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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม
ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําให้ปัญหาต่าง ๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึง
จําเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง กรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน
ทุกระดับ ยึ ดแนวคิดการพัฒนาแบบบูร ณาการเป็นองค์ร วมที่มี “คนเป็นศูนย์ กลาง การพั ฒนา”
มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ ปัจเจก ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
ประเทศไทยได้มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ที่ได้ให้
ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนา
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะมีการสนับสนุนให้แต่ละชุมชนมีการรวมกลุ่มในลักษณะ “กลุ่มอาชีพ”
และส่งเสริมให้มีการนําภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและ
บริการเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน การรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ ถือเป็นแนวทางสําคัญในการ
พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง กล่าวคือ กลุ่มอาชีพจะมีการผลิตสินค้าเพื่อนํามาใช้ในครัวเรือน จําหน่ายใน
ชุมชนทําให้เกิดรายได้สําหรับตนเองและครอบครัวส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อาชีพการผลิตน้ําตาลมะพร้าว เป็นอาชีพหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการนําภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้
จากการสังเกต จดจํา สั่งสมประสบการณ์สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้
ให้ กับตนเองและครอบครั ว ทําให้มีการผลิตน้ําตาลมะพร้าวกั นอย่างแพร่หลายในหลายภูมิ ภาค
โดยเฉพาะภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
กาญจนบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี และจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ด้วยภูมิภาคนี้เหมาะสมต่อ
การปลูกมะพร้าวที่ใช้ผลิตเป็นน้ําตาลมะพร้าว จึงทําให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ
ผลิตน้ําตาลมะพร้าวจําหน่าย
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แต่ด้วยปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชุมชนเพิ่มมากขึ้น พื้นที่การปลูกมะพร้าว
เพื่อทําน้ําตาลลดน้อยลง เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชชนิดอื่นที่มีรายได้ดีกว่าการปลูกมะพร้าวและ
การขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถในการทําน้ําตาลมะพร้าว ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว
อาจทําให้อาชีพผลิตน้ําตาลมะพร้าวสูญหายไปในอนาคต แต่จากการศึกษายัง พบว่า ในภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศไทยมีผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าว จํานวน 230 คน ที่ยังคงรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ผลิตน้ําตาลมะพร้าวเพื่อจําหน่ายให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ให้
ตนเองและครอบครัวได้อย่างประสบความสําเร็จ
จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา “ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ของ
ผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก” เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการให้คําแนะนํา
หรือนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นการยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาล
มะพร้าวในภาคตะวันตก

3
1.4 กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยภายใน
1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนว
ทางการดําเนินงาน
2. ลักษณะผู้นํา
3. การมีส่วนร่วม

ปัจจัยภายนอก
1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
2. การสนับสนุนจากผู้นําชุมชน

ความสําเร็จของผู้ประกอบการ
1. ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างคุ้มค่า
2. การตอบสนองความต้องการของสมาชิก
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้า
4. การจําหน่าย

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่ม แนวคิดเกี่ยวกับผู้นํา แนวคิด
การมีส่วนร่วม การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนจากผู้นําชุมชน
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ ผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวที่ อยู่ในภาคตะวั นตก
ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ตารางสําเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจากการคํานวณจํานวนผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวที่อยู่ในภาคตะวันตก
จํานวน 230 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 144 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจํานวน
ประชากรของผู้ ป ระกอบการน้ํ า ตาลมะพร้ า วในภาคตะวั น ตก โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling)
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2559 และเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2559
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 ผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าว หมายถึง ผู้ผลิตน้ําตาลมะพร้าวเป็นอาชีพ และอาศัยอยู่
ในภาคตะวันตก
1.6.2 น้ําตาลมะพร้าว หมายถึง วัตถุให้ความหวานทํามาจากน้ําตาลใส (สด) ของมะพร้าว
โดยการปาดช่อดอกมะพร้าว หรือ งวงมะพร้าว (จั่นมะพร้าว) และเมื่อได้น้ําตาลใส (สด) มาเคี่ยวจนได้
ที่ผ่านกรรมวิธีทางการผลิตจนข้นเหนียว
1.6.3 ความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม แนวทางการดําเนินงานของกลุ่ม และเป้าหมายของกลุ่ม
1.6.4 ลักษณะผู้นํา หมายถึง การเป็นผู้ริเริ่มในการรวมตัวประกอบอาชีพน้ําตาลมะพร้าว หรือ
เป็ น ตั ว แทนในการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก กระตุ้ น ให้ ส มาชิ ก เกิ ด การยอมรั บ
เป้าหมายของกลุ่ม สามารถสร้างความสามัคคีมีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
สามารถสร้างขวัญและกําลังใจแก่สมาชิกในกลุ่ม
1.6.5 การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดเป้าหมาย
และทิศทางของกลุ่ม การวางแผนด้านการเงินของกลุ่ม การจัดหาตลาดในการจําหน่ายสินค้าของกลุ่ม
การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม การร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ของกลุ่ม
1.6.6 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือของ
กลุ่ ม จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ด้ า นการสนั บ สนุ น บุ ค ลากร ให้ คํ า แนะนํ า หรื อ คํ า ปรึ ก ษา
ด้านการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักร ด้านการตลาด ด้านการ
อบรมให้ความรู้
1.6.7 การสนับสนุนจากผู้นําชุมชน หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือของกลุ่มจากผู้นําชุมชน
ในการให้คําแนะนํา แจ้งข้อมูลข่าวสาร สอบถามปัญหาหรือความต้องการ มีความสามารถในการ
จัดหางบประมาณหรืออุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
1.6.8 ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า หมายถึง การนําวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาแปรรูปเพื่อผลิตสินค้าจําหน่าย โดยไม่จําเป็นต้องซื้อจากภายนอกและก่อให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มมากที่สุด
1.6.9 การตอบสนองความต้องการของสมาชิก หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มได้มี
การฝึกอบรมด้านอาชีพจากภายในและภายนอกกลุ่มเพื่อไปประกอบอาชีพได้ สามารถช่วยให้สมาชิก
มีการพบปะช่วยเหลือและทํากิจกรรมร่วมกันในด้านการประกอบอาชีพ มีการจัดสวัสดิการให้แก่
สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกอย่างทั่วถึง
1.6.10 การพัฒนาคุณภาพสินค้า หมายถึง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ําตาล
มะพร้าวให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า
1.6.11 การจําหน่าย หมายถึง การจัดหาสถานที่ในการนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปวางจําหน่ายตาม
สถานที่ต่าง ๆ
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 สามารถนํ า ผลการวิ จั ย และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย นี้ ไ ปใช้ ไ ปเป็ น ข้ อ มู ล ใน
การวางแผนและพัฒนาวิธีการดําเนินงานของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.7.2 เป็นแนวทางในการให้คําแนะนําหรือสามารถนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
ในครั้งนี้ ได้มีการทบทวนเอกสาร และหลักการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยประเด็นหลัก ตามลําดับ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นํา
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
2.3 แนวคิดการมีสว่ นร่วม
2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ
2.5 ประวัติความเป็นมาของการทําน้ําตาลมะพร้าว
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นาํ
ความหมายของผู้นํา มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ รังสรรค์ (2551) อธิบายว่าผู้นํา คือ
บุคคลที่ทําให้องค์กรประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลสําเร็จ โดยเป็นผู้แสดงบทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล หรือผู้นําคือ บุคคลซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายของกลุ่ ม จากความหมายของผู้ นํ า ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น พอสรุ ป ได้ ว่ า ผู้ นํ า คื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับจากคนในกลุ่มหรือองค์กร ให้มีอํานาจในการชี้นํา สั่งการ หรือตัดสินใจเหนือตน โดยคนใน
กลุ่มหรือในองค์กรพร้อมที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําหรือแนวคิดนั้น เพราะเชื่อได้ว่าจะทําให้การทํางาน
นั้นบรรลุเป้าหมาย
ลักษณะของผูน้ ําที่ดี มีดังนี้ (พจนี, 2536)
1. มีความคิดริเริ่ม ผู้นําจะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มของตนเองมีการตัดสินใจและมีแนวคิด
ขัดแย้งในข้อเสนอของผู้อื่นได้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน คุณสมบัติข้อนี้ยังมีมากและแสดงออก
ได้มากเพียงไร จะช่วยสนับสนุนเพิ่มพูนความเป็นผู้นําในตัวให้สูงขึ้นเพียงนั้น
2. ความใกล้ชิดกับสมาชิก ผู้นําที่ดีจะต้องเข้ากับสมาชิกในกลุ่มได้ ทําตัวสนิทสนมกับทุกคนได้
วางตัวเป็นกันเองกับสมาชิกจะช่วยให้ความเป็นผู้นําแน่นหนาขึ้น
3. ความเป็นตัวแทนของกลุ่ม ผู้นําจะต้องปกป้องกลุ่ม ป้องกันและต่อสู้เพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกในกลุ่มของตน คุณลักษณะข้อนี้มีอยู่ในตัวผู้ใดนั้นจะเป็นผู้นําได้ และคุณสมบัติข้อนี้มีอยู่ในตัว
ผู้นํามากเพียงไร ผู้นํานั้นจะเป็นผู้นําที่ดีเป็นที่รักใคร่นับถือของผู้ตาม
4. การสมานไมตรีและสร้างสามัคคีธรรม หมายถึง การสนับสนุนการสร้างบรรยากาศที่ดีให้
เกิดขึ้นในกลุ่ม การพยายามลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การส่งเสริมให้สมาชิก
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม
5. การแบ่งงาน ผู้นําที่ดีจะต้องสามารถกําหนดลักษณะงานทั้งของตนเองและของสมาชิกใน
กลุ่มได้ชัดเจน และสามารถเข้าใจในความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วนที่สมาชิกแต่ละคนทํา
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6. การบังคับบัญชา ผู้นําสามารถห้ามการกระทําบางประการของสมาชิกในกลุ่มที่เห็นสมควร
ห้ ามหยุ ด การกระทําของกลุ่ ม ได้ เ มื่ อต้อ งการ รวมถึงการใช้ความเด็ ด ขาดในการตัดสิ น ใจลงโทษ
ผู้กระทําผิดระเบียบของกลุ่มได้
7. การติดต่อสื่อสาร ผู้นําที่ดีจะต้องคอยให้ข่าวสาร และรับรู้ข่าวสารของสมาชิก จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับความเป็นไปของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนิน
ไปในกลุ่มของตนอยู่ตลอดเวลา
8. การยอมรับ การที่ผู้นําแสดงการยอมรับ หรือไม่ยอมรับรวมทั้งการอนุมัติและไม่อนุมัติ
การกระทําของสมาชิกกลุ่ม
9. ผลงาน ผู้ นํ าจะต้ อ งเป็ น ผู้ กํ า หนดระดั บ ของผลงานของมวลสมาชิ ก และของกลุ่ ม เป็ น
ส่วนรวม ผู้นําที่ดีจะต้องเป็นผู้สนับสนุนให้สมาชิกมีความมานะ ความพยายาม เพื่อผลงานที่ดีกว่า
มากกว่า สูงค่ากว่า อยู่เสมอ
10. การตัดสินใจ ผู้นําที่ดีจะต้องตัดสินใจได้ และกล้าที่จะตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อได้พิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในเรื่องราวนั้น ๆ พอสมควรแล้ว ผู้นําที่ไม่ตัดสินใจอะไรเลย จะไม่เป็นที่พึ่ง
ของผู้ตาม
11. การเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้นําที่ดีไม่ควรถืออํานาจในงาน ความคิดเห็นของแต่ละ
คนนั้นมีคุณค่า ควรรู้จักใช้วิธีรับพิจารณาความคิดเห็นด้วยใจเป็นธรรมนอกจากจะเป็นผลดีต่องานใน
แง่ที่ได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ยิ่งในระหว่างผู้ที่ทํางานร่วมกันอีกด้วย
12. การรู้จักผู้ร่วมงาน หมายถึง การรู้จักสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนอย่างจริงจังในทุกแง่ทุกมุม
รู้ถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคนเพื่อที่จะมอบหมายให้แต่ละคน
ได้ทํางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน
13. ความเสี ย สละ ผู้ นํ า ที่ ดี จ ะต้ อ งเสี ย สละความสุ ข ความสบาย ความพอใจส่ ว นตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
14. ความสามารถ ผู้นําที่ดีจะต้องมีความสามารถเหนือสมาชิกในกลุ่มในวิชาการบางแขนง
และความสามารถในการเข้าใจคน เป็นต้น
จากลักษณะของผู้นําตามแนวคิดของ พจนี (2536) สรุปได้ว่า ผู้นําต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่น
กว่าบุคคลอื่นในกลุ่มหรือองค์กร โดยคุณลักษณะที่โดดเด่นนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 คุณลักษณะ คือ
คุณลักษณะด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในกลุ่มหรือองค์กร เช่น ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็น
ที่รักและไว้วางใจจากคนในกลุ่ม มีคุณธรรมและให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ มีความ
เสียสละไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือความสุขส่วนตัวเล็กน้อยเพื่อคนในกลุ่ม เป็นต้น และคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านภาษา หรือสามารถแก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในการทํางานให้บรรเทาเบาบ้างหรือทําให้ปัญหาที่ซับซ้อนนั้นหมดไป
บทบาท หน้าที่และลักษณะของผู้นําชุมชนที่ดี ดังนี้ (ราวี, 2553 อ้างถึงใน กรมพัฒนาชุมชน,
2552)
หน้าที่ของผู้นําชุมชุน
1. เป็นผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกของชุมชนอยู่ร่วมกัน หมายถึง จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน
มีความสัมพันธ์ในชุมชน และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ทําให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชน
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2. เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจของชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง ต้องรับผิดชอบในกระบวนการ
วิธีการทํางานด้วยความมั่นคงและเข้าใจได้ และต้องทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
3. บทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม หมายถึง จะต้องปฏิบัติงานในทาง
ที่อํานวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติกันด้วยดีของสมาชิกในชุมชน การติดต่อ
สื่อสารที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญ และเป็นการช่วยให้หน้าที่นี้บรรลุเป้าหมาย
แนวทางการทําหน้าที่
1. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
2. กระตุ้นให้สมาชิกทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. พัฒนาสมาชิกให้เกิดภาวะผู้นํา
4. ร่วมกับสมาชิกกําหนดเป้าหมายของชุมชน
5. บริหารงาน/ประสานงานในชุมชน
6. ให้คําแนะนํา/ชี้แนวทางให้กับชุมชน
7. บํารุงขวัญสมาชิกในชุมชน
8. เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ
9. รับผิดชอบต่อผลการกระทําของชุมชน
บทบาทของผู้นําชุมชน
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้
1.2 ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
1.3 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม
2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
2.2 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
2.3 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการ
3. ด้านสุขภาพอนามัย
3.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.2 การจัดการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
3.3 การป้องกันโรค
3.4 การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
4. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
4.1 การนับถือศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
4.2 การมีวิถีชีวิตแบ่งปันเอื้ออาทร
4.3 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนาธรรมประเพณีของชุมชน
5. ด้านการพัฒนาคน
5.1 การจัดการความรู้/ภูมิปัญญา
5.2 การพัฒนาผู้นํา/สมาชิกในชุมชน
6. ด้านบริการจัดการชุมชน
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6.1 การจัดทําระบบข้อมูล
6.2 การจัดทําแผนชุมชน
6.3 การจัดสวัสดิการชุมชน
6.4 การเสริมสร้างการเมือง การปกครองระบบ ประชาธิปไตย
7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1 การป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน
7.2 การป้องกันภัยธรรมชาติ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
2.2.1 ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2559) ให้ความหมายวิสาหกิจ
ชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ
หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อ
การพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ “ทุนของชุมชน”
อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง
จุฑามาส (2554) ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว่า เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อ
ร่วมมือกันดําเนินการผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนเพื่ออุปโภคหรือบริโภคหรือใช้และจําหน่าย
เพื่ อ ลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในครอบครั ว และสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน โดยในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของวิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง อยู่อย่างพอเพียง และพัฒนาสู่
ความยั่งยืน
ดวงเนตร (2554) ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว่า เป็นธุรกิจของชุมชนซึ่งประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออื่น ๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ใช่นิติบุคคล
โดยเกิดจากการรวมตัวกันประกอบกิจการโดย คณะบุคคลที่มีความผูกพันกันและมีวิถีชีวิตร่วมกันใน
ชุมชนเพื่อจัดการทุนของชุมชนซึ่งมีทั้งทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนที่เป็นผลผลิต
ทุนที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน ทั นทางสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี และมีการจัดการอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน หรืออีกนัยหนึ่งคือการรวมกลุ่ม
ของชาวบ้านเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองและความ
พอเพียงของครอบครัวและชุมชน ทุนของชุมชนหมายถึง คน ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากร
ตามธรรมชาติ และผลผลิตของชุมชน บนพื้นฐานแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนอยู่รอดได้
วิชัย (2554) ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว่า เป็นการดําเนินการในการจัดการทุน
ซึ่ ง หมายถึ ง ทุ น ที่ เ ป็ น เงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น ทรั พ ยากร ทุ น ทางภู มิ ปั ญ ญา และทุ น ทางสั ง คม โดยมี ก าร
ดําเนินการโดยชุมชนหรือองค์กรชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเองที่แท้จริง โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวอาศัยการเรียนรู้เป็นหลักในการดําเนินการ และมีการเชื่อมโยงและบูรณาการสิ่งต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ
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นนทชา (2553) ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว่า เป็นกิจการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
รูปแบบหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) สร้างผลผลิตของกิจการ
ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ของชุมชนที่มีรูปแบบการบริการจัดการสมัยใหม่โดยคนในชุมชน เป็นกิจการของ
คนในชุ ม ชนที่ ปลุ ก ให้ ภูมิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น ฟื้ นขึ้ น มาเป็น พลั งให้ กับชุ ม ชนในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ระดับฐานรากของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินกิจการ คือ การพึ่งตนเองและพึ่งพากันและ
กันของชุมชน
ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชน มีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4. เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมปิ ัญญาสากล
5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
7. มี ก ารพึ่ ง พาตนเองของครอบครั ว และชุ ม ชนเป็ น เป้ า หมาย เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
หมายถึ ง คณะบุ ค คลที่ ร วมตั ว กั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทํ า กิ จ กรรมอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด เพื่ อ
ประโยชน์ในการดําเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย
ดังนั้นผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า วิสาหกิจชุมชม เป็นกิจการของชุมชนในการรวมกลุ่มของคนในชุมชน
เพื่อผลิตสินค้า การให้บริการหรืออื่น ๆ โดยการนําเอาภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กําหนดให้มี
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร
1. ระดับปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย ในการนําทุนชุมชนมาให้
เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
2. ระดับสูงขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและ
การตลาด การสร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่ง
เงินทุน เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดย่อม และขนาด
กลาง ต่อไป
3. การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ
การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น
เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน
ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2559)
1. การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความมั่นคง ได้รับการ
รับรองตามกฎหมาย
2. การส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริง
3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาสําหรับ
การแข่งขันทางการค้าในอนาคต
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2.3 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
สําหรับความหมายของการมีส่วนร่วม มีทั้งนักวิชาการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทําวิจัย แต่งตํารา เกี่ยวกับเรื่องนี้มานาน ได้ใ ห้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมดังรายละเอียด ดังนี้ (วชิรวัชร, 2557)
เมตต์ (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรม ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ในลั ก ษณะของการร่ ว มรั บ รู้ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล
มธุรดา (2554) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงาน
ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการบริหารงานในองค์การ
จากงานวิจัยที่ผ่านมาแนวคิดการมีส่วนร่วม อาจสรุปได้ว่า คือการที่บุคคลในกลุ่มหรือในองค์กร
ร่วมกันทํากิจกรรม หรือร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้กิจกรรมหรืองานนั้นบรรลุผลตาม
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ การมีส่วนร่วมลักษณะแรกคือการมีส่วนร่วม
ด้วยแนวความคิด เช่น มีส่วนร่วมเสนอแนวความคิดการพัฒนาการการทํางานหรือแนวความคิดใน
การแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการทํากิจกรรมนั้น ๆ และการมีส่วนร่วมลักษณะที่สอง คือ การมี
ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยการปฏิ บั ติ เช่ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขตามแนวคิ ด หรื อ แนวทางการ
แก้ปัญหาที่สรุปไว้ดว้ ยทักษะความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละบุคคลในกลุ่ม
ลักษณะของการมีส่วนร่วม
ได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้
ประสบสุข (2531) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบด้วยกันคือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ การริเริ่ม
การตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
ไพบูลย์ และพรรณทิพย์ (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไว้ใน
เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและชนบท โดยได้ข้อสรุป
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่
1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ประชาชนเป็นผู้ที่ส่วนได้เสีย
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่จะมี
การตัดสินใจดําเนินโครงการ
2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารข้อมูลไปยัง
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ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ และเพื่อให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบ
ทางเลือกการตัดสินใจ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ใช้เวทีสาธารณะในการทําความ
เข้า ใจการประชุ ม รั บ ฟัง ความคิ ด เห็น มี ห ลายวิ ธีก าร เช่น การประชุ ม ระดับชุ มชน (Community
Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)
4. การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็น
ระบบ และมี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น เป็ น เวที ใ นการเสนอข้ อ มู ล อย่ า งเปิ ด เผยต่ อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้
การประชาคมและคณะกรรมการจัด ประชุ ม จะต้อ งมี อ งค์ป ระกอบของผู้เ ข้ า ร่ ว มที่ เป็ นที่ ย อมรั บ
มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการที่จะพิจารณาอย่างชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบอย่างชัดเจน
5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Public Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะดําเนินการโดยการเลือก
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอํานาจการตัดสินใจ
6. การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงในเชิง
การป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของตนเองอันเนื่องมาจาก
การไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลายประการ และประชาชนสามารถ
ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
จากข้อมูลข้างต้นสรุปถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมได้ว่า การมีส่วนร่วมในระดับกิจกรรม ได้แก่
การรั บ รู้ ข่ า วสาร การปรึ ก ษาหารื อ การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การประชาพิ จ ารณ์ การลง
ประชามติ การมีส่วนร่วมในการบริหาร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การใช้กลไกทางกฎหมาย
สําหรับประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารยังต้องพิจารณาจากในแนวราบทุกแผนกทุกฝ่ายจะต้องมี
ความเสมอกันในตําแหน่ง และในแนวดิ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบังคับบัญชา
2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ
กันยารัตน์ (2555 อ้างถึงใน นิภาภรณ์, 2552 : 43-45) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชนจากนักวิชาการไว้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการเงิน หลักที่สําคัญ คือ ต้องพึ่งพาตนเองด้านการเงิน ใช้เงินทุนของตนเอง
เพราะมีข้อดีที่ไม่ต้องมีภาระด้านดอกเบี้ย สามารถดําเนินการได้อิสระกว่าและควบคุมความรับผิดชอบ
ได้มากกว่า เนื่องจากเป็นเงินทุนของชุมชนเอง ขณะที่การกู้ยืมเงิน หมายถึง ภาระดอกเบี้ย การ
จัดการสภาพคล่องต้องอาศัยปัจจัยภายนอกซึ่งเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนว่าจะได้หรือไม่ได้เงินทุนนั้น
2. ปัจจัยด้านการตลาด นอกจากความสามารถในการอุปสงค์อุปทานแล้ว ตลาดและช่องทาง
การเข้าถึงตลาดที่แน่นอนและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจชุมชน คือ ปัจจัยกําหนดความสําเร็จธุรกิจ
ชุมชน
3.
ปั จจั ยด้า นการผลิต ความพร้อ มด้า นทรัพ ยากรที่ เป็น วัตถุ ดิบ ภู มิ ปัญ ญา ความรู้
ความสามารถที่จะแปรปัจจัยการผลิตเป็นสินค้าที่มีความพร้อมได้เปรียบในการแข่งขัน การขาดแคลน
สิ่งเหล่านี้ คือ อุปสรรคและความเสี่ยงต่อความล้มเหลว
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4. ปัจจัยด้านการบริหารและด้านการจัดการ ภาระของผู้บริหารธุรกิจชุมชนต่อปัจจัยนี้ คือ
การบริหารจัดการด้านระบบการเงิน ระบบเงิน และระบบบุคลากร ระบบการเงินเริ่มที่ความสามารถ
ระดมทุนและสะสมทุน การบริหารการใช้จ่ายให้กระแสเงินไหลเข้าและไหลออกโดยไม่เกิดปัญญา
สภาพคล่อง การตัดสินใจใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประโยชน์ขององค์กรธุรกิจและ
สมาชิก ด้านระบบงาน โดยทั่วไปธุรกิจชุมชนมักมีระบบงานไม่ชัดเจนหรือแน่นอนนัก ทางปฏิบัติมัก
เป็ นรู ปแบบการช่ วยเหลือกั นทํางาน แต่ปัจจัยที่สําคั ญ คือ ความสามารถของแกนนําที่จะชักจูง
วางแผนดําเนินงาน ควบคุมและประเมินผลการทํางานของผู้ร่วมงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบุคลากรของธุรกิจชุมชนจึงต้องเป็นไปในลักษณะระบบการจูงใจในเชิงคุณภาพ การยอมรับนับ
ถือต่อแกนนํา และการใช้ระบบการให้คุณให้โทษตามระบบวัฒนธรรม โดยผ่านการตรวจสอบควบคุม
จากสังคม (Social Sanction) ซึ่งระบบบุคลากรนี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยขึ้นอยู่กับสัจจะ
คุ ณ ธรรม ความสามารถ และความเสี ย สละของบุ ค ลากรเป็ น หลั ก และคุ ณ สมบั ติ นี้ เ ป็ น เครื่ อ ง
รับประกันความสําเร็จของธุรกิจชุมชน
5. ปัจจัยด้านผู้นํา ปัญหาของปัจจัยนี้ คือ ชาวบ้านโดยทั่วไปมักขาดความคิดริเริ่ม พอใจ และ
มักไม่ยอมรับผู้ที่คิดหรือทําสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น บุคคลที่จะเป็นผู้นําโดยธรรมชาติจะต้องมีความ
อดทน ฝ่าฟันอุปสรรค และสร้างการยอมรับจากชาวบ้านได้
6. ปัจจัยด้านแรงงาน ธุรกิจชุมชนโดยมากหากเป็นการจ้างงาน ความสัมพันธ์ทางการผลิตมัก
เป็นลักษณะผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิในระดับการรับผลิตตามปริมาณและคุณภาพที่
กําหนดเข้าไป ก้าวก่ายกระบวนการทํางานไม่ได้ ขณะที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงการผลิต ได้เพียง
ค่าตอบแทนจากการทําการผลิตเท่านั้น ความสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ของธุรกิจชุมชน คือ การทํางาน
อิสระ (Self Employed) แต่อาจมีการรวมกลุ่มกันทํางาน รวมกลุ่มกันทําการผลิต การค้า ปัจจัยที่
ธุรกิจชุมชนกําลังประสบและอาจเป็นวิกฤตได้ คือ การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่
ไม่ต้องการกลับสู่อาชีพของพ่อแม่ และ/หรือหากกลับก็หลงลืมทักษะ ความสามารถในอาชีพเดิม
เหล่านี้
7. ปั จ จั ย ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น ดํ า รงอยู่ และเติ บ โตจาก
วัตถุประสงค์ขององค์กร สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในลักษณะเชิงรุก (Pro Active) ไม่ใช่เชิงรับ ดังที่เคย
รับจากฝ่ายราชการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ จนถึงการร่วมลงมือทํา
เช่น การร่วมระดมทุน ถือหุ้น ร่วมแบ่งปันความรู้ความชํานาญ และทรัพยากรที่มีอยู่ต่อธุรกิจชุมชน
8. ปัจจัยด้านระเบียบข้อบังคับของชุมชน ปัจจัยนี้ต้องการความเห็นชอบ และมาจากข้อตกลง
ของสมาชิก มีความเหมาะสม รัดกุมเพื่อป้องกันความเสียหาย เป็นปัจจัยที่พึงต้องระมัดระวังและ
ป้องกันล่วงหน้า
9.
ปัจจัยการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจชุมชนกับภายนอก
อันประกอบด้วย หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน
มีทั้งลักษณะทางบวก คือ การช่วยเหลือเกื้อกูล ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์
ความสําเร็จ ขณะที่ลักษณะทางลบ คือ การระมัดระวัง การเรียนรู้ และต่อรอง เพื่อป้องกันผลด้านลบ
เช่น การเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกที่อาจเกิดขึ้น
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความสําเร็จในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านการบริหารและ
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ด้านการจัดการ ปัจจัยด้านผู้นํา ปัจจัยด้านแรงงาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ปัจจัยด้าน
ระเบียบข้อบังคับของชุมชน และปัจจัยการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ซึ่งปัจจัยความสําเร็จดังกล่าวจะ
สามารถช่วยให้การบริหารงานวิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ ชุมชนหรือคนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ให้กับครอบครัวและชุมชนมีความยั่งยืน
2.5 ประวัติการทําน้ําตาลมะพร้าว
น้ําตาลมะพร้าว ชื่อภาษาอังกฤษคือ “Coconut Sugar” ซึ่งประวัติการผลิตน้ําตาลมะพร้าวได้
กล่าวไว้ว่า น้ําตาลมะพร้าวเป็นวัตถุให้ความหวานดั้งเดิมของมนุษย์มามากกว่าพันปี โดยพบในแถบ
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละแถบเอเชี ย ซึ่ ง เป็ น ที่ ที่ ต้ น มะพร้ า วขึ้ น อยู่ ม ากมาย ประเทศที่ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้มากที่สุดคือประเทศฟิลิปปินส์ สําหรับในประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นจังหวัดที่ผลิตน้ําตาลมะพร้าวได้มากที่สุด
น้ําตาลมะพร้าว ถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทีผลิตโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นเวลาช้า
นาน สามารถนํามาประกอบอาหารไทยได้ทั้งคาวและหวาน เป็นที่โปรดปรานของทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติ แต่ในปัจจุบันเกษตรในหลาย ๆ พื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทําตาลหรือปลูกมะพร้าว และ
เคี่ยวน้ําตาลจากตาลหรือมะพร้าวกําลังประสบปัญหาวิกฤต ส่วนหนึ่งนั้นมาจากปัญหาการขาดแคลน
เชื้อเพลิงที่ใช้เคี่ยวน้ําตาลมีราคาแพง ขาดแคลนแรงงานในการขึ้นต้นมะพร้าว การขายสวนมะพร้าว
เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และกรรมวิธีการเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวของชาวบ้านแต่ละครัวเรือนมี
ความแตกต่างกันทําให้ขาดมาตรฐานในกระบวนการผลิตซึ่งส่งผลให้น้ําตาลมะพร้าวที่เคี่ยวได้นั้นมี
คุณภาพไม่เหมือนกัน เช่น สี กลิ่น ความหวาน จึงทําให้ราคาน้ําตาลมะพร้าวถูกลง ทําให้ชาวบ้านที่
เคี่ยวน้ําตาลหันไปประกอบอาชีพอื่นเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันน้ําตาลมะพร้าวที่ขายตามท้องตลาดจะมี
สีเหลืองอ่อน เนื่องจากมีการใส่สารฟอกสีมีการเจือปนน้ําตาลทราย จึงทําให้ผู้บริโภคไม่ได้บริโภค
น้ําตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพดี จึงมีความพยายามที่จะอนุรักษ์วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมโดยไม่ผสมแป้งมัน
หรือสารฟอกขาว อาจจะผสมน้ําตาลทรายเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยให้แห้งและสามารถปั้นเป็นก้อนได้
แต่จะระมัดระวังไม่ผสมน้ําตาลทรายมากเกินไปเพราะจะทําให้รสชาติของน้ําตาลมะพร้าวเสียไป
เพื่อคงคุณค่าของน้ําตาลมะพร้าวที่จะทําให้อาหารไทยให้มีรสชาติแบบไทย ๆ และสืบสานการผลิต
น้ําตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภค
2.5.1 การผลิตน้ําตาลมะพร้าว
ผู้ผ ลิ ตต้ อ งทํา การผลิ ตทุ กวั น ตลอดทั้ ง ปี มะพร้า วจะให้ผ ลผลิต มากในช่วงเดื อ นมี น าคมถึ ง
พฤษภาคม และจะลดน้อยลงในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม นอกจากปริมาณผลผลิตมีมากน้อยตาม
ฤดูกาลแล้ว สภาพอากาศที่แห้งแล้งฝนทิ้งช่วงมีส่วนทําให้ผลผลิตลดลงได้ (วีระ, 2547 อ้างถึงใน
สายชล, 2550)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1. พะอง ทําจากลําไม้ไผ่ที่มีตาแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ คนทําตาลจะใช้ลําไม้ไผ่ปีนขึ้นไป
ปาดตาลและเก็บน้ําตาลสดลงมา ไม้ไผ่ที่พาดกับต้นมะพร้าวนี้เรียกว่า “พะอง” อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย
ทั่วไปประมาณ 1 ปี
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2. กระบอกรองตาล เป็นกระบอกสําหรับรองน้ําตาลจากจั่นมะพร้าว ทําจากอลูมิเนียมและ
พลาสติก กระบอกพลาสติกอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี และกระบอกอลูมิเนียมมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 2-3 ปี
3. เชื อก ใช้ สํ าหรั บมัดจั่ นมะพร้าว คนทําตาลจะเลือกจั่ นมะพร้ า วที่กาบหุ้ม จั่ นยั งไม่ แ ตก
และโน้มลงมาเพื่อปาดรับน้ําตาลในขณะที่โน้มอยู่
4. มีดปาดจั่น จะทําพิเศษมีขนาดใหญ่และคมมาก คนทําตาลจะต้องทําปลอกมีดสําหรับใส่มีด
โดยจะใช้ไม้ไผ่แผ่นบาง ๆ 2 แผ่นมาประกับกัน
5. เชื้อเพลิง สําหรับเคี่ยวน้ําตาลสดให้เป็นน้ําตาลมะพร้าว อาจใช้ทางมะพร้าวแห้ง แกลบ
ขี้เลื่อย กะลามะพร้าวหรือไม้ชนิดอื่น ๆ
6. เตาเคี่ยวตาล เป็นเตาที่สามารถลุกไหม้เชื้อเพลิงได้ง่าย และมีการเผาไหม้ที่ให้ความร้อนสูง
ก่อด้วยอิฐหรือปูน มีขนาดยาวทําเป็นหลุมเพื่อวางกระทะได้หลาย ๆ ใบ ที่หัวเตามีช่องสําหรับใส่
เชื้อเพลิง ความร้อนที่เกิดจากหัวเตาจะกระจายไปตามความยาวของเตา และจะให้ความร้อนกับ
กระทะทุก ๆ ใบ ส่วนปลายเตาจะทําปล่องสําหรับระบายควันและความร้อน โดยจะมีอายุการใช้งาน
เฉลี่ยประมาณ 8 ปี
7. กระทะ เป็นภาชนะหล่อด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม ใช้สําหรับเคี่ยวตาลมีขนาดใหญ่ไม่มีหู
เรียกกันทั่วไปว่า “กระทะใบบัว” อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปี
8. โคครอบน้ํ าตาล เป็นภาชนะสานด้วยไม้ ไผ่สําหรับครอบปากกระทะ เพื่อป้องกันไม่ใ ห้
น้ําตาลล้นในขณะที่เคี่ยวน้ําตาล มีน้ําหนักเบา ไม่ร้อน และมีช่องเล็ก ๆ สําหรับระบายน้ําตาล
9. ไม้กวนน้ําตาล จะใช้ไม้กวนน้ําตาลกวนให้ข้นยิ่งขึ้นจนเป็นเนื้อน้ําตาลแห้ง ปัจจุบันพัฒนา
มาเป็นเหล็กกระแทก โดยได้ความคิดมาจากไม้ตีไข่สําหรับทําขนมหวาน
10. เครื่องกรองน้ําตาลสด น้ําตาลสดที่ได้จากจั่นมะพร้าวมักจะมีเศษผงหรือแมลงตกลงไปใน
กระบอกสํ าหรั บรองน้ําตาล จะต้ องนํามากรองให้สะอาดก่อนนํามาเคี่ ยว เครื่ องกรองจะทําด้ วย
กระบอกไม้ไผ่หรืออลูมิเนียมปลายกลวงทั้ง 2 ด้าน
11. เปลือกไม้พะยอมหรือไม้เคี่ยมตากแห้ง โดยจะนํามาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในกระบอกรอง
น้ําตาลสดก่อนที่จะนําขึ้นไปรองรับน้ําตาลสด เพื่อช่วยป้องกันแบคทีเรียไม่ให้เข้าไปทําให้น้ําตาลบูด
12. ผงซัด จะช่วยให้น้ําตาลมีสีค่อนข้างขาว คนทําตาลมักจะใส่ผงซัดลงไปเพื่อให้มีสีขาวขึ้น
13. เกรียงหรือเนียน ใช้ขอดน้ําตาลไม่ให้ติดกระทะ หรือใช้แซะน้ําตาลออกจากกระทะ ดั้งเดิม
ชาวสวนทําเป็นด้ามไม้ปัจจุบันทําจากแผ่นเหล็กซึ่งมีคุณภาพสู้ของเดิมไม่ได้
กรรมวิธีการผลิตน้ําตาลมะพร้าว
1. เก็บน้ําตาลสด โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นใช้พะองพาดที่ต้นมะพร้าว เลือกงวงหรือจั่นมะพร้าว
ที่เหมาะสม รองรับน้ําตาลด้วยกระบอกที่มีไม้เคี่ยมหรือไม้พะยอมซึ่งใส่ในปริมาณพอควรเพื่อป้องกัน
การบูดเน่าของน้ําตาลสด
2. ในการทําน้ําตาลมะพร้าวตามวิถีชาวบ้านนั้น ก่อนเคี่ยวน้ําตาลต้องล้างกระทะให้สะอาด
แล้วนําปูนแดงละลายน้ําพอข้น ๆ ทาภายในกระทะในทั่ว ติดไฟอังกระทะให้ปูนที่ทาแห้งดีนําน้ําตาล
มะพร้าวจากกระบอกรองน้ําตาลมาเทใส่ลงบนผ้าขาวบางที่ทําเหมือนกระชอนวางอยู่บนกระทะเพื่อ
กรองเศษผงและสิ่งเจือปนออก เทน้ําตาลใส่ลงในกระทะจนเต็มจากนั้นทําการก่อไฟเคี่ยวน้ําตาลใน
กระทะให้เดือดโดยเร็ว
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3. เมื่อน้ําตาลเดือดมาก ๆ จะเกิดฟองล้นออกจากกระทะ ผู้ที่ทําการเคี่ยวจะใช้กงหรือโค
ครอบปากกระทะจะทําให้ฟองน้ําตาลยุบตัวลงในทันที
4. เคี่ ยวจนกระทั่ งน้ํ าตาลงวด เปิดโคครอบออก และลดไฟให้อ่อนลงจากนั้นเตรียมหมุน
กระทะเพื่อไม่ให้น้ําตาลในกระทะไหม้
5. น้ําตาลในกระทะเดือดเป็นลักษณะขึ้นดอกหมาก หรือเหลือน้ําตาลประมาณ 1 ใน 5 หรือ
1 ใน 7 ของปริมาณน้ําตาลที่เทลงไป จึงยกกระทะวางลงบนเสวียนเพื่อไม่ให้กระทะโคลงเคลง
6. นําพายหรือขดลวดมาตีกระทุ้งเพื่อให้น้ําตาลแห้งและแข็งตัวเร็วขึ้น และช่วยให้น้ําตาลที่ถูก
เคี่ยวจนมีสีน้ําตาลเนื่องจากปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นเมื่อน้ําตาลถูกความร้อน เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
นวลขึ้น กระทุ้งจนได้น้ําตาลสีขาวเหลือง
7. เทใส่ภาชนะ หรือหยอดใส่พิมพ์
8. รอให้น้ําตาลเย็น จึงเก็บใส่หีบห่อเพื่อจําหน่ายต่อไป
2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ปุ ณ ฑริ ก า (2557) ได้ ทํ า การศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ของกลุ่ ม อาชี พ :
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบด้วย สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพและสวยงามตรง
ตามความต้องการของลูกค้า สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการผลิต ผู้นํากลุ่ม
สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม กลุ่มมีการจัดหาเงินทุนทั้งภายในและภายนอก กลุ่มมี
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ พบว่า ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ
แก่กลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น พาไปออกร้านหรือ
จัดหาตลาดให้ หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรหรือปัจจัยกรผลิตแก่กลุ่ม
อาชี พ และจั ง หวั ด มี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งานที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ และสภาพปัญหาที่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ประสบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปัญหาด้านการไม่มีตลาดในการรองรับสินค้า ปัญหาด้านคุณภาพ
ของสินค้าที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาด้านการขาดเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของความต้องการ
ที่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
ความต้องการด้านการสนับสนุนงบประมาณ ความต้องการด้านสถานที่ในการจําหน่ายสินค้า และ
ความต้องการด้านเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ทันสมัย
ชนิดา และดาริน (2556) ได้ทําการศึกษา เรื่อง “ธุรกิจน้ําตาลมะพร้าว” กรณีศึกษาของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตําบลบ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่า จุดแข็งของบ้านริมคลองโฮมสเตย์ คือ ผู้นํากลุ่มมีความคิดและความสามารถในการวางแผน
และการจั ด การ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพและมี เ อกลั ก ษณ์ จุ ด อ่ อ นของบ้ า นริ ม คลองโฮมสเตย์ คื อ
ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในการทํางาน ทําให้ขาดแรงงานในการดําเนินงานหลายอย่าง ขาดความรู้
ด้านการทําตลาด ทําให้ไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แปลกใหม่ เน้นการขายอยู่กับที่ ไม่มีการทําบัญชีมี
เพี ยงการจดบั นทึ กปริม าณการขายแต่ก็ไม่ ไ ด้ ทําอย่ า งต่อเนื่ องเป็น ประจํา ทํ า ให้ ขาดข้ อมูล มาใช้
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วางแผนทางการเงิน โอกาสของบ้านริมคลองโฮมสเตย์ คือ ปัจจุบันคนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของ
สุขภาพมากขึ้นด้วยการบริโภคสินค้าที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี อีกทั้งบ้านริมคลองโฮมสเตย์เป็น
วิสาหกิจชุมชนทําให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในหลาย ๆ ด้าน อุปสรรคของบ้านริม
คลองโฮมสเตย์ คือ คนรู้จักน้ําตาลมะพร้าวน้อยและแยกไม่ออกว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้หรือน้ําตาล
มะพร้าวเทียม อีกทั้งคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทําอาหารรับประทานเอง ทําให้น้ําตาลมะพร้าวมีอุปสรรคต่อ
การเจริญเติบโต
วราภรณ์ (2556) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์บ้านข้าวสันนา ตําบลแม่คํา อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์บ้านข้าวสันนา
คือ ปัจจัยด้านผู้นํา ประธานกลุ่มมีภาวะผู้นําสูง เป็นผู้ที่ผลักดันกลุ่มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับกลุ่ม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ กลุ่มมี
การวางแผนการทํางานชัดเจนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการทํางานระหว่างคณะกรรมการกับ
สมาชิก นอกจากนี้กลุ่มได้มีการจัดการองค์กรตามโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบและชัดเจน
มีการจัดคนเข้าทํางาน ในการแบ่งงานแต่ละครั้งจะมีการประชุมนัดหมาย กระจายงานตามหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการกลุ่ ม ในแต่ ล ะฝ่ า ย โดยประธานกลุ่ ม จะเป็ น ผู้ อํ า นวยการ
การอํ า นวยการนี้ จ ะใช้ วิ ธี สั่ ง การโดยให้ ทุ ก ฝ่ า ยร่ ว มมื อ กั น ทํ า งาน และเสริ ม ต่ อ ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม และประสานงานภายในกลุ่ม และประสานงานภายนอกกลุ่ม ส่วนการรายงาน
และงบประมาณจะเป็นหน้าที่ของประธานพร้อมทั้งคณะกรรมการกลุ่มที่ต้องจัดทํางบรายรับรายจ่าย
และรายงานให้สมาชิกทราบ แต่ในการจัดการนั้นยังยึดประธานกลุ่มเป็นหลักในทุกเรื่อง ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วม สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้งที่จัดขึ้นในระดับดีมากโดยมาทํางานให้กับกลุ่มด้วย
ความเต็มใจความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้ให้กับชุมชน ปัจจัยด้านการผลิต กลุ่มมี
การวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการผลิตตามฤดูกาล มีการตรวจสอบและควบคุมตั้งแต่
วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทําให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ปัจจัยด้านแรงงาน เป็นแรงงานในชุมชนมีความรู้ความชํานาญในด้านเกษตรกรรม ปัจจัยด้านความพึง
พอใจต่อผลตอบแทน สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่พึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับซึ่งอยู่ในรูปของสวัสดิการ
ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์จากภายนอก เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งใน
ส่วนภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนเข้ามาให้การสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มใน
ด้านต่าง ๆ และปัจจัยด้านระเบียบข้อบังคับขององค์การนํามาใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกให้อยู่
ร่วมกันในกลุ่มไม่มีข้อขัดแย้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่ม
กันยารัตน์ (2555) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
เขตมีนบุรีและเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
อายุเฉลี่ย 51.78 ปี สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,274.51
บาท และมีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกเฉลี่ย 5.45 ปี 2) ความสามารถของผู้นํา การบริหารจัดการ
และการบริหารการผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับ การจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน อยู่ในระดับน้อย 3) ความสําเร็จของ
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 4) ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ อายุ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระยะเวลาของการเป็ น
สมาชิ ก การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก การกํ า หนดกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การจั ด สรรรายได้ แ ละ
ผลประโยชน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์อ ย่ า งมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 5) ผลการศึ ก ษาปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ พบปัญหาการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน/บัญชี การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก และการจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ ข้อเสนอแนะคือ กลุ่มควรมีการจัดประชุมกลุ่มอย่าง
สม่ําเสมอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ภิฎาภาช์ (2553) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษา
เทศบาลตํ า บลแหลมฉบั ง อํ า เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสําเร็จของกลุ่มอาชีพประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบ 2) การประสานงาน
ภายในกลุ่ม สมาชิกสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน 3) การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกครั้งด้วยความเต็มใจ มีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ มีการร่วมกันระดมทุนในการผลิต
สินค้า และมีการช่วยกันประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก 4) การสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการตลาด 5) กลุ่ม
อาชีพมีผู้นําที่ดีคอยเป็นผู้ประสานงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม และมีความรู้ความสามารถทํางานอย่าง
เป็นระบบ 6) กลุ่มมีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องและมีกําไร ทําให้สมาชิกได้รับค่าตอบแทนอย่างพึง
พอใจ ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย ขาดตลาดรองรับสินค้า
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดจึงทําให้สินค้าที่ผลิตได้ล้นตลาดเนื่องจากมีการแข่งขัน
สูง แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอาชีพควรเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ควรพัฒนาสินค้าให้มีความ
หลากหลายหรือมีความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ตามท้องตลาด ควรหาตลาดรองรับสินค้าโดยการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้านอย่างมือ
อาชีพ
รวีวรรณ (2553) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 4 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวโพด
คือ 1) คณะกรรมการกลุ่มมีลักษณะผู้นํา มีความเสียสละซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนได้ดี
รู้จักใช้คนและจูงใจให้คนศรัทธาร่วมงาน ฉลาดทันคน ทันเหตุการณ์ มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องกิจกรรมของกลุ่มเป็นอย่างดี
2) การบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายการทํางาน โดยมอบหมายและการกําหนดบทบาทหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน 3) การมี ส่ ว นร่ ว มเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานกลุ่มตั้งแต่การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การวางแผน วิธีการ
ดําเนินงาน และ ประเมินผล โดยยึดปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทุกคนจึงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
4) การตลาด ผลผลิตข้าวโพดหวานสามารถส่งผลผลิตจําหน่ายได้ต่อเนื่องตลอดปี มีตลาดรับซื้อที่
แน่นอนทั้งในชุมชนและต่างจังหวัด ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด กรรมการฝ่ายการตลาดมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการตลาดและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับ
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พ่อค้าทั้งในและนอกพื้นที่ให้มารับซื้อข้าวโพดในพื้นที่ 5) ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน สมาชิก
ทุกคนต้องมีความรู้ตั้งแต่การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษาจนถึง
การเก็ บเกี่ย วผลผลิต เพราะกิ จกรรมกลุ่มเป็นอาชีพหลักของครอบครั วที่ส ร้างรายได้ตลอดทั้ ง ปี
โดยกลุ่มควรแสวงหาทุนในการดําเนินงานและวางแผนขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
อาจมาจากการกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน หรือระดมทุนด้วยวิธีการออมทรัพย์ เป็นต้น กลุ่มควรมีการ
ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาการผลิตโดยการทําและใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
สุภาพร (2553) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มอาชีพ
สตรี กรณีศึกษากลุ่มสตรี อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผลสําเร็จ
แบบยั่ ง ยื น ของกลุ่ ม สตรี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า น คื อ
ความต่อ เนื่ อ งของการดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม การเรีย นรู้ ใ นการพั ฒ นาศัก ยภาพตนเองของสมาชิ ก
การพึ่ ง ตนเองของกลุ่ ม คุ ณ ภาพที่ ดี ข องสมาชิ ก กลุ่ ม ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของสมาชิ ก กลุ่ ม และ
ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาของตนเองและชุมชน อยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาของตนเองและชุมชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จแบบยั่งยืน
ของกลุ่ มสตรี ทุ กปัจ จั ย คื อ คุ ณ ลั กษณะของสมาชิก ลักษณะของกลุ่มสตรี การตัดสิ น ใจลัก ษณะ
การวางแผน ระดั บ การมี ส่ ว นร่ วม การตอบสนองความต้อ งการ ความสามารถในการแก้ปั ญ หา
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ และทัศนคติที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อยู่ในระดับ
มาก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มสตรีจากมากไปหาน้อย คือ ทัศนคติที่มีต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจและการวางแผน
นิภาภรณ์, รังสรรค์ และสมสงวน (2553) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 4 ปัจจัย คือ ผู้นํา การสร้างเครือข่าย การบริหารและจัดการ
และคณะกรรมการกลุ่ม และในส่วนของผลการวิเคราะห์ระดับการดําเนินงานของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน และ
รวมรายด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน พบว่ากลุ่มที่ประสบ
ความสําเร็จมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก 12 ปัจจัย โดยปัจจัยด้านการบริหารและการ
จัดการ อยู่ลําดับแรก สําหรับกลุ่มที่ไม่ประสบความสําเร็จ มีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก 7
ปัจจัย โดยปัจจัยด้านระเบียบข้อบังคับของชุมชมอยู่ในลําดับแรก
เทวฤทธิ์ (2553) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนงานประดิษฐ์ถักโครเชท์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนงานประดิษฐ์ถักโครเชท์ ประกอบด้วยหลายปัจจัยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ปัจจัยเกี่ยวกับผู้นํา ปัจจัยปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ปัจจัย
การผลิต ปัจจัยการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยข้อมูลข่าวสาร ด้านความคิดเห็นที่มี
ต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานประดิษฐ์ถักโครเชท์ ผู้บริหารและ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานประดิษฐ์ถักโครเชท์ให้ความเห็นว่า การดําเนินงานของกลุ่มประสบ
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ความสําเร็จในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มมีการจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วม
มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม การทํางานมีความต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาชิก
ภายในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก ทําให้การดําเนินงานของกลุ่มก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและ
คนในชุ ม ชน เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และประการสุ ด ท้ า ยกลุ่ ม ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบงบประมาณ หรือองค์ความรู้ เป็นต้น ส่วนปัญหาการดําเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานประดิษฐ์ถักโครเชท์ คือ สมาชิกกลุ่มมีจํานวนน้อย ทําให้การผลิตสินค้าไม่ทัน
ต่อความต้องการของตลาด ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะนํามาช่วยให้การดําเนินงานมีความ
รวดเร็วและสะดวกมายิ่งขึ้น นอกจากนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาไม่คงที่ทําให้ยากแก่การ
กําหนดราคาสินค้า สําหรับข้อเสนอแนะของการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานประดิษฐ์
ถักโครเชท์ สมาชิกกลุ่มต้องการให้มีการรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อทําให้การทํางานของกลุ่มมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องการให้องค์กรภายนอกได้สนับสนุนในด้านเทคนิค ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าของกลุ่มต่อไป
พรพรรณ (2550) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ําใสใต้ ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง คือ ปัจจัยด้านผู้นํา ประธานกลุ่มมีภาวะ
ผู้นําสูง เป็นผู้ที่ผลักดันให้กลุ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะพร้อมจะ
อุทิศเวลาให้กับกลุ่ม ปัจจัยด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวหรือตํานาน
ของผลิตภัณฑ์ที่รักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ กระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ
ที่หาได้ในท้องถิ่น ปัจจัยด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มและมีการ
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปัจจัยด้านความพึง
พอใจต่อผลตอบแทน สมาชิกส่วนใหญ่พึงพอใจในผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลตอบแทนด้านจิตใจ
เช่น ความภาคภูมิใจในผลงาน ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก กลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับ
องค์กรภายนอกหลายกลุ่มโดยเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งองค์กรภายในชุมชนและนอกชุมชน
ทั้ ง ในส่ ว นองค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รภาคเอกชน และองค์ ก รภาคประชาชนเข้ า มาให้ ก ารสนั บ สนุ น
การดําเนินงานของกลุ่มในด้านต่าง ๆ และปัจจัยด้านแรงงานเป็นแรงงานในชุมชน มีเทคนิคและ
ความชํานาญในการทอผ้าพื้นเมือง ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ได้แก่
ปัญหาเรื่องของกําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด กระบวนการผลิตใช้แรงงานคน
เป็นหลักและใช้เวลาผลิตเป็นเวลานาน ปัญหาทางด้านการบริหารกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการกลุ่ม น้ อย ระบบการสื่อสารภายในกลุ่ มขาดความต่อเนื่อง ปัญ หาด้านวัตถุดิบ
การผลิต วัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติในบางฤดูกาลการสั่งซื้อเส้นไหมต้องรอส่งผลทําให้บางครั้ง
การผลิตขาดช่วง
สายชล (2550) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
น้ําตาลมะพร้าว ในตําบลยกกระบัตร อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพน้ําตาลมะพร้าว ระดับมาก ในด้านปัจจัย
ภายใน พบว่า 1) ด้านแรงบันดาลใจ คือการเห็นตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็จ และเป็นการนําผลผลิต
จากท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่ม 2) ด้านเจตคติ คือ ต้องการให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ําตาลมะพร้าวของแท้
3) ด้านการเรียนรู้ คือ การผลิตน้ําตาลมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและมีความรู้เกี่ยวกับ
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การผลิตน้ําตาลมะพร้าวมาก่อนจากภูมิปัญญา 4) ด้านความคาดหวังต่ออาชีพ คือ การรณรงค์ให้คน
หันมารับประทานน้ําตาลมะพร้าวมากขึ้น รองลงมามีความคาดหวังว่าการผลิตน้ําตาลมะพร้าวเป็น
การสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ด้านปัจจัยภายนอก พบว่า 1) ด้านการผลิต คือ สภาพดิน น้ํา อากาศ
แสงแดดมีเกี่ยวข้องกับปริมาณการให้น้ําตาลของต้นมะพร้าวและความสามรถนํามะพร้าวในสวนมา
เพาะพันธุ์นํามาปลูกทดแทนมะพร้าวที่ตาย รองลงมามีการคัดพันธุ์มะพร้าวที่ปลูกในสวนด้วยตนเอง
ในระดับมาก 2) ด้านการตลาด มีการจําหน่ายน้ําตาลมะพร้าวผ่านพ่อค้าคนกลางได้หมด รองลงมามี
การจําหน่ายน้ําตาลมะพร้าวในจังหวัดและต่างจังหวัด 3) การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนใน
ระดับปานกลาง คือ มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้กู้ยืมเงินทุน
2) ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพการผลิตน้ําตาลมะพร้าว จากการศึกษาพบว่า
(1) ขาดเงินลงทุน (2) แรงงานมีอายุมากปีนไม่ไหวและแรงงานหายาก (3) มีแมลงดูดกินน้ําตาล หนู
กระรอก ปลวกและด้ วงแรดกั ดกิ นลํ าต้ น และยอดมะพร้ าว (4) ไม้ พ ะยอมหายากและราคาแพง
(5) ต้นมะพร้าวสูงเกินไป (6) ได้น้ําตาลใสต่อต้นน้อย (7) เชื้อเพลิงหายากราคาแพงและไม่มีที่สําหรับ
เก็บเชื้อเพลิง (8) การเคี่ยวน้ําตาลบางครั้งแห้งช้า (9) การขายส่งน้ําตาลมะพร้าวให้กับพ่อค้าคนกลาง
ราคาไม่แน่นอน (10) บางครั้งผู้ผลิตน้ําตาลมะพร้าวจําหน่ายน้ําตาลไม่หมด (11) อุปกรณ์ในการทํา
น้ําตาลมะพร้าวชํารุดง่าย (12) การขนส่งไม่สะดวก (13) ภาชนะบรรจุชํารุดง่าย (14) ราคาน้ําตาล
มะพร้าวตามท้องตลาดไม่แน่นอน (15) ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนเข้ามาแนะนําและเยี่ยมเยียน
ผู้ผลิตน้ําตาลมะพร้าว ข้อเด่นของความสําเร็จ คือ คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
การวางแผนการผลิต และส่วนการโฆษณาประชาสั ม พั นธ์เกี่ ยวกั บน้ํ าตาลมะพร้ าวของเจ้ าหน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาล
มะพร้าวในภาคตะวันตก โดยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการน้ํ า ตาลมะพร้ า วที่ อ ยู่ ใ นภาคตะวั น ตก
ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) จํานวน 230 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในครั้ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการน้ํ า ตาลมะพร้ า วที่ อ ยู่ ใ นภาค
ตะวันตก ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2558) โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครซี่ และ
มอร์แกน (ธานินทร์, 2557) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน ทั้งสิ้น 144
คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา ระยะเวลาการทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบตัวเลือก (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก โดยให้ ผู้ ต อบแบบสอบถาม
(กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง) เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น คํ า ถามปลายปิ ด ชนิ ด มาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดระดับคําตอบของแต่ละข้อ ออกเป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จของผู้ประกอบการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
คําถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดระดับคําตอบของแต่ละข้อ ออกเป็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด
3.2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วจิ ัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างคําถามของแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยพิจารณาออกแบบภายใต้กรอบแนวคิดของการวิจัย และมี
ความสอดคล้องตรงประเด็นตามหัวข้อวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. นําแบบสอบถามฉบับร่าง ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมปรับปรุงและแก้ไข รวมถึง
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเบื้องต้น ทั้งในด้านความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา รูปแบบ และความเหมาะสมด้านภาษา
4. นําแบบสอบถามฉบับร่าง ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไปตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์ จํานวน 5 ท่าน เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความตรง
ประเด็นของเนื้อหา ตามเทคนิคการคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 จะคัดเลือกไว้ใช้งาน ส่วนที่มีค่า
ต่ํ า กว่ า 0.60 จะพิ จ ารณาปรั บปรุ งหรือ ตัดออก โดยในการวิจัย ครั้ งนี้ ข้อ คํา ถามทุก ข้อ มีค่ า IOC
มากกว่า 0.60 ทั้งนี้ ก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยได้นําแบบประเมินและผลสรุปค่าการ
ประเมิน IOC ของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านพร้อมด้วยข้อเสนอแนะ ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
และทําการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อีกครั้ง ก่อนนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล ต่อไป
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการน้ําตาล
มะพร้าวในภาคตะวันตก ที่มีการดําเนินงานครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย จํานวน 30 ชุด
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นก่อนนําเข้าใช้งานจริง โดยการทดสอบความเชื่อมั่น
ทําด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งนี้ ค่าคํานวณ
ที่ได้ต้องมากกว่า 0.80 แบบสอบถามจึงจะพิจารณานําไปใช้ในการศึกษาได้ สําหรับการวิจัยครั้งนี้
ค่าคํานวณได้จากโปรแกรม SPSS มีค่าเท่ากับ 0.938
6. นํ า ผลการทดสอบความเชื่อมั่น ไปนําเสนออาจารย์ที่ป รึกษาวิ ทยานิพ นธ์เพื่อ พิจ ารณา
ก่อนนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้งานจริง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลหรือการได้มาซึ่งข้อมูลแบ่งเป็น 2 แหล่ง ดังนี้
1. ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ได้จากการนําแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายด้วยผู้วิจัย
เอง ด้วยวิธีการลงพื้นที่ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการที่ทําน้ําตาลมะพร้าว พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของ
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การเก็บข้อมูล ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ได้นําไปเก็บข้อมูลทั้งสิ้นจํานวน 144 ชุด ได้รับมาครบตามจํานวน
ที่ส่ง
2. ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตํารา
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ทําไว้ก่อนหน้า หรือจากข้อมูลรายงาน ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ที่ศึกษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 ขั้นตอนการจัดทําเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขัน้ ตอนโดยสรุป ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ
2. นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาบันทึกลงคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
3. ใช้คําสั่งจากโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าสถิติที่ต้องการ
4. ประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ ที่ เ ลื อ ก และนํ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการประมวล มาวิ เ คราะห์ แ ละ
นําเสนอ
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
มีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check List) ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าว ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นคําถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดระดับคะแนนในการดําเนินงาน ดังนี้
มากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5
มาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3
น้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1
โดยจะนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และแปลความหมายของระดับคะแนนโดย
ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ (ธานินทร์, 2557 : 112)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลว่า มีระดับในการดําเนินงานมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลว่า มีระดับในการดําเนินงานมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลว่า มีระดับในการดําเนินงานปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลว่า มีระดับในการดําเนินงานน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลว่า มีระดับในการดําเนินงานน้อยที่สุด
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จของผู้ประกอบการ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
คําถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดระดับคะแนนความสําเร็จในการประกอบการ ดังนี้
มากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5
มาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3
น้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1
โดยจะนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และแปลความหมายของระดับคะแนน
โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ (ธานินทร์, 2557 : 112)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลว่า ระดับความสําเร็จในการประกอบการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลว่า ระดับต่อความสําเร็จในการประกอบการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลว่า ระดับต่อความสําเร็จในการประกอบการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลว่า ระดับต่อความสําเร็จในการประกอบการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลว่า ระดับต่อความสําเร็จในการประกอบการน้อยที่สุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และเรียงลําดับความคิดเห็นจากความถี่มากไปหาน้อย
5. วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกกั บ ความสํ า เร็ จ ของ
ผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก ใช้สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
6. การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาค
ตะวันตก ใช้สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาล
มะพร้าวในภาคตะวันตก ผู้วิจัยได้นําข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้ จํานวน 144 ชุด ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วมาทําการวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS
และนํามาจัดเรียงลําดับการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมาย โดยผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการในภาคตะวันตก
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ส่วนที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั ยที่ ส่งผลต่อการดําเนินงานในการ
ประกอบกิจการน้ําตาลมะพร้าว โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ
แทนค่าสถิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
X
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df
แทน ชั้นแห่งความอิสระ
SEb
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์
SEest
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
p
แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติ
b
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
β
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
F
แทน ค่าการแจกแจงแบบ F
t
แทน ค่าการแจกแจงแบบ
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ
2
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
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4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับลักษณะทั่วไปทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4-1 จํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากร
จํานวน
ร้อยละ
เพศ
144
100.0
ชาย
52
36.1
หญิง
92
63.9
อายุ
144
100.0
20 – 30 ปี
5
3.5
31 – 40 ปี
24
16.7
41 – 50 ปี
51
35.4
51 – 60 ปี
64
44.4
การศึกษา
144
100.0
ประถมศึกษา
52
36.1
มัธยมศึกษา
42
29.2
อนุปริญญา
2
1.4
ปริญญาตรี
27
18.8
ปริญญาโทขึ้นไป
21
14.6
ระยะเวลาการทํางาน
144
100.0
1 ปี – 3 ปี
5
3.5
4 ปี - 6 ปี
23
16.0
7 ปี - 9 ปี
40
27.8
มากกว่า 9 ปี
76
52.8
จากตารางที่ 4-1 พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิ ง กลุ่ม ที่มีอ ายุ ระหว่า ง
51-60 ปี มีรวมกันมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มที่มีมากรองลงมาตามลําดับคือ ช่วงอายุ 41-50
ปี 31-40 ปี และ 20-30 ปี
ในด้านการศึกษา พบว่า มีรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา ที่มีมากที่สุดคือผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอยู่ประมาณร้อยละ
36.1 รองลงมาคือผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และกลุ่มที่มีน้อยที่สุดคือผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา มีเพียงร้อยละ 1.4
สําหรับด้านระยะเวลาการทํางาน พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งคือผู้ที่ทํางานมาแล้วมากกว่า 9 ปี
รองลงมาคือผู้ที่มีระยะเวลาการทํางานอยู่ในช่วง 7 ปี-9 ปี มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ที่เหลือ
ตามลําดับคือผู้ที่มีระยะเวลาการทํางานอยู่ในช่วง 4 ปี-6 ปี และผู้มีระยะเวลาในการทํางาน 1 ปี-3 ปี
น้อยที่สุดมีเพียงร้อยละ 3.5
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4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
ทําการวิเคราะห์ในภาพรวม แบ่งเป็นรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการ
หรือแนวทางการดําเนินงาน ด้านลักษณะผู้นํา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน ผลปรากฏดังตารางที่ 4-2 ดังนี้
ตารางที่ 4-2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าวใน
ภาคตะวันตกในภาพรวมและรายด้าน
ปัจจัยการดําเนินงาน
S.D. ระดับการ
X

ดําเนินงาน

ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการ
ดําเนินงาน
ด้านลักษณะผูน้ ํา
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน
รวม

4.14

0.77

มาก

4.09
3.44
3.69
3.57
3.15

0.75
0.78
0.85
0.90
0.67

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4-2 พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย การดํ า เนิ น งานน้ํ า ตาลมะพร้ า วในภาคตะวั น ตกโดย
ภาพรวม มีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะ
ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาตามลําดับ
คือ ด้านลักษณะผู้นํา ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการสนับสนุนจากผู้นํา
ชุมชน และด้านการมีส่วนร่วม มีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
4.3 ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของผู้ ป ระกอบการน้ํ า ตาลมะพร้ า วใน
ภาคตะวันตก
ทําการวิเคราะห์ความสําเร็จของผู้ประกอบการในภาพรวม และแบ่งตามรายด้าน จํานวน 4 ด้าน
ดังนี้
1. ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
2. การตอบสนองความต้องการของสมาชิก
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้า
4. การจําหน่าย
ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการ
น้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก ในภาพรวมและรายด้าน
ความสําเร็จของผู้ประกอบการ
S.D. ระดับความสําเร็จ
X
ในการ
ประกอบการ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
3.22 0.86
ปานกลาง
การตอบสนองความต้องการของสมาชิก
3.18 0.90
ปานกลาง
การพัฒนาคุณภาพสินค้า
3.51 0.78
มาก
การจําหน่าย
3.34 0.72
ปานกลาง
รวม
3.31 0.68
ปานกลาง
จากตารางที่ 4-3 พบว่าระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความสําเร็จในการประกอบการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจําหน่าย
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า และการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
มีระดับความสําเร็จในการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
4.4 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตารางที่ 4-4 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร

ด้านความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ
หรือแนวทางการ
ดําเนินงาน
ด้านลักษณะผูน้ ํา
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ด้านการสนับสนุน
จากผู้นําชุมชน
ความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการ

ด้านความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการหรือ
แนวทางการ
ดําเนินงาน
-

ด้าน
ลักษณะ
ผู้นํา

0.755**
0.395**
0.479**

0.535**
0.565**

0.527**

-

0.344**

0.435**

0.499**

0.691**

-

0.389**

0.441**

0.685**

0.558**

0.566**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ด้านการมี
ด้านการ
ด้านการ ความสําเร็จ
ส่วนร่วม สนับสนุนจาก สนับสนุน
ของ
หน่วยงาน จากผูน้ ํา ผู้ประกอบการ
ภาครัฐและ
ชุมชน
เอกชน

-
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4-4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวมีค่าไม่สูงมาก คือมีค่าไม่เกิน 0.80 (ยุทธ, 2557 : 142) และทุกคู่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด ได้แก่ ตัวแปรด้านความรู้ความ
เข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงานกับด้านลักษณะผู้นํา รองลงมาคือ คู่ตัวแปรด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน และคู่ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ต่ําที่สุดคือ ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงานกับ
ด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน จากผลดังกล่าวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างตัวแปร
อิสระทั้ง 5 ตัว ที่มีค่าไม่สูงมาก จึงไม่ส่งผลให้เกิดปัญหา Multicollinearity และแสดงให้เห็นว่า
ชุดตัวแปรอิสระดังกล่าวสามารถใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้
4.5 ส่ ว นที่ 5 ผลการวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งานใน
การประกอบกิจการน้ําตาลมะพร้าว โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตารางที่ 4-5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เมื่อใช้ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานในการประกอบกิจการน้ําตาลมะพร้าว ทั้ง 5 ตัว เป็นตัวพยากรณ์
และใช้ความสําเร็จของผู้ประกอบการเป็นตัวแปรตาม
ตัวแปร

b
0.698

ค่าคงที่
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
0.103
หรือแนวทางการดําเนินงาน
ลักษณะผู้นํา
-0.082
การมีส่วนร่วม
0.444
การสนับสนุนจากหน่วยงาน
0.109
ภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนจากผู้นําชุมชน 0.165
R = 0.743 R2 = 0.536 SEest = 0.468

SE b
0.468

β
-

t
p
2.871 0.005

0.077 0.116 1.333 0.185
0.089 -0.089 -0.923 0.358
0.064 0.507 6.954 0.000
0.071 0.135 1.543 0.125
0.061 0.218 2.691 0.008
F = 33.984 (p < 0.001)

จากผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4-5 เมื่อใช้ความสําเร็จของผู้ประกอบการ เป็นตัวแปรตาม
พบว่าตัวแปรอิสระ ทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จ
ของผู้ประกอบการ ได้ร้อยละ 53.6 (มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001) โดยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
และด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน สามารถอธิบายหรือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานน้ําตาล
มะพร้าวได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการดําเนินงาน และปัจจัยด้านลักษณะผู้นํา ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ถ้านับเฉพาะตัวแปรที่สามารถอธิบายความสําเร็จของผู้ประกอบการได้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง 2 ตัวแรกที่กล่าวถึงเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน โดยที่ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการใน
ทางบวก กล่าวคือ หากมีการปฏิบัติหรือการดําเนินงานตามปัจจัยทั้ง 2 ตัวในระดับมาก จะส่งผลให้
ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก สูงขึ้นด้วย
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ทั้งนี้ จากข้อมูลในตารางที่ 4-5 สามารถนําตัวแปรทั้งหมดมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามสูงไปหาต่ํา ได้ดังนี้
1. สมการพยากรณ์ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการ ในรูปคะแนนดิบ แสดงได้ดังนี้
ความสําเร็จของผู้ประกอบการ = 0.698 + 0.444 (การมีส่วนร่วม) + 0.165 (การสนับสนุนจากผู้นํา
ชุมชน) + 0.109 (การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) + 0.103 (ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน) + -0.082 (ลักษณะของผู้นํา)
2. สมการพยากรณ์ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการ ในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงได้ดังนี้
ความสําเร็จของผู้ประกอบการ = 0.507 (การมีส่วนร่วม) + 0.218 (การสนับสนุนจากผู้นําชุมชน)
+ 0.135 (การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) + 0.116 (ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
หรือแนวทางการดําเนินงาน) + -0.089 (ลักษณะของผู้นํา)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก เพื่อศึกษาระดับ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทําการศึกษาปัจจัยหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
การดํ า เนิ น งานน้ํ า ตาลมะพร้ า ว โดยปั จ จั ย หลั ก ภายในได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
หลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน ด้านลักษณะผู้นํา และด้านการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจัยภายนอกได้
ศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน
ซึ่งปัจจัยหลักทั้ง 2 ด้านนี้นํามาใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้
โดยการศึ กษาได้ทําการเลือกกลุ่ ม ตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ประกอบการน้ํา ตาล
มะพร้าวที่อยู่ในภาคตะวันตก ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบจํานวนที่ต้องการ 144 คน จากประชากรของ
ผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกทั้งหมด 230 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมทางภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา
และทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าที่คํานวณได้เท่ากับ 0.938 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แบ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก ได้แก่ การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์หาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
นอกจากนั้ น ผู้ วิ จั ย จะอธิ บ ายถึ ง ผลการวิ จั ย รวมถึ ง การอภิ ป รายถึ ง ความสอดคล้ อ งของ
ผลการวิจัยกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ทบทวนไว้ และในลําดับสุดท้ายผู้วิจัยจะกล่าวถึง
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้และแนวทางในการวิจัยในอนาคต โดยจะอธิบายรายละเอียด
ดังหัวข้อที่จะนําเสนอต่อไป
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5.1 สรุปผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 63 เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากกว่าร้อยละ 44
นอกจากนั้นมากกว่าร้อยละ 36 เป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และเกินกว่าร้อยละ 50
เป็นผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าว มาเป็นระยะเวลา มากกว่า 9 ปี
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ในทํานองเดียวกัน กับการพิจารณา
รายด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน ด้านลักษณะ
ผู้นํา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และด้านการสนับสนุน
จากผู้นําชุมชน ก็พบว่า คุณลักษณะด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาตามลําดับคือ ด้านลักษณะผู้นํา ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน และด้านการมีส่วนร่วม ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
พบว่า โดยภาพรวมมีค่ าเฉลี่ ยระดับความสําเร็ จในการประกอบการอยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับปานกลาง
โดยเมื่อพิจารณาดัชนีเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างคุ้มค่า ด้านการตอบสนองความต้องการของสมาชิก ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า และด้าน
การจําหน่าย พบว่า การพัฒนาคุณภาพสินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความสําเร็จในการประกอบการ
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจําหน่าย ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า และ
การตอบสนองความต้องการของสมาชิก มีระดับความสําเร็จในการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีค่าไม่สูงมาก
คือมีค่าไม่เกิน 0.80 และทุกคู่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ในทางบวก
ซึ่ ง คู่ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ตั ว แปรด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การหรื อ แนวทาง
การดําเนินงานกับด้านลักษณะผู้นํา รองลงมาคือ คู่ตัวแปรด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนกับด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน และคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ําที่สุดคือ ตัวแปร
ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงานกับด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน
จากผลดังกล่าวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ที่มีค่าไม่สูงมาก
จึงไม่ส่งผลให้เกิดปัญหา Multicollinearity และแสดงให้เห็นว่าชุดตัวแปรอิสระดังกล่าวสามารถใช้ใน
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานในการ
ประกอบกิจการน้ําตาลมะพร้าว โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ เมื่ อ ใช้ความสํ าเร็จของ
ผู้ประกอบการ เป็นตัวแปรตาม พบว่าตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานน้ําตาล
มะพร้ าว ทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกั นอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามหรือความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการ ได้ร้อยละ 53.6 (มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001) โดยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน สามารถอธิบายหรือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
น้ําตาลมะพร้าวได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการดําเนินงาน และปัจจัยด้านลักษณะผู้นํา
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ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ถ้านับเฉพาะตัวแปรที่สามารถอธิบายความสําเร็จของผู้ประกอบการได้อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง 2 ตัวแรกที่กล่าวถึงเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน โดยที่ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการในทางบวก กล่าวคือ หากมีการปฏิบัติหรือการดําเนินงานตามปัจจัยทั้ง 2 ตัว ในระดับ
มาก จะส่งผลให้ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกสูงขึ้นด้วย
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สามารถแสดงได้ด้วยสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน เรียงลําดับจากตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามสูงไปหาต่ํา ได้ดังนี้
1. สมการพยากรณ์ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการ ในรูปคะแนนดิบ แสดงได้ดังนี้
ความสําเร็จของผู้ประกอบการ = 0.698 + 0.444 (การมีส่วนร่วม) + 0.165 (การสนับสนุน
จากผู้นําชุมชน) + 0.109 (การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) + 0.103 (ความรู้ความ
เข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน) -0.082 (ลักษณะของผู้นํา)
2. สมการพยากรณ์ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการ ในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงได้ดังนี้
ความสําเร็จของผู้ประกอบการ = 0.507 (การมีส่วนร่วม) + 0.218 (การสนับสนุนจากผู้นํา
ชุมชน) + 0.135 (การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) + 0.116 (ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน) -0.089 (ลักษณะของผู้นํา)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง อภิปรายได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 51-60 ปี มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ใน
ชั้นประถมศึกษา และมีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 9 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และทักษะใน
การทําน้ําตาลมะพร้าวมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การประกอบการด้านน้ําตาลมะพร้าว
ของภาคตะวันตกในปัจจุบัน อาศัยประสบการณ์และทักษะในการทํางานหลัก ไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้
สูงมากนัก และโดยมากเป็นเพศหญิงที่มีอายุค่อนข้างมาก แต่ด้วยช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น
บุคคลเหล่านี้อาจไม่สามารถประกอบกิจการน้ําตาลมะพร้าวได้ จะทําให้เกิดการขาดแคลนผู้ที่มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการทําน้ําตาลมะพร้าวในอนาคต หากขาดการสนับสนุนจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการดําเนินงานในการประกอบกิจการน้ําตาลมะพร้าว ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
อภิปรายได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานน้ําตาลมะพร้าว ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน ปัจจัยด้านลักษณะผู้นํา ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน
ที่มีต่อตัวแปรความสําเร็จของผู้ประกอบการ พบว่ามีเพียง ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้าน
การสนับสนุนจากผู้นําชุมชน ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทั้งสองเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในทางบวก ซึ่งหากมีการปฏิบัติหรือมีการดําเนินงาน
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ตามปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้ในระดับมาก ก็จะส่งผลให้ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าว
ในภาคตะวันตกสูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลจากการเปรียบเทียบกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อภิปรายได้ว่า จากการทดสอบ
สมมติ ฐ านของตั ว แปรปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งานในการประกอบกิ จ การน้ํ า ตาลมะพร้ า ว
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่ามีจํานวน 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าว
ในภาคตะวันตก หากวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วม
การที่กลุ่มอาชีพจะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมใจของบุคคล
ในกลุ่ม ด้วยการเสนอแนวความคิดในการพัฒนาการทํางานหรือแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา หรือ
การเข้ามามีส่วนร่วมโดยการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่มเพื่อให้
กิจกรรมหรืองานนั้นบรรลุผลตามเป้าหมาย ผู้นํากลุ่มควรจะตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่ม โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะส่งผลดีต่อกลุ่ม
ในการประกอบกิจการต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภิฎาภาช์ (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมกลุ่ ม ทุ ก ครั้ ง ด้ ว ยความเต็ ม ใจ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ
ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ อยู่ เสมอ มีการร่ วมกันระดมทุนในการผลิตสินค้า และมีการช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก และยังสอดคล้องกับ วราภรณ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม เมล็ ด พั น ธุ์ บ้ า นข้ า วสั น นา
ตํา บลแม่คํ า อํ า เภอแม่ จั น จั งหวั ด เชีย งราย พบว่า ปัจ จั ยด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มของกลุ่ ม เป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มให้ประสบความสําเร็จ สมาชิกกลุ่มมีบทบาทใน
การคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม กําหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการหารายได้ให้กับชุมชนเพื่อนํารายได้ดังกล่าวมาพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความ
เดือดร้อน การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงอยู่ของกลุ่มเมล็ดพันธุ์บ้านข้าวสันนา เพราะ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก และก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน
ด้านการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน
ผู้นําชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่สําคัญในชุมชน เนื่องจากต้องเป็นตัวแทนของชุมชนใน
การติดต่อประสานงานกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารมา
ถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชนได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ อีกทั้งต้องเป็นผู้จัดหาแหล่งทุนในการผลิตและ
จัดหาตลาดในการจัดจําหน่ายสินค้าของชุมชน ตลอดจนเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
การที่ชุมชนมีผู้นําชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดริเริ่มในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ คอยกระตุ้นให้
สมาชิกทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะสามารถนําพาชุมชนให้ประสบความสําเร็จได้ สอดคล้องกับ ปุณฑริกา
(2557) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การสนับสนับสนุนจากผู้นําชุมชนส่งผลต่อความสําเร็จของ
กลุ่ มอาชี พในระดั บมาก เนื่ องจากผู้นําชุ มชนมี ส่วนในการให้คําแนะนําในการดําเนินงานและให้
กํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน ตลอดจนสอบถามปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการของกลุ่ ม เพื่ อ นํ า ไปเสนอต่ อ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยเหลือชุมชนในการจัดหางบประมาณหรืออุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการน้ําตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะการนําผลจากงานวิจัยไปใช้
5.3.1.1 ผู้นําชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพิ่มองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ําตาล
มะพร้าวให้แก่สมาชิกในชุมชน
5.3.1.2 สมาชิกในกลุ่มควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิค วิธีการต่าง ๆ
ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ําตาลมะพร้าว
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทํางานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
5.3.2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการใน
กลุ่มอาชีพอื่น ๆ
5.3.2.2 ควรศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการ
ในกลุ่มอาชีพทําน้ําตาลมะพร้าว
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คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ผศ.ดร.รจนา จันทราสา

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ผศ.ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว

อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

5. ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
และมัลติมิเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

