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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่
ภาคกลางของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขต
พ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสมการโครงสร้างของศักยภาพ
ในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยตามข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
ของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉพาะภาคกลางในพ้ืนที่ 5 จังหวัด จ านวน 1,038 ตัวอย่าง และสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากกลุ่มเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านวิสาหกิจชุมชน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 20  ท่าน  ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ผลมีสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL 9.30 โดยใช้สถิติ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis) การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  (Structural Equation Modeling) และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุ (Path Analysis) 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ประเด็น สามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  รองลงมาคือด้านคุณภาพสินค้าและ
บริการ และด้านประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน  ตามล าดับ  2 ) โมเดลที่พัฒนาขึ้น ความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (x2/df  มีค่าเท่ากับ 2.16, ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI 
เท่ากับ 0.96 ค่า CFI เท่ากับ 1.00) โดยตัวแปรในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของศักยภาพ 
ในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ได้ร้อยละ 67  3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1. โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้น
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
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กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (DE = -0.22  และ 0.94 ตามล าดับ) 3. ผลการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อศักยภาพในการพ่ึงพา
ตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และปัจจัยภายใน 
(Input) กับกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01  



ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 3 

Abstract 
 

 

The purpose of this research was to study a sturdiness to self- reliance of 

community-based Enterprises of  in the central region of Thailand.   To test model 

invariance among  a sturdiness to self-reliance of community-based Enterprise.  And 

to study the direct, indirect, and overall influence of  self-reliance of community-based 

Enterprise. The sample consisted of 1,038 members in community-based Enterprises 

of  in the central region of Thailand.  The instrument used in this study was a 

questionnaire.  Descriptive statistics were generated using SPSS; casual modeling 

involved in the use of LISREL. 

The result showed that :   1.  The research results revealed that their  level of  

sturdiness to self-reliance of community-based Enterprises of  in the central region of 

Thailand was at a high level in overall.  When taking each aspect into consideration, 

it was found that their level of  sturdiness to self-reliance  was also at a high  level in 

all aspect, from most to least  in Performance of operations, Product and service 

quality and The effectiveness of the mission of community enterprises  respectively.  

2.  The proposed model was consistent with the empirical data in an acceptable fit 

(2/df  = 2.16, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, CFI  =1.00) the variables in the proposed model accounted 

for 67 percent of the total variance of  sturdiness to self-reliance of community-based 

Enterprises in the central region of Thailand.  And  3.  Path analysis, causal 

relationships showed that :  1)  Context was negative influence to sturdiness to self-

reliance of community-based Enterprises of  in the central region of Thailand. and 2) 

Input and Process  was positive influence to sturdiness to self-reliance of community-

based Enterprises of  in the central region of Thailand  at the 0.05 level. 
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บทน า 

ภายหลังการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางธุรกิจ ผลกระทบ 
ที่ส าคัญประการหนึ่งของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโลกคือการท าให้ความรุนแรงในการแข่งขันของธุรกิจ
เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้โลกยุคโลกาภิวัตน์ยังท าให้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เดิมไม่ถือว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามามีอิทธิพล
ต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น และไม่ใช่ทุกคนจะสามารถหารายได้ ได้เท่าเทียมกันจึงเกิดความเหลื่อมล้ าของ
ฐานะขึ้น (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2555)  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ก าลังเผชิญกับ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากรายงานของเครดิต สวิสได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะความมั่งคั่งของประเทศต่างๆ ในโลกปี ค.ศ.2016 ซึ่งข้อมูลที่น่ากังวลที่สุด ก็คือประเทศไทยขยับขึ้นจาก
อันดับ 11 เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ ามากที่สุดในโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย  (Credit 
Suisse, 2016) 

ปี พ.ศ.2548 ภายใต้นโยบายประชานิยม มีสโลแกนที่ว่า สี่ปีซ่อม ในระหว่าง พ.ศ.2544-2547 นั้น 
เป็นช่วงเวลาแห่งการแก้ไขปัญหาความหายนะจากวิกฤติเศรษฐกิจจากปี พ.ศ.2540 และสี่ปีสร้าง พ.ศ.2548 – 
                                                           

1  นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
2  ผศ.ดร., ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Asst.Prof.Dr., Department of Public Administration, Faculty of Political Science and Law, Burapha University 
3  ผศ.ดร., ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Asst.Prof.Dr., Department of Public Administration, Faculty of Political Science and Law, Burapha University 
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2551 ในการท าให้ชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชน  ในปี พ.ศ.2548 รัฐบาลได้ผลักดัน
ให้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ขึ้นเกิดเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของคนในชุมชน ช่วยลดภาระหนี้สินในภาคครัวเรือน โดยแก้ไขด้วยการให้ประชาชนรู้จักน าทรัพยากร  
ที่มีอยู่ท าให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นกระจายโอกาส สร้างงาน  
สร้างรายได้ไปสู่ชนบทเพ่ือลดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง และภาคตะวันออกในบางจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการ
กระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึงการผันตัวจากการท าเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  จากแนวคิดดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าวิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ประเทศ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ , 2553)  จึงได้มีการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่าง
เป็นรูปธรรมเมื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  10 (พ.ศ.2550-
2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และมีการพัฒนาแบบยั่งยืน (สุนิสา ละวรรณวงษ์ และ นรินทร์ สังข์รักษา. 2558 , หน้า 1194)  

จากนโยบายตามแผนพัฒนาประเทศดังกล่าว ภาครัฐบาลจึงส่งเสริมด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างหลากหลาย วิสาหกิจชุมชนถือเป็นกลไก 1 ใน 12 ของนโยบายประชารัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญ มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างเศรษฐกิจชุมชน  
ให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2559) ซึ่งความชัดเจนของแผน
ดังกล่าวได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่การพัฒนาประเทศ
จะยังคงยึดหลักการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้  
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ดีการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน นั้นมียังคงมีปัญหาจากการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังอ่อนแอ กลไกการ
พัฒนาในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  ภาครัฐมี
ขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบ
การท างาน ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ การให้บริการประชาชนยังต้อง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการ  
ตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค  รวมถึงทางด้านศักยภาพของตัววิสาหกิจชุมชนเองยังคงมีปัญหาจากชุมชน  
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ในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารการจัดการกลุ่มและสมาชิก การบริหารการจัดการตลาด การบริหารการจัดการ
ด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต การบริหารการจัดการด้านบัญชี การพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ด้วยการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การตลาด ตลอดจนยกระดับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพก้าวไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง  (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2559)   

จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญดัง กล่าวจึงได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในการพ่ึงพาตนเองได้ของวิสาหกิจชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ภาค
กลางของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการน าไปการพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการตนเองเพ่ือสร้างความ
มั่นคง และสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลและเกิดความ
มั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย    

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อระดับศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

3) เพ่ือทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสมการโครงสร้างของศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยตามข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 กรอบแนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีระบบของเซอโต้ (Certo, 2006) ได้กล่าวถึงระบบการบริหารงาน
คือ ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารจัดการงานและคน ซึ่งจัดเป็น “สิ่งน าเข้า” (Input) โดยผ่าน “กระบวนการ” 
(Process) ในกิจกรรมการวางแผนการจัดองค์การ การน าสั่งการ และการควบคุม ให้สามารถประสานท างาน
ร่วมกันไป เพ่ือให้ได้“ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งก็คือการบรรลุถึงเป้าหมายผลส าเร็จต่าง ๆ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยที่กระบวนการบริหารจัดการ นี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันตลอดเวลา และ การประเมินผลโครงการซิฟ โมเดล (Cipp Model) ของสตัฟเฟิลบีม (สมพิศ สุขแสน , 
2547) ที่กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ได้นั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลที่
เป็นระบบ 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรก ของ CIPP Model ได้แก่ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation : C) 2) การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation : I) 3) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation : P) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 
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ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในแนวคิดของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) 
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็น 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัย
ภายในกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฎระเบียบ การแบ่งบทบาท การระดมทุน  
การแบ่งปันผลประโยชน์ ความเสียสละ ความสามัคคี ความร่วมมือของสมาชิกและครอบครัว การด าเนินกิจกรรม
ที่ต่อเนื่อง คุณภาพสินค้า การบริหารการตลาด ภาวะผู้น า และการเครือข่ายวิสาหกิจ  2) ปัจจัยภายในชุมชน 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี  โครงสร้างประชากร การพัฒนาคนรุ่นใหม่ 
ทรัพยากรภายในชุมชน การจ้างงานในชุมชนและรายได้  การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีตลาดรองรับ ตลอดจน
การยอมรับของชุมชน และ 3) ปัจจัยภายนอกชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐ เครือข่ายภาคี กลไก
ทางการตลาด และการคมนาคม เป็นต้น 

ในส่วนของการการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนนั้นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน  (2555) และจินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) ได้กล่าวว่า กระบวนการการประเมินผลการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนที่ส าคัญมี 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ทิศทางวิสาหกิจชุมชน 2) การวางแผนการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน 3) การบริหารการตลาด 4) การจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร 5) การบริหารสมาชิก และ 6) การจัดการ
สินค้าและบริการ 

และการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนนั้นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  (2555, หน้า 20) และจินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) ได้ก าหนดการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือหาว่าที่ผ่านมาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน นั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ เพ่ือวิเคราะห์
ถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  ไว้ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน อาทิ การลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้ 2) คุณภาพสินค้าและบริการ ว่าสามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย หรือมีอัต
ลักษณ์เฉพาะตัวหรือไม่ 3) ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน โดยดูจากการลดต้นทุน และคุณภาพของระบบงาน 
และ 4) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาทิ ความส าเร็จของแผน ความพึงพอใจของสมาชิก ฯลฯ จากแนวคิดดังกล่าว
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีต่อศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
ภาคกลางของประเทศไทย สามารถสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรและงานวิจัยอ้างอิงได้ดังนี้ 

1. ในการศึกษาของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) สัญญา เคณาภูมิ (2558) และอดาชิ 
(Adachi, 2003) ต่างพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการท างานและ
ความเข้มแข็งของของวิสาหกิจชุมชน  และองค์กรธุรกิจขนาดย่อม 

2. ในการศึกษาของมูคาอิ และฟูจิคุระ (Mukai & Fujikura, 2013) สัญญา เคณาภูมิ (2558) และ
เยาวภา ปฐมศิริกุล (2556)  ต่างพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการ
ท างานและความเข้มแข็งของของวิสาหกิจชุมชน  และองค์กรธุรกิจขนาดย่อม 
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3. ในการศึกษาของพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556), ดุษฎี นาคเรือง (2560) และดุษฎี นาคเรือง 
(2560) ต่างพบว่ากระบวนการท างานอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเข้มแข็งของของวิสาหกิจชุมชน  และองค์กร
ธุรกิจขนาดย่อม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิด และ
สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 

    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

  
  

กระบวนการท างาน ของ
วิสาหกิจชมุชน (Process) 
1. การวางแผนด าเนินงาน 
2. การบริหารการตลาด 
3.กระบวนการจดัการสินค้า
และบริการ 
4. การบริหารสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
5. ด้านการจดัการความรู้
และข้อมลูข่าวสาร 
6. การจัดการการเงินและ
บัญช ี
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม  
ภายนอก(Context) 

1. นโยบายรัฐบาล 
2. สภาวะเศรษฐกิจ 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ปัจจัยภายใน (Input) 
1. ศักยภาพของผู้บริหาร 
2. ความรู้ความสามารถและ
จ านวนของบุคลากร 
3. ความเพียงพอของงบประมาณ
และความคล่องตัวในการใช้ 
4. ความพร้อมด้านสถานท่ีและ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

 
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง

ของวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 

ของประเทศไทย 
 

1. ด้านประสิทธิผล 
ตามภารกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน  
2. ด้านคุณภาพสินคา้และ
บริการ  
3. ด้านประสิทธิภาพของ 
การด าเนินงาน 
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จากกรอบแนวคิดน ามาพัฒนาเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของ
วิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ภาค

กลางของประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

4. กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน มีอิทธิพลต่อระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม  

ภายนอก 

นโยบายรัฐบาล 
 

สภาวะเศรษฐกิจ 
 

การมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

 

ศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเอง 

ด้านประสิทธิผล 
ตามภารกิจของ
วิสาหกิจชุมชน 

ด้านคุณภาพสินค้า 
และบริการ 

ด้านประสิทธิภาพ 
ของการด าเนินงาน 

ความรู้ความสามารถ 
และจ านวนของบุคลากร 

ความเพียงพอ 
ของงบประมาณและ

ความคล่องตัวในการใช้ 
 

ความพร้อมด้านสถานท่ี
และอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ 

ปัจจัยภายใน 

ศักยภาพของผู้บริหาร 
 

ด้านการจัดการความรู้ 
และข้อมูลข่าวสาร 

 

การวางแผนด าเนินงาน 
 

การบริหารการตลาด 
 

กระบวนการจัดการ
สินค้าและบริการ 

 

กระบวนการท างาน 
ของวิสาหกิจชุมชน 

บริหารสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

 

การจัดการการเงิน 
และบัญชี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาโดยการส ารวจ 
(Survey research method) ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ, บทความ, วิทยานิพนธ์, รายงานการวิจัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ส าหรับการตอบแบบสอบถาม  คือ  สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉพาะ 
ภาคกลางในพ้ืนที่ 5 จังหวัดได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 1,038 ตัวอย่าง โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะใช้โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง 5 จังหวัด ที่มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนมากที่สุดในภาคกลาง ได้แก่ 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดอ่างทอง จากนั้นน ามาสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง ตามจ านวนสมาชิกของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งสัดส่วนได้ดังนี้ 1. จังหวัดลพบุรี  232 ตัวอย่าง 2. จังหวัดสุพรรณบุรี 
248 ตัวอย่าง 3.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 165 ตัวอย่าง 4. จังหวัดสระบุรี 213 ตัวอย่าง  และ 5. จังหวัด
อ่างทอง 180 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผ่านการทดสอบความ
เที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) แบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(Context) ส่วนที่ 3 
ค าถามเก่ียวกับปัจจัยภายใน (Input)   ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  
และ ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศ
ไทย 
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1 ,038 คน 
พบว่า    

1. ผลการศึกษาระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย  จากการศึกษา พบว่า  สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นต่อศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย  อยู่ในระดับมาก 

(x̅= 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ประเด็น สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   (x̅= 4.01) รองลงมาคือด้านคุณภาพสินค้าและบริการ (x̅= 3.81)  

และด้านประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน  (x̅= 3.54) ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย  ในภาพรวม (n = 1,038) 

  

 

 

 

 

 
  

ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชมุชน 
 ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

x̅ SD แปลความหมายระดับ 
0.16 

อันดับ 
ที ่

1. ด้านประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน   3.54 0.82 มาก 3 

2. ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ 3.81 0.77 มาก 2 

3. ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   4.01 0.62 มาก 1 

เฉลี่ย 3.78 0.62 มาก - 
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2. ผลการวิเคราะโมเดลเชิงสาเหตุศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ภาค
กลางของประเทศไทย แสดงดังในภาพที่ 3 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

2 = 49.63, df = 23, p= 0.01, CFI = 0.997, GFI = 0.989, RFI=0.982, AFGI=0.962, RMSEA=0.032, RMR=0.02 

** มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 

ภำพที่ 3 โมเดลเชิงสำเหตุศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเองของวิสำหกิจชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่ภำคกลำงของประเทศไทย 

0.70 

0.07 

0.34 

นโยบำยรัฐบำล 
 

กำรมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

 

สภำวะเศรษฐกิจ 

 
ปัจจัย 

สภาพแวดล้อม 
ภายนอก 

 

ปัจจัยภายใน 
0.59 

0.22 

0.23 ศักยภำพของผู้บริหำร 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และจ ำนวนของ 

บุคลำกร 

ควำมเพียงพอ 
ของงบประมำณและ 

ควำมคล่องตัวในกำรใช ้
 

ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่
และอุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 
0.37 

-0.22** 

R2=0.77 

0.94** 0.56** 

0.98** 

R2=0.67 

กระบวนการ
ท างาน  

กำรวำงแผนด ำเนินงำน 
 

กำรบริหำรกำรตลำด 
 

กระบวนกำร
จัดกำรสินค้ำ
และบริกำร 

 

บริหำรสมำชิก
วิสำหกจิชุมชน 
 

กำรจัดกำรควำมรู้
และข้อมูลข่ำวสำร 

 
กำรจัดกำร 

กำรเงินและบัญช ี
 

0.60 0.56 

0.53 

0.48 

0.55 

0.32 

0.47 

0.24 

0.82 

0.44 0.42 

0.56 

ด้ำนประสิทธิผล 
ตำมภำรกจิของวิสำหกจิชุมชน 

ด้ำนคุณภำพ 
สินค้ำและบริกำร 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
ของกำรด ำเนินงำน 

ศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเอง 

0.22 0.43 0.41 

0.86 0.61 0.47 
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ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
ภาคกลางของประเทศไทย ตามสมมติฐานข้อที่ 1 จากภาพที่ 3 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง โดยมีดัชนีวัด 
ความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of fit index) ที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นทางความสัมพันธ์
ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการทดสอบมีค่า Chi-Square เท่ากับ 49.63   

ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า p-value เท่ากับ 0.00  2/df  มีค่าเท่ากับ 2.16 ซึ่งใช้เกณฑ์น้อยกว่า 3 ดัชนีวัดความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีความสัมพันธ์ (RFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของเศษเหลือในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.02  ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง 
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.03  ค่าความน่าจะเป็น (p-value) น้อยกว่า .01 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)   
มีค่าเท่ากับ 0.96  โดยจากผลการพิจารณาดัชนีเข้าเกณฑ์การวัดทุกเกณฑ์แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวบ่งบอกว่าโมเดลมีความกลมกลืนอยู่ในระดับดี และค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
ตัวแปรตาม  กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน มีค่า 0.77  แสดงว่าตัวแปร ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
และปัจจัยภายใน สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน ได้ร้อยละ 77 
และค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตัวแปรตาม  ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน มีค่า 0.67 แสดงว่า 
ตัวแปร ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายใน  และกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน  ได้ร้อยละ 67 จึงสรุปได้ว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์                  

3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม  จากรูปแบบความสัมพันธ์ 
ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงน ารูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย มาหา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 

ตัวแปรเหตุ 

ตัวแปรผล 
กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน 

(Process) 
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 

TE IE DE TE IE DE 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(Context) 

-0.22** 
(0.04) 

- -0.22** 
(0.04) 

-0.12** 
(0.02) 

-0.12** 
(0.02) 

-0.12** 
(0.02) 

ปัจจัยภายใน (Input) 0.94** 
(0.06) 

- 0.94** 
(0.06) 

0.98** 
(0.04) 

0.53** 
(0.05) 

0.98** 
(0.04) 

กระบวนการท างานของ 
วิสาหกิจชุมชน (Process) 

- - - 0.56** 
(0.05) 

- 0.56** 
(0.05) 

TE = Total Effect, IE = Indirect Effect, DE = Direct Effect  *p < 0.05 **p < 0.01 
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จากตารางที่ 2 ผลการแปลความหมายของพารามิเตอร์ในโมเดลศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อกระบวนการท างาน 
ของวิสาหกิจชุมชน (Process) และศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
ของประเทศไทย   โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.22 และ 0.12 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

2. ปัจจัยภายใน (Input) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน 
และศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย  โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.94  และ 0.98 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

3. กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process) ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย  โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.56 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(Context)  มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อระดับศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ผ่านกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน 

(Process)  โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.12 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

5. ปัจจัยภายใน (Input) มีอิทธิพลทางตรงทางอ้อมเชิงบวกต่อระดับศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ผ่านกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process) 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.53 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย จากผล
การศึกษาพบว่า สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพ 
ในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากประสิทธิผลของการน าน าเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่
แผนแม่บทอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 9-12 โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564)  ซึ่งเป็นแผนล่าสุดนั้นเน้นการพัฒนาประเทศ  โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ 
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยกรมพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ที่จะน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 ก็ได้
ด าเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวโดยมีวิสัยทัศน์คือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายใน 
ปี 2564” จึงท าให้มีพันธกิจหลักคือ การพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสร้างระบบกลไก
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ของแต่ละรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนการก่อตั้ง และด าเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั้ง
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ การสนับสนุนงบประมาณโดยการร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐในการออกเงินกู้ให้แก่
วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเงินทุน การให้ความรู้ต่างๆ อาทิ นวัตกรรมการผลิต ความรู้และกระบวนการในการ
บริหารจัดการ โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐในการจัดการฝึกอบรม ฯลฯ  นอกจากนั้นจากการ  
ลงส ารวจพ้ืนที่เองผู้วิจัยยังได้พบว่าหลายๆ วิสาหกิจชุมชนนั้นเริ่มต้นด้วยการท าสิ่งที่ตนเองนั้นถนัด มีความรู้  
มีทักษะ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้วัตถุดิบภายในชุมชน จึงท าให้วิสาหกิจชุมชนสามารถผลิต
สินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ยิ่งไปกว่านั้นการใช้สมาชิกที่เป็นคนในชุมชนซึ่งมีความสนิทสนม
กลมเกลียวกันยิ่งท าให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความสามัคคีในการด าเนินงาน สิ่งเหล่านี้เองที่ท าให้ศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนนั้นอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งผลการวิจัยที่พบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสาโรช เนติธรรมกุล (2554)  ยังพบว่า  
ในภาคใต้ตอนบนนั้นวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมาก มีการช่วยเหลือกันและกัน ในอดีตเศรษฐกิจในพ้ืนที่
มีลักษณะเป็นเกษตรแบบผสมผสานท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ แต่ในปัจจุบันการหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ท าให้ต้องพ่ึงอาหารหลักจากชุมชนภายนอก มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  
(2556) ที่พบว่า วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา มีจุดแข็งคือ มีวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือใช้ใน  
การผลิต แรงงานมีเพียงพอ และยังคงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา เคณาภูมิ (2558) ที่พบว่า
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ในการพ่ึงตนเองและปัจจัยการจัดการเทคโนโลยี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปน้อย ดังนี้ การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชน ความยืดหยุ่นในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของวิสาหกิจชุมชน 
และความสามารถในการด ารงอยู่ของวิสาหกิจชุมชน ตามล าดับ    

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context)  ปัจจัยภายใน (Input) 
และกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process)  นั้นมีอิทธิพลต่อระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของ
วิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยที่พบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระสัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2552) ที่พบว่า นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการบริหารจัดการ  
มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนลุ่มน้ าโขง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพาพร ลอยวัฒนกุล และคณะ  (2559) ที่พบว่า ปัจจัยด้านผู้น า  ด้านการผลิต    
ปัจจัยด้านการจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเงิน ด้านการตลาด ตามล าดับ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ดุษฎี นาคเรือง (2560)  ที่พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารการเงิน และด้านการบริหารการตลาด และด้านคุณลักษณะ
ของสมาชิกมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดยะลาตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย  
ที่ส าคัญดังนี ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการควรมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนา  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระยะยาว 10-20 ปี โดยแผนดังกล่าวต้องมาจากการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ 

2. หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีนโยบายในการ
ส่งเสริมการหาตลาดเพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าโดยเฉพาะตลาดระดับประเทศ และการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
ควรอาศัยการท าข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน 

3. หน่วยงานภาครัฐต้องประสานงานร่วมมือกับสถาบันด้านศึกษา สถาบันทางการเงิน เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) นั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า 
ควรมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

1.1 ด้านนโยบายรัฐบาล  ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในระยะยาว รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการในเชิงรุก ในวงกว้าง โดยใช้
วิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน
ของทุกหน่วยงาน และควรมีการจัดหาตลาดเพ่ือจ าหน่ายสินค้าแบบถาวรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   

1.2 ด้านสภาวะเศรษฐกิจ  ผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมการอุดหนุนสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
โดยให้สิทธิพิเศษโดยการสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ มีการประสานความร่วมมือกับโครงการบัตรสวัสดิการรัฐ 
และสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีความต้องการท างานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

1.3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเน้นการ  
ใช้วัตถุดิบในชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการ 
วางแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนร่วมกับภาครัฐ 

2. ปัจจัยภายใน (Input) นั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรมีแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
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2.1 ด้านศักยภาพผู้บริหาร ผู้วิจัยเห็นว่าควรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้บริหาร
ของกลุ่มผู้บริหาร และฝึกอบรมผู้บริหารให้มีความรู้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT) 
เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการแข่งขัน 

2.2 ด้านความรู้ความสามารถและจ านวนของบุคลากร ผู้วิจัยเห็นว่าควรสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่  
มีความต้องการท างานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกฝังให้ทายาทต้องการสานต่อกิจการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่คนรุ่นใหม่ และภาครัฐควรมีการจัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ 

2.3 ด้านความเพียงพอของงบประมาณและความคล่องตัวในการใช้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน 
รวมถึงการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ให้ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวกับการให้เงินทุนสนับสนุน ทั้งจากสถาบันทางการเงิน  และหน่วยงานภาครัฐ 

2.4 ด้านความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้    ผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และส่งเสริม  
การพัฒนามาตรฐานของสถานที่ที่ใช้ในการผลิต และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
เป็นมาตรฐานสากล 

3. กระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชน (Process) นั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าควรมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

3.1 ด้านการวางแผนด าเนินงาน ผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมพัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
ความส าคัญกับการวางแผนด าเนินงานโดยมีการรณรงค์เชิงบังคับ ด้วยการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการประชุม 
วางแผนการท างาน โดยใช้เป็นเงื่อนไขในการของบประมาณกับภาครัฐ 

3.2 ด้านการบริหารการตลาด ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดหาตลาดเพ่ือจ าหน่ายสินค้าแบบระยะยาว 
และมีความมั่นคงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความรู้กลุ่มวิสาหกิจให้มีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
และการวิเคราะห์ตลาด และปลูกฝังวิสาหกิจชุมชนให้มองการตลาดแบบก้าวหน้า 

3.3 ด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ  ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐควรให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการบริหารจัดการวัตถุดิบส าหรับการผลิตให้เพียงพอ การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) ให้แก่สินค้า 
รวมถึงควรสนับสนุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและมีความดึงดูดใจแก่ผู้บริโภค 

3.4 ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรสร้างแรงจูงใจ 
ให้สมาชิกมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ในส่วนของส านักงานการเกษตรต้องติดตามกระบวนการ
รวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิด มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

3.5 ด้านการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจสร้างเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมความรู้ซึ่งกันและกัน  รวมถึงควรให้ความรู้แก่
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในสืบค้นข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตสินค้า รวมถึงข้อมูลทางการตลาด  โดยท าการจัดคอร์
สการฝึกอบรมในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากสื่ออินเทอร์เน็ต 

3.6 ด้านการจัดการการเงินและบัญชี   ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการ
จัดการการเงินและการบัญชีโดยผสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และมีมาตรการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้องจัดท าบัญชีเพ่ือแจ้งต่อส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน และสร้างความโปร่งใส
ในการท างานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 4. ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยนั้น
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

4.1 ด้านประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชน  จากผลการศึกษายังคงพบว่าวิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยนั้นยังคงมีรายได้และสร้างก าไรที่ไม่ต่อเนื่อง ท าให้สมาชิกยังไม่มี
รายได้ที่มั่นคง  ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการสนับสนุนให้เกิดตลาด จัดหากลุ่มลูกค้าถาวรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถขายสินค้าได้ตลอดทั้งปี พัฒนาการหาตลาดต่างประเทศเพ่ือช่วยจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน   ให้เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยอีกทางหนึ่งควบคู่กันไป 
และรวมกันสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสส าหรับการขายสินค้า 

4.2 ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ  จากผลการศึกษายังคงพบว่าวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ในเขต
พ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยนั้นยังคงผลิตสินค้า/บริการ โดยไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากองค์กร
ระดับประเทศ รวมถึงยังไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้
วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และจัดการการผลิตให้มีมาตรฐานและด าเนินการ
ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ เครื่องหมาย อย., เครื่องหมายคลีนฟู๊ดกู๊ดเทส (Clean food good 
taste), เครื่องหมายฮาลาล (Halal) เป็นต้นเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและบริการ  นอกจากนั้นยังควรมี
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แก่สินค้าและบริการ  สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
added)  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้โดดเด่นในตลาดสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดผู้บริโภคให้มาซื้อสินค้าของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

4.3 ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน จากผลการศึกษายังคงพบว่าวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยนั้นยังคงมีข้อผิดพลาดทางกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ อาทิ การมี
วัตถุดิบเหลือเกินการผลิตท าให้เน่าเสีย ผลิตได้ไม่ตรงตามมาตรฐาน ไม่ตรงความต้องการของลูกค้า ฯลฯ รวมถึง
การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  ทั้งยอดการขายสินค้า จ านวนผลิตสินค้าไม่เพียงพอ 

ฯลฯ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้ถึงการเขียนแผนการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
วางแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด การบริหารสมาชิก และการจัดการงบประมาณ 

ส าหรับให้แต่ละวิสาหกิจชุมชนใช้เป็นแบบแผนให้สมาชิกได้ท าปฏิบัติตามให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัยเรื่องความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองได้ของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

1. จากผลการศึกษานั้นพบว่าวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคทางด้านองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการบริหารจัดการ ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มี
การศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

2. จากการศึกษานั้นพบว่า หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนยังมีส่วนสนับสนุน และสร้างศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยยังไม่เกิด
ประสิทธิผล ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ การน าเอานโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนไปสู่การปฏิบัติของส านักพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย  

3. จากการศึกษานั้นพบว่า วิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องการหาตลาดส าหรับจ าหน่ายสินค้าแบบถาวร การศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัย
จึงเสนอแนะให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการหาตลาดเพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 
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