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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการจดัการธุรกจิ  ศกึษาการปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และศกึษาระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน 330 กลุ่ม ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ชื่อกลุ่ม ที่ตัง้กลุ่ม 
ระยะเวลาในการด าเนินงานของกลุ่ม ผูใ้หข้อ้มลู จ านวนสมาชกิ สนิคา้ของกลุ่ม สาเหตุการจดัตัง้กลุ่ม การลงทุนของ
กลุ่ม ยอดขายต่อเดอืน แหล่งวตัถุดบิ และตลาดหลกั สถิติเชงิอนุมาน คอื การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และสมการถดถอยพหุคณู  ผลการศกึษาพบว่าตวัแปร แหล่งวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ ต่างกนั ส่งผลใหม้คีวามส าเรจ็
ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัจนัทบุรแีตกต่างกนั  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ กบัการ
จัดการและการปฏิบตัิตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.105 ถึง 0.695  โดยมี
ความสมัพนัธท์างบวกทัง้หมด ตวัแปรพยากรณ์คู่ทีม่ค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธส์งูสุดคอื การจดัการองคก์ร (X2) กบั
การจดัท าบญัชคีรวัเรอืน (X5) มค่ีาเท่ากบั 0.695 และตวัแปรพยากรณ์คู่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ ่าสุด คอื การ
วางแผน (X1) กบัการลดรายจ่าย (X6) มคี่าเท่ากบั 0.105 และพบตวัแปรจ านวน 3 ตวัแปร ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
ความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัจนัทบุร ีทีม่นียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื การวางแผน (X1) การเพิม่
รายได ้(X7) และการออมทีห่ลากหลาย (X8) 
 
ค ำส ำคญั : ความส าเรจ็, การจดัการธุรกจิ, การปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง, วสิาหกจิชุมชน 
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Abstract 
 

 The purpose for this research was to study the business management process, implementation 
Sufficiency Economy Philosophy and to study the level of operational success. Questionnaires were collected 
from 330 samples using community enterprise groups, The descriptive statistics were used to analyze , Group 
Name, Group location, Group operating time, Informant, Number of members, Group item, Causes of group, 
Group Investment, Sales per month, Source of raw materials, Main Market The inferential statistics was One 
Way ANOVA and Multiple Regression Analysis .The results of the study found that the raw material source 
variables used in production were different. As a result, the success of Chanthaburi Community Enterprises 
has been different. The correlation coefficient between forecast variables and management and compliance 
with sufficiency economy philosophy was between 0.105 and 0.695. which they were all in positive. The 
predictive variables with the highest correlation coefficient were Corporate Management (X2) with Household 
Accounting (X5) is 0.695 The lowest correlation coefficient was planning (X1) and expenditure reduction (X6) 
equal to 0.105 There were three variables that affect the success of Chanthaburi community enterprises with 
statistical significance at the level of 0.05 These variables included Planning (X1), Revenue Increase(X7) and 
Diversified Savings (X8) 
 
Keyword :  The success, Business management, Compliance with the sufficiency economy philosophy, 
Community enterprise 
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1. บทน ำ  
ประเทศไทยยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบรบิทของการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก่อให้เกดิความเสีย่ง ทัง้จากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี
ประกอบกับสภาวะการด้านต่าง ๆ  ทัง้เศรษฐกิจสังคม 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ใน
ปัจจุบนัทีย่งัคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่นปัญหาผลติ
ภาพ การผลิต ความสามารถในการแข่งขันคุณภาพ
การศึกษาความเหลื่อมล ้าทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในระยะเวลาทีผ่่านมา เศรษฐกจิไทยในไตรมาส
ที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากการ
ขยายตวัร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผล
ของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 
2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2562 ร้อยละ 0.2 
รวมทัง้ปี 2562 เศรษฐกจิไทยขยายตวัรอ้ยละ 2.4 เทยีบกบั
การขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในไตรมาสนี้มีปัจจัยส าคัญมาจาก (1) การ
ขยายตวัในเกณฑ์ที่ต ่าของเศรษฐกจิโลก ความไม่แน่นอน
ของทศิทางมาตรการกดีกนัทางการคา้ และการแขง็ค่าของ
เงินบาท (2) ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ (3) 
ผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ และปัจจยัชัว่คราวในการผลติ
สนิคา้อุตสาหกรรมบางรายการ  ( ส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ  2562 : เวบ็ไซต)์ 
ด้วยเหตุที่ว่าวสิาหกจิชุมชนเป็นการร่วมมอื ร่วมแรง และ
ร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในชุมชน โดย
ยดึหลกัความพอเพยีงและพึ่งตนเองเป็นหลกัประกอบกบั
นโยบายของรฐักใ็หค้วามส าคญักบัวสิาหกจิชุมชนโดยการ
ออกพระราชบญัญตัิส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 ได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2548 
โดยสภาพแวดล้อมโดยรวมของ วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
จนัทบุร ีส่วนใหญ่ประกอบกจิการด้านการผลติสนิค้า ดา้น
การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและก้าวไปสู่การผลิต
สนิค้าด้านการเกษตรตามระบบเกษตรอินทรีย์และปัจจัย
การผลติ การผลติอญัมณี และการท่องเที่ยวเชงิเกษตรซึ่ง
ได้สอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดัจนัทบุร ีและวสิยัทศัน์
ของจงัหวดัจนัทบุรีโดยปัจจยัดงักล่าวเกิดขึ้นจากจงัหวดั
จนัทบุรมีสีภาพภูมปิระเทศ และทีต่ัง้ไดเ้ปรยีบจงัหวดัอื่น ๆ 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความส าเร็จจากการ
จดัการธุรกจิและการปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อการพึง่ตนเอง เพื่อศกึษากระบวนการจดัการธุรกจิ และ
การปฏิบตัิตาม ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ 
และเพื่อศึกษาระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานในด้าน
ศกัยภาพของชุมชน การมตีลาดรองรบัผลติภณัฑ ์และการ
ท าธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1. เพื่อศกึษากระบวนการจดัการธุรกจิ ของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชน จงัหวดัจนัทบุร ี
 2.2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
จนัทบุร ี
 2.3. เพื่อศกึษาระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงาน
ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน จงัหวดัจนัทบุร ี
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 430 กลุ่ม (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จงัหวดัจนัทบุร,ี 2554) 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  กลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดั
จนัทบุรจี านวน 400 ชุด โดยท าการค านวณกลุ่มตวัอย่างจาก
สูตร Taro Yamane ที่ ระดับความเชื่ อมั น่ร้อยละ 95  
ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 (เมื่อลงภาคสนาม
ปรากฎว่ามีกลุ่มเลิกกิจการจ านวน 70 กลุ่ม) จากกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัจนัทบุร ี 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนบุ คคลของก ลุ่ ม 
การจัดการธุรกิจ และ การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 ตวัแปรตาม คอื ความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
จงัหวดัจนัทบุรี
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ภำพประกอบท่ี 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามเรื่อง “ความส าเรจ็จากการจดัการธุรกจิและ
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
พึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจันทบุรี” ซึ่งได้มี
การศกึษาคน้ควา้วจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้มลูต่าง 
ๆ  เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อน ามาใช้ในการสร้าง
แบบสอบถาม ซึง่แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก ่

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ ชื่อกลุ่ม ทีต่ัง้กลุ่ม ระยะเวลาในการด าเนินงานของ

กลุ่ม ผูใ้หข้อ้มลู จ านวนสมาชกิ สนิคา้ของกลุ่ม การจดัตัง้
กลุ่มเป็นผลเนื่องจาก การลงทุนของกลุ่มมาจาก ยอดขาย
จากการจ าหน่ายสนิคา้ของกลุ่ม/เดอืน แหล่งวตัถุดบิทีใ่ช้
ในการผลติ และตลาดหลกัของสนิคา้กลุ่ม โดยโครงสร้าง
ของแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (check list)  

ตอนที่ 2 การวัดระดับการปฏิบัติการจัดการ
ธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการ
องคก์าร ดา้นการน า ดา้นการควบคุม 

ปัจจยัสว่นบุคคล 
- ชือ่กลุ่ม,ทีต่ ัง้ 
- ระยะเวลาในการด าเนินงานของกลุม่ 
- ผูใ้หข้อ้มลู 
- จ านวนสมาชกิในกลุ่ม 
- สนิคา้ของกลุ่ม 
- การจดัตัง้กลุ่มเป็นผลเนื่องจาก 
- การลงทุนของกลุ่มมาจาก 
- ยอดขายจากการจ าหน่ายสนิคา้ของกลุ่ม/ เดอืน 
- แหล่งวตุัดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
- ตลาดหลกัของสนิคา้กลุ่ม 

 

การปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
- การจดัท าบญัชคีรวัเรอืน 
- การลดรายจ่าย 
- การเพิม่รายได ้
- การออมทีห่ลากหลาย 
 

(อา้งอิงจาก จนัทิมา จนัทร์เท่ียง, 2558) 

 

การจดัการธุรกจิ 
- วางแผน 
- การจดัองคก์าร 
- การน า 
- การควบคุม 
 

(อา้งอิงจาก จนัทิมา จนัทร์เท่ียง, 2558) 

ความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนจงัหวดัจนัทบุร ี
- ศกัยภาพของชมุชน 
- การมตีลาดรองรบัผลติภณัฑ ์
- การท าธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
(อา้งองิจาก นุรนจัมาล ์ แวโด, 2557) 
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ตอนที่ 3 การวดัระดบัการปฏิบตัิตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ได้แก่ การจดัท าบญัชคีรวัเรอืน การ
ลดรายจ่าย การเพิม่รายได ้การออมทีห่ลากหลาย 

ตอนที ่4 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนจังหวัดจนัทบุรี ได้แก่ ด้านศักยภาพของชุมชน 
ด้านการมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ ด้านการท าธุรกิจ 
แบบยัง่ยนื 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวิจยั 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวมรวมด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถามจาก
ภาคสนาม (Field Work) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
ชุด จากกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัจนัทบุร ีจากจ านวน
ทัง้หมด  430 กลุ่ม (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั
จนัทบุร,ี2554) โดยท าการค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสูตร 
Taro Yamane ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ร้อยละ 95 ค่ า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกนิรอ้ยละ  5 

น าแบบสอบถามที่ได้รบัจากการปรบัปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรจ านวน 30 กลุ่ม 
จากนัน้น าแบบสอบถามไปด าเนินการทดสอบหาความ
เชื่อมัน่ ด้วยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Coefficient 
Alpha) ของ Cronbach’s Alpha เพื่อใหไ้ดค้่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี้ซึ่งต้องได้ค่า 
Cronbach’s Alpha ระหว่ าง  0.880 - 0.888  ซึ่ งอยู่ ใน
เกณฑท์ีม่คีวามเชื่อถอืได ้และน าแบบสอบถามทีผ่่านการ
ปรบัปรุงแก้ไขและหาค่าความเชื่อมัน่แล้วไปด าเนินการ
เกบ็ขอ้มลูในการวจิยัต่อไป 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ได้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล จาก
แบบสอบถาม 4 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ ชื่อกลุ่ม ทีต่ัง้กลุ่ม ระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กลุ่ม ผูใ้หข้อ้มลู จ านวนสมาชกิ สนิคา้ของกลุ่ม การจดัตัง้
กลุ่มเป็นผลเนื่องจาก การลงทุนของกลุ่มมาจาก ยอดขาย
จากการจ าหน่ายสนิคา้ของกลุ่ม/เดอืน แหล่งวตัถุดบิทีใ่ช้
ในการผลติ และตลาดหลกัของสนิคา้กลุ่ม โดยโครงสร้าง
ของแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (check list) โดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  Statistics) ค่าความถี่ ค่า
รอ้ยละ ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

ตอนที่ 2 การวัดระดับการปฏิบัติการจัดการ
ธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการ
องคก์าร ดา้นการน า ดา้นการควบคุม 

ตอนที่ 3 การวดัระดบัการปฏิบตัิตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การจัดท าบัญชีครัวเรือน  
การลดรายจ่าย การเพิม่รายได ้การออมทีห่ลากหลาย 

ตอนที ่4 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนจังหวัดจนัทบุรี ได้แก่ ด้านศักยภาพของชุมชน 
ด้านการมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ ด้านการท าธุรกิจ 
แบบยัง่ยนื  

เกณฑก์ารใหค้วามส าคญั ค่าน ้าหนักคะแนน
ของตวัเลอืกตอบส าหรบัตอนที ่2-4 
  ระดบัความคดิเหน็    คะแนน 
  มากทีส่ดุ     มคี่าเท่ากบั   5    
  มาก         มคี่าเท่ากบั   4    
  ปานกลาง    มคี่าเท่ากบั   3    
  น้อย        มคี่าเท่ากบั   2    
  น้อยทีส่ดุ     มคี่าเท่ากบั   1    

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเพื่อจัด
ระดบัคะแนนเฉลี่ยของระดบัความส าคญัก าหนดเป็น
ช่วงคะแนนดงัต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉลีย่    หมายถงึ 
  4.50 – 5.00    มากทีส่ดุ 
  3.50 – 4.49   มาก 
  2.50 – 3.49    ปานกลาง 
  1.50 – 2.49    น้อย 
  1.00 – 1.49    น้อยทีส่ดุ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี้วเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟา (Coefficient Alpha) ของ 
Cronbach’s Alpha เพื่ อให้ ได้ค่ าความเชื่ อมั น่ ของ
แบบสอบถาม 
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 3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) , สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
4.สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลจากข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในอ าเภอเมอืงจนัทบุร ีจ านวน 61 กลุ่ม คดิเป็น
รอ้ยละ 18.50 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 8 ปี จ านวน 
57 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 17.40 ผู้ให้ข้อมูลมีต าแหน่ง
เป็นประธาน จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 
จ านวนสมาชกิ 11-20 คน จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 42.10 สนิคา้ของกลุ่มเป็นประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม 
จ านวน 87 กลุ่ม คดิเป็นร้อยละ 26.30 การจดัตัง้กลุ่ม
เนื่องมาจากการรวมตวักนัเอง จ านวน 278 กลุ่ม คดิ
เป็นรอ้ยละ 84.20 การลงทุนของกลุ่มมาจากการระดม
เงินทุนภายในกลุ่ม จ านวน 314 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
95.20 ยอดขาย/เดอืน 10,001-20,000 บาท มากทีสุ่ด 
จ านวน 156 กลุ่ม คดิเป็นรอ้ยละ 47.30 แหล่งวตัถุดบิ
ที่ใช้มาจากชุมชนของกลุ่ม จ านวน 201 กลุ่ม คดิเป็น
ร้อยละ 60.90 ตลาดหลักในการขายสินค้าภายใน
จงัหวดั จ านวน 175 กลุ่ม คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 
4.2 ผลการศึกษาเกีย่วกบัภาพรวมค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน การ
จัดการธุรกิจ การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความส าเรจ็ของกลุ่มวิสาหกิจ 
 จากผลการวจิยัพบว่า กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน  
(�̅�= 6.65, S.D.= 2.152) ภาพรวมของการจดัการธุรกจิ 
อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.18,S.D.= 0.424) ภาพรวมด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.08,S.D.= 0.549) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ล าดบัที ่1 วตัถุดบิใน
ชุมชนเพียงพอต่อการผลิต อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.29, 
S.D.= 0.702) ภาพรวมด้านการจัดการองค์การ อยู่ใน
ระดบัมาก (�̅�= 4.11,S.D.= 0.605) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้แลว้ พบว่า ล าดบัที ่1 การแบ่งงานตามความถนัดและ
มอบหมายงานให้เหมาะสมโดยยึดหลักวางคนให้
เหมาะสมกับงาน อยู่ ในระดับมาก ( �̅�= 4 .20 ,  

S.D.= 0.632) ภาพรวมด้านการน า อยู่ในระดับมาก  
(�̅�= 4.29,S.D.= 0.519) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ล าดบัที ่1 การใชค้วามสามารถและไหวพรบิทีม่ใีห้
เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ ในระดับมาก ( �̅�= 4.44 ,  
S.D.= 0.622) ภาพรวมด้านการควบคุม อยู่ในระดบัมาก 
(�̅�= 4.25,S.D.= 0.551) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ล าดับที่ 1 การก าหนดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามที่ประมาณการ อยู่ ในระดับมาก ( �̅�= 
4.40,S.D.= 0.617)  
 ภาพรวมของการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ ในระดับมาก (�̅�= 4.34, S.D.= 0.399) 
ภาพรวมการจัดท าบัญชีครัวเรือน อยู่ ในระดับมาก  
(�̅�= 4.28, S.D.= 0.512) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ล าดบัที่ 1  การท าบญัชรีายจ่าย อยู่ในระดบัมาก 
(�̅� = 4.42, S.D.= 0.584 ) ภาพรวมการลดรายจ่าย อยู่ใน
ระดบัมาก  (�̅�= 4.46, S.D.= 0.439 ) เมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า ล าดับที่ 1 การลดค่าใช้จ่ายในด้าน
สาธารณูปโภค เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าไฟ ค่าน ้า อยู่ในระดบั
มากที่สุด (�̅�= 4.60,S.D.= 0.532 ) ภาพรวมการเพิ่ม
รายได้ อยู่ ในระดับมาก (�̅�= 4.35 , S.D.= 0.450 )  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ล าดบัที ่1 การพฒันา
วิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  อยู่ ในระดับมากที่สุด  
(�̅�= 4.54,S.D.= 0.562)ภาพรวมการออมที่หลากหลาย 
อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.28, S.D.= 0.539) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ล าดับที่ 1 การแบ่งเก็บออม
บางสว่น อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.47, S.D.= 0.584 ) 
 ภาพรวมของความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจ  
อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.33, S.D.= 0.437) ภาพรวม
ด้านศกัยภาพของชุมชน อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.34, 
S.D.= 0.523 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
ล าดบัที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์จากภูมปัิญญาท้องถิ่น 
อยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ด  ( �̅�= 4 .52 , S.D.= 0 .595 ) 
ภาพรวมดา้นการมตีลาดรองรบัผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบั
มาก (�̅�= 4.37, S.D.= 0.507) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ล าดบัที่ 1 สนิค้ามีเอกลกัษณ์โดดเด่น
น่าสนใจ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (�̅�= 4.50, S.D.= 0.590) 
ภาพรวมด้านการท าธุรกจิแบบยัง่ยนื อยู่ในระดบัมาก
(�̅�= 4.28, S.D.= 0.582) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ 
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พบว่า ล าดับที่ 1 รายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน อยู่ในระดบัมาก  (�̅�= 4.45, S.D.= 0.651) 
4.3  ผลการวิ เคราะห์การศึกษาการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ขอ งตั ว แปร อิ ส ระ เ ชิ งกลุ่ ม ( 
Nominal/Ordinal) ทีแ่บ่งเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่มขึ้นไป 
แล ะตั ว แป รตาม เ ป็ นตั ว แป ร เ ชิ งป ริ ม าณ 
( Interval/Ratio) เทคนิคการทดสอบ (One-way 
ANOVA) 

สมมุติฐานที่ 1 แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ต่างกัน 
ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี 
แตกต่างกัน การทดสอบค่า โดยใช้สถิติ (One Way 
Analysis of Variance :  One – Way ANOVA)  โดยใช้
ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิาน 
(H0) กต่็อเมื่อ Sig (2 –tailed) มคี่าน้อยกว่า 0.05 

 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบความแตกต่างความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนจงัหวดัจนัทบรุ ี จ าแนกตามแหล่งวตัถุดบิที่
ใชใ้นการผลติ โดยใช ้One-way ANOVA ทดสอบ 
 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.518 2 1.259 6.810 .001* 
ภายในกลุ่ม 60.446 327 .185   

รวม 62.964 329    
 
 จากตารางที ่1  ผลการทดสอบความแตกต่างของ 
ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี 
จ าแนกตาม แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (เท่ากบั Sig) จงึยอมรบั
สมมติฐานรอง H1 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 
หมายความว่า แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ต่างกัน 

ส่งผลให้มีความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดั
จนัทบุรแีตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบัสถิติ 0.05  
4 . 4  ผลการ วิ เคราะห์ความถดถอย เ ชิ งพหุ  
(ความสมัพนัธ์ของตวัแปรหลายตวั) เทคนิคการ
วิเคราะห ์Multiple Regression Analysis 

 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ 
Multiple Regression Analysis 
 

ตวัแปรพยำกรณ์  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
การวางแผน X1 1.000         
การจดัการองคก์าร X2 0.204 1.000        
การน า X3 0.242 0.648 1.000       
การควบคุม X4 0.224 0.642 0.682 1.000      
การจดัท าบญัชี
ครวัเรอืน 

X5 0.128 0.695 0.649 0.672 1.000     

การลดรายจ่าย X6 0.105 0.491 0.453 0.513 0.551 1.000    
การเพิม่รายได ้ X7 0.235 0.492 0.482 0.589 0.586 0.535 1.000   
การออมทีห่ลากหลาย X8 0.151 0.517 0.484 0.568 0.579 0.598 0.568 1.000  



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(5), 2021 : 12 - 22 
 

19 

ตวัแปรพยำกรณ์  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
ความส าเรจ็ของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนจงัหวดั
จนัทบุร ี(ตวัแปรตาม) 

Y 0.336 0.404 0.449 0.494 0.423 0.439 0.505 0.592 1.000 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 จากตารางที ่2 พบว่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ภายในระหว่างตวัแปรพยากรณ์ มคี่าอยู่ระหว่าง 0.105 
ถึง 0.695 ซึ่งมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตวัแปร
พยากรณ์คู่ทีม่ค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธส์งูสุด คอืการ
จดัการองคก์ร (X2) กบัการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน (X5) มี
ค่าเท่ากับ 0.695 ซึ่งมีทิศทางเป็นบวก และตัวแปร
พยากรณ์คู่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ ่าสุด คอื การ
วางแผน (X1) กับการลดรายจ่าย (X6) มีค่าเท่ากับ 
0.105 มทีศิทางเป็นบวก 

 เมื่อพิจารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรพยากรณ์ กบัความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
จังหวัดจันทบุ รี  พบว่ า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความส าเรจ็ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ มชนจังหวัดจันทบุ รี  โดยสามารถเรียงล าดับ
ความสมัพนัธ์จากมากไปหาน้อยได้ ดงันี้ การวางแผน 
(X1) การจัดองค์กร (X2) การจัดท าบัญชีครัวเรือน (X5) 
การลดรายจ่าย (X6) การน า(X3) การควบคุม (X4) การเพิม่
รายได ้(X7) และ การออมทีห่ลากหลาย (X8) 

 
ตารางที ่3. น ้าหนักความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์รายปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจงัหวดั
จนัทบุร ี

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธส์มัพนัธพ์หุคูณ (R 
= 0.675) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 45.50 
(R2= 0.455) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์มคี่า (S.E.est =0.327) ตวัแปรพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
จนัทบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จ านวน 3 
ตัวแปร คือ การวางแผน (X1) การเพิ่มรายได้ (X7) และ
การออมที่หลากหลาย (X8) มค่ีาสมัประสทิธิข์องตวัแปร

ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Beta เท่ากบั 0.203, 0.148 
และ 0.384 ตามล าดับและในรูปแบบคะแนนดิบ (B) 
เท่ากบั 0.161 0.143 และ 0.311 ตามล าดบั 
 ส่ วนตัวแปรที่ ไม่ ส่ งผลต่ อประสิทธิ ภาพ
ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัจนัทบุร ีคอื 
การจดัการองค์การ (X2 ) การน า (X3) การควบคุม (X4) 
การจดัท าบญัชคีรวัเรอืน (X5) และการลดรายจ่าย (X6) มี
ค่าสมัประสิทธิข์องตัวแปรในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

ตวัแปรพยำกรณ์  B Beta SEb t Sig 
การวางแผน X1 0.161 0.203 0.035 4.673 0.000* 
การจดัการองคก์าร X2 -0.020 -0.028 0.046 -0.441 0.659 
การน า X3 0.090 0.106 0.053 1.694 0.091 
การควบคุม X4 0.080 0.101 0.053 1.517 0.130 
การจดัท าบญัชคีรวัเรอืน X5 -0.052 -0.061 0.059 -0.891 0.374 
การลดรายจ่าย X6 0.057 0.057 0.055 1.026 0.306 
การเพิม่รายได ้ X7 0.143 0.148 0.056 2.569 0.011* 
การออมทีห่ลากหลาย X8 0.311 0.384 0.047 6.594 0.000* 
a = 1.044 R = 0.675 R2= 0.455 S.Eest= 0.327 F = 33.547 
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Beta เท่ากบั -0.028 , 0.106 , 0.101 , -0.061 และ 0.057 
ตามล าดบัและในรูปแบบคะแนนดบิ (B) เท่ากบั -0.020 , 
0.090 , 0.080 , -0.052 และ0.057 ตามล าดบั โดยตวัแปร

พยากรณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถสรา้งเป็นสมการพยากรณ์
ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 

 สมมตฐิานสมการพยากรณ์ความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัจนัทบุรใีนรปูแบบคะแนนดบิ 

 ŷ   =  1.044 + 0.161 (X1)  -0.020 (X2) + 0.090 (X3)  
 + 0.080 (X4) -0.052 (X5) + 0.057 (X6)  
 + 0.143 (X7) + 0.311 (X8) 
 หรอื   
 ŷ   =  1.044 + 0.161 (การวางแผน ) - 0.020 (การ

จดัการองค์การ) + 0.090 (การน า) + 0.080 (การ
ควบคุม) -0.052 (การจดัท าบญัชีครวัเรือน) + 
0.057 (การลดรายจ่ าย ) + 0.143 (การเพิ่ม
รายได)้ + 0.311 (การออมทีห่ลากหลาย) 

หรอื      สมการรปูคะแนนมาตรฐานดงันี้ 
Ẑ   =  0.203 (การวางแผน ) - 0.028 (การจัดการ

อ งค์ ก า ร ) + 0.106 (กา รน า ) + 0.101 (กา ร
ควบคุม) - 0.061 (การจัดท าบัญชีครัวเรือน )  
+ 0.057 (การลดรายจ่าย ) + 0.148 (การเพิ่ม
รายได)้ + 0.384 (การออมทีห่ลากหลาย) 

 

 
5. อภิปรำยผล 
 5.1 ผลการศึกษา ความส าเรจ็จากการจดัการ
ธุรกิจและการปฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพือ่การพึง่ตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจนัทบุรี 
พบว่า การวดัระดบัการปฏบิตักิารจดัการธุรกจิ โดยมกีาร
วางแผนมคี่าต ่าที่สุด (�̅�= 4.08, S.D.= 0.549) เนื่องจาก
กลุ่มของวสิาหกจิชุมชนแต่ละกลุ่มมกีารประชุมกันน้อย
ครัง้จงึท าใหไ้ม่ทราบถงึขอ้บกพร่องของกลุ่ม ซึง่ส่งผลใน
เรื่องของ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าผ่านสื่อหรอื
สถานที่ ต่ าง ๆ อยู่ ในล าดับที่ น้อยที่สุด ( �̅�= 3.51,  
S.D.= 0.900) เป็นผลเนื่ องมาจากขาดการวางแผน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยรัตน์ จุสปาโล และ  
สจุติราภรณ์ จุสปาโล (2019) ศกึษาวจิยัเรื่อง รปูแบบการ
จดัการห่วงโซ่อุปทานวสิาหกจิชุมชนท่าสะอ้านไฮโดรโป
นิกส ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ได้กล่าวว่า ควรมีการ
วางแผน เพิม่ การสื่อสารโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อให้
ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารมากขึ้นทัง้ด้านคุณภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละแหล่งจ าหน่ายโดยใช้สื่อทีผู่บ้รโิภคเข้าถึง
ไดง้่าย 
 5.2 ผลการศึกษา ความส าเรจ็จากการจดัการ
ธุรกิจและการปฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่การพึง่ตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจนัทบุรี 
พบว่า การวัดระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีการออมที่หลากหลายมีค่าต ่ าที่สุด  

(�̅�= 4.28, S.D.= 0.539) เนื่องจาก รายไดท้ีไ่ดม้ามจี านวน
ไม่มาก หลงัจากหกัลบกบัค่าใช้จ่าย เพราะเงนิที่ได้จาก
การลงทุนของกลุ่มนัน้มาจากเงนิของสมาชกิ การแบ่งเกบ็
ออมบางส่วนนัน้ สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ อุดมพร อมร
ธรรม (2016) เงนิออม หรอืเงนิส ารองจ่ายเป็นรายการที่
ส าคญัที่สุดและการหนึ่งต้องมีการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้
เป็นเงินออมตัง้แต่วันนี้เพื่อเกิดรายจ่ายบางประการที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตเช่น การฝากเงนิในธนาคาร เผื่อ
ว่ายามทีท่่านตอ้งการใชเ้งนิสดท่านสามารถน าเงนิออกมา
ใชไ้ดท้นัทโีดยไม่ตอ้งท าการกูย้มืและมภีาระหนี้สนิเพิม่ 
 5.3 ผลการศึกษา ความส าเรจ็จากการจดัการ
ธุรกิจและการปฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่การพึง่ตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจนัทบุรี 
พบว่า ตัวชี้ว ัดความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จงัหวดัจนัทบุร ีโดยม ีดา้นการท าธุรกจิแบบยัง่ยนืมคี่าต ่า
ที่สุด (�̅�= 4.28, S.D.= 0.582) เนื่องจาก มีการขาดการ
วางแผน การโฆษณาประชาสมัพนัธส์นิคา้ จงึท าใหธุ้รกจิ 
มยีอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมคี่าต ่าทีสุ่ด (�̅�= 4.13, 
S.D.= 0.630) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วีระพันธ์ 
อะนันชัย และนพรัตน์  สิทธิโชคธนารักษ์  (2017) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันารูปแบบผลติภณัฑแ์ละรปูแบบ
การตลาดผา้ทอไทลือ้เพื่อความยัง่ยนื ของชุมชนบา้นทุ่ง
มอก อ.เชียงค า จ.พะเยา ได้กล่าวว่า ควรมีการท าการ
สื่อสาร การตลาดอย่างจรงิจงัเช่นการจดัท าป้ายโฆษณา 
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การออกบูธแสดงสนิค้า การจดัท าเวบ็ไซต์ของกลุ่ม เป็น
ต้น และมกีารท าระบบการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง 
 
6.ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อหรือ
สถานทีต่่างๆ อยู่ในค่าเฉลีย่ทีน้่อย ทางกลุ่มวสิาหกจิควร

มกีารขอค าปรกึษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งส าหรบัการ
เพิม่ช่องทางในการขายสนิคา้และใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ 
เพื่อประสบความส าเรจ็และบรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 ควรศกึษาหาขอ้มูลและสมัภาษณ์ในเชงิลกึ เพื่อ
ศึกษามาตรฐานของสินค้า มีการวางแผนในการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องส่งผลให้ประสบความส าเร็จได้ใน
อนาคต 
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