมาชิกกลุมเขาใจ

กระบวนการพัฒนาทางบริหารธุรกิจ เชน การบริหารจัดการดาน

การตลาด การเงินการบัญชี เทคนิคการบริหารที่ดี ทักษะการผลิต 

และหลักการจัดสรรผลประโยชนรวมกัน

 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง

และยั่งยืน หนวยงานภาครัฐทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

ตองใหการสนบัสนนุ ไดแก การสงเสรมิดานการตลาดอยางสมํา่เสมอ 

ตอเนื่อง ใหโอกาสทุกกลุมอยางยุติธรรม สนับสนุนงบประมาณ 

สนับสนุนดานวิชาการ และสรางองคความรูดานการบริหารจัดการ

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

 3. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย การมี

สวนรวม การพึ่งพาตนเอง และวิธีคิดบวก แนวคิดในทํางานใหมี

ความสขุ มกีารพัฒนาอยางตอเนือ่ง เชน การเขารวมอบรมกบัหนวย

งานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการไปศึกษาดูงาน 

อภิปรายผล
 ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความสาํเรจ็ของวสิาหกจิชมุชน จงัหวดั

ยะลา ประกอบดวย ปจจัยดานการผลิต การตลาด การเงิน การ

จดัการ การมสีวนรวมโดยเฉพาะปจจยัดานการผลติ อยูในระดบัเหน็

ดวยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ นิภาภรณ จงวุฒิเวศย (2552) ที่ได

กลาวถึง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจ

ชุมชน ดานการผลิต ความพรอมดานทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบ

ภูมิปญญา ความรู ความสามารถที่จะแปรปจจัยการผลิต 

 ดังตารางที่ 2 สวนปจจัยดานผูนําโดยภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับรัชนี รูปหลอ ดุษฎี พรหมทัต 

และวัลภา วองวิธกุล (2552) ที่กลาววา จากการศึกษาแนวทางการ

พัฒนาสูความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชนที่มีโอกาสขยายตัวเชิงธุรกิจไดจะมีลักษณะที่สําคัญ คือ ผูนํา

มีความเขมแข็ง เสียสละ และเปนที่ยอมรับของสมาชิก อีกทั้งยัง

สอดคลองกับรัชดาวัลย แอวสวนจันทร (2558) ซึ่งการศึกษา

คุณลักษณะของผูนํามีคุณลักษณะเปนบุคคลไดรับการยอมรับและ

ยกยองจากคนอื่น เชนเดียวกับผูนําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดที่มี

การบริหารจัดการที่เปนระบบ สมาชิกภายในกลุมมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ มีการประสานงาน

ระหวางสมาชิกในกลุม และมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในทองถิ่น 

มีรายไดจากการดําเนินงาน และมีการจัดสรรผลประโยชนรวมกัน

อยางโปรงใส และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในทองถิ่น

ขอเสนอแนะ
  การวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดยะลา คณะวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน

 1. หนวยงานภาครัฐควรสงเสริม สนับสนุน กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนดานผูนํา ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการดําเนินงานให

ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ 

 2. หนวยงานภาครัฐควรสงเสริม สนับสนุน ดานการผลิต

ของกลุมวสิาหกจิชมุชนในการพฒันาคณุภาพของวตัถดุบิทีจ่ะนาํมา

ผลิตสินคา ตลอดจนสงเสริมการผลิตแบบครบวงจร เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแขงขัน

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรทาํการวจิยัเพือ่หาปจจัยทีม่ผีลตอกลุมวสิาหกจิชมุชน

ที่ไมประสบความสําเร็จ

 2. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนสูความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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