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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์ของการวิจัย  คือเพื่อ ศึกษาถึงระดับปัจจัย ท่ี มีผล  

ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน  ในเขตจงัหวดัสระบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน  ในเขต
จงัหวดัสระบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน จาํนวนทั้งส้ิน 372 คน ไดรั้บการ
ตอบแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ จาํนวนทั้งส้ิน 372 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของ
ธุรกิจชุมชน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test และ F – test โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05 
             ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 41 ปีข้ึนไป ระดบั
การศึกษาประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชนมากกวา่ 5 ปี
ข้ึนไป 

ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจ
ชุมชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้น
การมีส่วนร่วม ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ดา้นความรู้ทกัษะประสบการณ์ของสมาชิก 
ดา้นหน่วยงานภาคีและการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจชุมชน  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูป้ระกอบธุรกิจชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชนแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่า เพศต่างกนั อายุต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั อาชีพ
ต่างกัน และระยะเวลาในการตั้ งธุรกิจชุมชนต่างกัน มีความสําเร็จทางธุรกิจชุมชนต่างกัน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the level of factors affecting the success of 

business community in Saraburi province and to compare the opinions on these factors. The 
sample group was 372 enterpreneurs who managed business community. Three hundreds seventy 
two completed sets of questionnaires were replied. Tool of data collecting was a questionnaire 
asking about members’ opinions on factors affecting the success of business community. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Statistics used for 
testing the hypothesis were t-test and F-test with statistically significant level of .05. 
 The result showed that most of the sample group was female agriculturists, aged over 40 
years old with primary school graduation and had established business community for over  
5 years. Members’ opinions on factors affecting the success of business community  overall was 
at the highest level. When considering each aspect, leaders’ potential in the part of participation, 
structure and work process, members’ knowledge, skill and experience, supporting participants’ 
work unit and development affected the success of business community at the highest level. The 
result of hypothesis testing was that the entrepreneurs with different demographic background had 
different opinions on factors affecting the success of business community. The entrepreneurs with 
different sex, age, education, career, and period of establishing business had different  success in 
running business community. 
 
คาํสําคญั   
            ธุรกิจชุมชน สระบุรี ความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน  
 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตก้รอบความคิดของเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยม แมจ้ะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่ก็สร้างปัญหาท่ีซบัซอ้น
มากมาย ท่ีสําคญัไดแ้ก่การกระจายรายไดท่ี้เลวลง สังคมกลายเป็นบริโภคนิยม ขาดระเบียบวินัย 
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นิยมวตัถุมากกว่าคุณธรรม สถาบนัครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ นอกจากนั้น การพฒันาเศรษฐกิจ 
               ในลกัษณะดงักล่าวไดท้าํลายทรัพยากรธรรมชาติ และความสามารถในพ่ึงพาตนเอง เป็น
การพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื ดงัจะเห็นไดว้า่เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าในปี 2540 การพฒันาตามแนวทาง
ดงักล่าวเป็นปัญหา ทาํให้หันมาหาภาคชนบทเป็นตวัช่วย โดยประกาศนโยบายเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองภายใตแ้นวคิดดงักล่าว นอกจากการผลิตแบบผสมผสานของครัวเรือนในชนบทแลว้ การ
รวมกลุ่มทาํธุรกิจ โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันคิด ร่วมกันทาํ และร่วมกัน
รับผิดชอบ เรียกว่า ธุรกิจของชุมชน  ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาและเป็นทางออกของ
สงัคมไทย ท่ีจะทาํใหก้ารพฒันามีความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

แนวคิดด้านธุรกิจชุมชนนั้น ไม่ใช่เร่ืองใหม่เสียทีเดียว เพราะแนวทางน้ีมีการดาํเนิน     
กนัมาอยา่งยาวนาน ดงัจะเห็นไดว้่า ในปี 2459 ไดมี้การจดัตั้งสหกรณ์หาทุน อนัถือเป็นธุรกิจชุมชน
ในลกัษณะหน่ึง เป็นธุรกิจชุมชนดา้นการเงิน และไดมี้การขยายตวัไปสู่ธุรกิจในชุมชนรูปแบบ    
ต่าง ๆ กระจายอยู่ไปทั่ว  อย่างไรก็ตามแม้ธุรกิจชุมชนจะมีมานานและมีเป็นจาํนวนมาก แต่
ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ช้ีให้เห็นว่า ยงัมีธุรกิจชุมชนอีกจาํนวนมาก ท่ียงัมีปัญหา ท่ีตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ข  ดงันั้น    ถา้ตอ้งการใหธุ้รกิจชุมชนเขม้แขง็ มีบทบาทท่ีชดัเจนสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยอย่างย ัง่ยืน จาํตอ้งศึกษาแนวทางการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีประสบ
ผลสําเร็จ ว่ามีเหตุและปัจจยัใดบา้งเป็นตวักาํหนด เพื่อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนท่ีมีอยู่ ให้เป็นยุทธ์ศาสตร์ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 การสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกไดมี้ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของสมาชิก เพื่อ
ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน และเพื่อนําผลท่ีได้จาก
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการสนบัสนุน ส่งเสริมธุรกิจชุมชน ให้สามารถยกระดบัผลิตภณัฑใ์ห้
ไดม้าตรฐาน สามารถจาํหน่ายไดท้ั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
              ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของ
ธุรกิจชุมชน แตกต่างกนัอยา่งไร  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามองคป์ระกอบทั้ง 9 ประการ ท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
                1.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
                    ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชน 
                    ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ศกัยภาพของผูน้าํ การมีส่วนร่วม ทุนการดาํเนินงาน โครงสร้างและ
กระบวนการทาํงาน การเช่ือมโยงเครือข่าย ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
ความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร การพฒันาการเรียนรู้ หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ี
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
                      2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จะทาํการวิจยัในลกัษณะของกรณีศึกษา โดยผูว้ิจยัได้
เจาะจงเลือกกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีไดรั้บการคดัสรรจดัระดบัผลิตภณัฑ ์หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  มีจาํนวนกลุ่มท่ีไดรั้บการคดัสรร 123 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งส้ิน 5,395 ราย จาก
จาํนวนกลุ่มทั้งส้ิน 383 กลุ่ม  
       จากจาํนวนประชากรของกลุ่มสมาชิก จาํนวน 5,395 ราย และจากการคาํนวณขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อา้งใน ไพศาล  หวงัพานิช 2551) 
ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 372 ราย โดยการแทนค่าสูตร ดงัน้ี 
        n           =                N 
                                                             (1 + Ne2) 
    =               5,395 
                                                      {1 + 5,395 (0.05)2} 
    =                    5,395                             
                1 + 13.4875 
    = 372 
   เม่ือ n คือ จาํนวนตวัอยา่ง หรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
   เม่ือ N คือ จาํนวนหน่วยทั้งหมด หรือขนาดของประชากร 

     เม่ือ e คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
      จากนั้นจึงทาํการเทียบสัดส่วน และทาํการสุ่มอยา่งง่ายจากจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมด  
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 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัจะสร้างข้ึนโดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือและเอกสารต่าง ๆ 
รวมทั้งคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน 
      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบั  เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชน 
            ตอนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ
ของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี ประกอบดว้ย  ศกัยภาพของผูน้าํ  การมี
ส่วนร่วม  ทุนดาํเนินการ  โครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  การเช่ือมโยงเครือข่าย  ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม  ความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากรการพฒันาการ
เรียนรู้  หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของ Likert Scale  ไดก้าํหนดระดบัความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน เก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผล ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน แบ่งออกเป็น  5  ระดบั   ไดแ้ก่ 
     ระดบัความสาํคญั          คะแนน 
     มากท่ีสุด    5   
     มาก     4 
     ปานกลาง    3  
       นอ้ย     2 
     นอ้ยท่ีสุด    1 
 4.  การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  
      โดยนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ทดลองใช ้(Try – Out) กบักลุ่มสมาชิกธุรกิจชุมชน 
ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํนวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้นําขอ้มูลมาหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161) อา้งใน ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 
: 137) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.8 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง
โดยสอบถาม โดยทาํการเก็บขอ้มูลกลุ่มธุรกิจชุมชน จาํนวน 372 ชุด พร้อมทั้ งตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตอบแบสอบถามนั้น ๆ ซ่ึงทาํการเก็บขอ้มูลจนครบ
จาํนวนแบบสอบถาม 
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 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
   นาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
     6.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแค่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
                   6.2  จดัทาํรหสัในแบบสอบถามตามท่ีกาํหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
                   6.3  ทาํการกรอกขอ้มูลตามรหสัในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
                   6.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการเกบ็ขอ้มูล 
               7.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
                         การวิจยัคร้ังน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

       7.1 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ 
            1)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
            2)  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Items Objective Congruency)  

                             7.2   สถิติพื้นฐาน 
                                      1)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
                                      2)  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                                      3)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                    7.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

             1)  ค่า t-test 
             2)  ค่า F-test และการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่   

                  (Scheffe′s Method) 
 
ผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
1.จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายสุ่วนใหญ่มากกว่า 41 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ระดบัประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่     
ตั้งมามากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 
 2.จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ
การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของการดาํเนินงานของธุรกจิ

ชุมชน 
Mean S.D. ระดบัความ

คดิเห็น 
1.ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ 4.85 .384 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการมีส่วนร่วม 4.33 .859 มากท่ีสุด 
3. ดา้นทุนดาํเนินงาน 3.19 .896 ปานกลาง 
4. ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน 4.72 .451 มากท่ีสุด 
5. ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 2.87 .887 ปานกลาง 
6. ดา้นความรู้ทกัษะของสมาชิก 4.72 .559 มากท่ีสุด 
7. ดา้นความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร 3.51 .970 มาก 
8. ดา้นพฒันาการเรียนรู้ 3.73 1.042 มาก 
9. ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน 4.36 .963 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 .563 มากทีสุ่ด 

 
   ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจังหวดัสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นโครงสร้างและกระบวนการ
ทาํงาน ดา้นความรู้ทกัษะของสมาชิก ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  

3. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
สรุปไดด้งัน้ี 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ       
การดาํเนินงานของธุรกจิชุมชน 

เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ ระยะเวลาใน
การจัดตั้ง
ธุรกจิชุมชน 

1. ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ .086 .480 .322 .000* .217 
2. ดา้นการมีส่วนร่วม .000* .000* .001* .000* .004* 
3. ดา้นทุนดาํเนินงาน .000* .188 .117 .014* .001* 
4. ดา้นโครงสร้างและ  .649 .030* .017* .000* .035* 
    กระบวนการทาํงาน      
5.  ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย    .000* .157 .070 .000* .621 
6. ดา้นความรู้ทกัษะของสมาชิก .045* .000* .318 .046* .082 
7. ดา้นความสามารถในกาดหาเงินทุน  
    และทรัพยากร 

.000* .003* .377 .094 .020* 

8. ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ .000* .000* .005* .009* .011* 
9. ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันา .000* .000* .000* .000* .022* 
    ท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน                 

รวม .000* .000* .002* .001* .128 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     3.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน  ในเขตจงัหวดัสระบุรี  จาํแนกตามเพศ   ในภาพรวมพบว่า ผูป้ระกอบ
ธุรกิจชุมชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นทุนดาํเนินงาน 
ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ 
ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  
    3.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่า ผูป้ระกอบ
ธุรกิจชุมชนท่ีมีอายุต่างกนั มีความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นการส่วนร่วม ดา้นโครงสร้างและ
กระบวนการทาํงาน ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถในการ
จดัหาเงินทุน และทรัพยากร ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นทุน
ดาํเนินงาน ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 
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         3.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจังหวัดสระบุรี จําแนกตามการศึกษา ในภาพรวมพบว่า              
ผูป้ระกอบธุรกิจชุมชนท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นการส่วนร่วม ดา้น
โครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ 
ดา้นทุนดาํเนินงาน ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
ดา้นความความสามารถในการจดัหาเงินทุน และทรัพยากร  

         3.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามอาชีพ ในภาพรวม พบว่า ผูป้ระกอบ
ธุรกิจชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการส่วนร่วม 
ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้น
หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ยกเวน้ดา้นทุนดาํเนินงาน ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุน และทรัพยากร  

        3.5  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชน ใน
ภาพรวม ผูป้ระกอบธุรกิจชุมชนท่ีมีระยะในการตั้งธุรกิจต่างกนั มีความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้น
การส่วนร่วม ดา้นทุนดาํเนินงาน ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการเช่ือมโยง
เครือข่าย ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถในการจดัหา
เงินทุน และทรัพยากร ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
 
อภิปรายผล 

   จากการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
                1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ตามระดบัความคิดเห็น
ของผูป้ระกอบธุรกิจชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ สมบัติ   
รัตน์ค ํ้าชูวงศ ์(2548 : 2) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจชุมชนท่ีไดค้ดัสรรเป็น
สุดยอดสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ระดบัภาค 5 ดาว : กรณีศึกษากลุ่มหตัถกรรมในภาค
กลางฝ่ังตะวนัตก กลุ่มตวัอยา่งคือ ธุรกิจชุมชนท่ีไดรั้บการคดัสรรเป็นสุดยอดผลิตภณัฑไ์ทย ระดบั 
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ภาค 5 ดาว  ประจาํปี พ.ศ.2546 ในสินคา้ประเภทหตัถกรรม โดยจะทาํการศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
ภาคกลางฝ่ังตะวนัตก จาํนวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
และเพชรบุรี จาํนวน 10 กลุ่มธุรกิจชุมชน การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิด
ความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ท่ีผา่นการคดัสรรเป็นสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ระดบัภาค 
5 ดาว ประจาํปี พ.ศ. 2546  ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีทาํให้ผลการประเมินอยู่
ในระดบัสูง  
 2.  เม่ือพิจารณารายดา้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน  
      ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ จากผลการวิจยัพบว่าในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิรัญชรา  มากมา (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหาร
จัดการกลุ่มธุรกิจชุมชน ในโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ศกัยภาพของผูน้าํส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการกลุ่ม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากและสูงท่ีสุด คือผูน้ํามีบทบาทต่อการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นอย่างมากและ            
มีคุณสมบติัในหลายประการ เช่น การยอมรับจากสมาชิก ความมีจริยธรรม คุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต
และมีความรับผดิชอบ มีความสามารถในการแกปั้ญหาและกลา้ตดัสินใจ 
      ดา้นการมีส่วนร่วม จากผลการวิจยัพบว่าในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เพราะสมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานกิจการของกลุ่ม เช่น การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในดา้นการผลิต การตลาด และการบริหารจดัการ มีการประชุมช้ีแจงผลการดาํเนินงาน      
แก่สมาชิก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิรัชยา  เบญ็หีม (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง  การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในการดาํเนินงานโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์: ศึกษาเฉพาะ
กรณี จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
         ดา้นทุนดาํเนินงาน  จากผลการวิจยัพบว่าในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ระดบั     
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มธุรกิจชุมชนมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะให้สมาชิกกลุ่ม ไดใ้ชเ้งินทุนกลุ่ม
มาซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่ม  ซ่ึงทาํให้ผลิตภณัฑข์องกลุ่มไดรั้บการพฒันา
ทั้งตวัผลิตภณัฑ์และการบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกรมการพฒันาชุมชน (2539)   
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มสตรีพบว่าเงินทุนหมุนเวียนมีผลต่อความสาํเร็จของ
ธุรกิจชุมชน ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกรียงไกร  ธานีพฒันรัศมี (2545) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์เพื่อเป็น
พลงังานทดแทนและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม พบว่าความ
เพียงพอของเงินอุดหนุน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานโครงการ  ซ่ึงอาจเป็น
เพราะว่าในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์เกษตรกรไม่ตอ้งใชเ้งินในการลงทุนเน่ืองมาจากใช ้
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วตัถุดิบจากมูลสัตวท่ี์เกษตรกรเล้ียงเองมาผลิต นอกจากไม่ไดใ้ชเ้งินในการลงทุนแลว้ยงัเป็นการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายให้กบัเกษตรกร ดงันั้นความพอเพียงของเงินอุดหนุนจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามโครงการ 
 ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน จากผลการวิจยัในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็น
อยู่ระดบัมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่า กลุ่มธุรกิจชุมมีการออกแบบโครงสร้างไดอ้ย่างเหมาะสม มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีการบริหารจดัการกลุ่ม มีการแบ่งงานกนัทาํอย่างชดัเจน กาํหนด
กฎระเบียบ กติกาข้ึนใชภ้ายในกลุ่ม มีการจดัทาํบญัชีอยา่งเป็นระบบและมีสถานท่ีทาํการกลุ่มท่ีเป็น
ศูนยก์ลางในการดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม  
 ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย จากผลการวิจยัในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ระดับ 
ปานกลาง ไดมี้การมีไปร่วมกิจการของเครือข่ายทั้งในระดบัจงัหวดัและภูมิภาค แต่มีการแลกเปล่ียน
สินคา้ วตัถุดิบ กบักลุ่มอ่ืนนอ้ยท่ีสุด 
 ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม จากผลการวิจยัในภาพรวม มีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด จะเห็นว่าสมาชิกในกลุ่ม มีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ มี
ความสามารถในการพฒันาพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทาํงานของสมาชิก มีความสามารถในการจัดจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประวุฒิ  ละครราช  (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการดาํเนินงานของกลุ่ม ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานเพื่อจะพฒันาผลิตภณัฑ์
ของกลุ่ม 
 ความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร จากผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  จะเห็นได้ว่า  กลุ่มธุรกิจชุมชนมีความสามารถในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภาคีเพื่อขอรับการสนับสนุนดา้นต่าง ๆ และมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 
 การพฒันาการเรียนรู้ จากการวิจยัพบว่าในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
จะเห็นไดว้่ากลุ่มธุรกิจชุมชนมีการปรับปรุงพฒันากลุ่มโดยการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
    หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน จากการวิจยัพบในภาพรวมมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มธุรกิจชุมชน จาํเป็นตอ้งอาศยัการส่งเสริม
สนับจากหน่วยงานของรัฐและการบยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุรพล  กาญจนะจิตราและประภาศ  ศิลปะรัศมี (2529) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จของกลุ่มอาชีพ พบว่า การสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เป็นปัจจยัท่ีมีต่อความสาํเร็จ 
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ของกลุ่มอาชีพ และสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ก่ิงแกว้  อนหว่าง และ วีระศกัด์ิ  อนันตมงคล 
(2532)  ไดศึ้กษาถึงการดาํเนินของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตกบัการพฒันาชนบท ขอ้มูลท่ีได้
ผลกัดนัให้กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตกบัการพฒันาชนบท ประสบความสาํเร็จ คือ การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน โครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในเขตจงัหวดัสระบุรี  
    1.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดาํเนินงานตาม  โครงการหน่ึงตาํบล  หน่ึงผลิตภณัฑ ์    

ซ่ึงมีหลายหน่วยงาน ควรให้เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้มีความชาํนาญเฉพาะดา้นไปสนับสนุน หรือเขา้ไป
อบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

    1.2  กลุ่มธุรกิจชุมชน ควรมีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัระหว่างกลุ่มอ่ืนบา้ง เพื่อจะได้
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งกนั และการใชว้ตัถุดิบร่วมกนั 

    1.3  กลุ่มสมาชิกธุรกิจชุมชน   ควรจะมีการประชุมช้ีแจงเม่ือตอ้งการเพิ่มทุนหรือขอ
ระดมทุนจากสมาชิก เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นทุนเวียนภายในกลุ่ม และนาํผลกาํไรท่ีไดน้าํมาบ่งสันปันส่วน
ใหแ้ก่สมาชิก หรือใชเ้ป็นสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชน 

    1.4  เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนควรแนะนาํ ประชาสัมพนัธ์หลกัเกณฑก์ารคดัสรรสุดยอด
หน่ึงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มธุรกิจชุมชนได้มีการพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัหลกัเกณฑก์ารคดัสรร ซ่ึงจะส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชนไดรั้บการคดัสรรมากข้ึน 
ทาํใหมี้ช่องทางในการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน และทาํใหก้ลุ่มสมาชิกธุรกิจชุมชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากข้ึน 

    1.5  ผลการศึกษายงัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน โครงการหน่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ในเขตจงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นทุน
ดาํเนินงาน  ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย   ดา้นความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร ดา้นการ
พฒันาการเรียนรู้ และดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุน ควรมีการเพิ่มเติม
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํกลุ่ม รูปแบบของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีทาํใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชน
เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาความเขม้แข็ง
ของกลุ่มอยา่งย ัง่ยนื  
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