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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อสิระ เรอืง การจดัการธุรกจิชุมชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในพนืทอีําเภอรตัภูม ิจงัหวดั

สงขลา มวีตัถุประสงค์ของศึกษา .) เพอืวเิคราะหอ์งค์ประกอบการจดัการธุรกิจชุมชนทเีป็นองค์ประกอบสําคญัในการ

จดัการธุรกจิชมุชน .) วเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทสี่งผลต่อการจดัการธุรกจิ โดยศกึษาในเขต

พนืทอีําเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ได้แก่ ตําบลกําแพงเพชร ตําบลคูหาใต ้ตาํบลควนร ูตําบลท่าชะมวง และตําบลเขาพระ 

โดยสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชนั (Stratify random sampling) รวมทงัสนิ  ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาดว้ยค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลยี ค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน และทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั และสมการพหคุณู 

ผลการศกึษาพบว่า การผลติ การตลาด การเงนิและบญัช ีการจดัการงานบุคคล เป็นองค์ประกอบทสีาํคญัในการ

จดัการธุรกจิชมุชน และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ห่วงไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล และมภีมูคิุม้กนัในตวั

ทดี ีกบั  เงอืนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม เป็นองค์ประกอบทสีําคัญทสี่งผลต่อการจดัการธุรกิจ มคี่า KMO  ค่า  

Bartlett’s Test of Sphericity มกีารแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางสถิติ มคี่า Total 

Initial Eigenvalues มากกว่า  และมคีวามแปรปรวนของขอ้มลูได้มากทสีดุถงึ  % โดยองค์ประกอบทุกตวัมคี่า Factor 

Loading เข้าใกล้  ในด้านการประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในด้านการมภีูมคิุ ้มกนัในตวัทดีี มผีลกระทบ

ทางตรงต่อการจดัการธุรกจิชุมชนดา้นการตลาด การเงนิและบญัช ีการผลติมากทสีุด โดยมคี่าสมัประสทิธเิท่ากบั .  

, .  และ .  ตามลําดบั และใชเ้งอืนไขความรูม้าเป็นหลกัในการพจิารณาการจดัการชุมชน ดา้นการตลาด และการ

ผลติ มากกว่าเงอืนไขคุณธรรม โดยมคีา่สมัประสทิธเิทา่กบั .  และ .  ตามลําดบั  

คาํสาํคญั  การผลติ, การตลาด, การเงนิและบญัชี, การจดัการงานบุคคล, ความพอประมาณ, ความมเีหตุผล, 

ความรู ้และคุณธรรม 
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ABSTRACT 

 

 INDEPENDENT RESEARCH ON COMMUNITY BUSINESS MANAGEMENT BASED ON 

SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN RATTAPHUM DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE, THE 

OBJECTIVES OF THE STUDY ARE:  1. )  TO ANALYZE THE COMPOSITION OF COMMUNITY BUSINESS 

MANAGEMENT THAT IS AN IMPORTANT ELEMENT IN THE MANAGEMENT OF COMMUNITY BUSINESS 2. ) 

ANALYZE THE COMPOSITION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY THAT AFFECT BUSINESS 

MANAGEMENT BY STUDYING IN THE AREA OF RATTAPHUM DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE, NAMELY 

KAMPHAENG PHET SUBDISTRICT, KHUHATAI SUBDISTRICT, KHUANRU SUBDISTRICT, THACHAMUANG 

SUBDISTRICT, AND KAOPRA SUBDISTRICT BY STRATIFIED SAMPLING WERE USED TO ARRIVE AT 32 

SAMPLES, AND A QUESTIONNAIRE WAS ADMINISTERED TO COLLECT DATA, WHICH WERE ANALYZED 

BY QUANTITATIVE ANALYSIS METHODS.  THE DESCRIPTIVE STATISTICS USED IN DATA ANALYSIS WAS 

BASED ON THE COMMUTATIVE FREQUENCY FOR PERCENTAGE, MEAN, STANDARD DEVIATION, FACTOR 

ANALYSIS, AND MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS.  

 THE RESULT SHOWED THAT PRODUCTION, MARKETING, FINANCE AND ACCOUNTING AND 

PERSONNEL MANAGEMENT WERE AN IMPORTANT COMPONENT OF BUSINESS MANAGEMENT OF 

COMMUNITY.   AND THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 3, NAMELY MODESTY, RATIONALITY 

AND IMMUNITY WITH 2 CONDITIONS, NAMELY KNOWLEDGE AND MORAL, IS AN IMPORTANT COMPONENT 

THAT AFFECTS BUSINESS MANAGEMENT, WITH KMO VALUE, BARTLETT'S TEST OF SPHERICITY, CHI-

SQUARE. TOTAL INITIAL EIGENVALUES WAS MORE THAN ONE, AND THE VARIANCE OF DATA CAN REACH 

AS MUCH AS 81%. ALL ELEMENTS HAVE A FACTOR LOADING APPROACHING 1 IN THE APPLICATION OF 

THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN TERMS OF GOOD IMMUNITY HAVE A DIRECT IMPACT ON 

BUSINESS MANAGEMENT, MARKETING COMMUNITY FINANCE AND ACCOUNTING MOST PRODUCTION 

WITH COEFFICIENTS EQUAL TO 0. 599, 0. 588 AND 0. 580 RESPECTIVELY, AND USING THE KNOWLEDGE 

CONDITION AS THE BASIS FOR CONSIDERING COMMUNITY MANAGEMENT IN MARKETING AND 

PRODUCTION RATHER THAN MORAL CONDITIONS WITH A COEFFICIENT OF 0. 761 AND 0. 586 

RESPECTIVELY 

 

 KEYWORDS :  PRODUCTION, MARKETING, FINANCE AND ACCOUNTING, PERSONNEL 

MANAGEMENT, MODESTY, RATIONALITY, IMMUNITY, KNOWLEDGE AND MORAL 
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บทนํา (Introduction)  

เป้าหมายในการยกระดบัประเทศไทยใหม้คีวามมนัคง มงัคงั ยงัยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ดว้ยการพฒันาตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิทงัระบบเพอืสรา้งภูมคิุม้กนั และสง่ผลให้

เกดิการยกระดบัรายไดแ้ละลดความเหลอืมลําของรายได ้ ซงึเป้าหมายการพฒันาในช่วง  ปีขา้งหน้า จะมุ่งเน้นการวจิยั 

พฒันานวตักรรม และนําเทคโนโลยใีหมม่าปรบัใชแ้ละต่อยอดภาคการผลติและบรกิารในปัจจบุนั เพอืเพมิผลติภาพและสรา้ง

มูลค่าเพมิ รวมทงัการปรบัโครงสรา้งภาคการผลิตและบรกิารในปัจจุบนัไปสู่ภาคผลิตและบรกิารใหม่ทมีศีกัยภาพ การ

พฒันารปูแบบการคา้ใหส้อดรบักบัเทคโนโลยทีเีปลยีนแปลง การส่งเสรมิใหเ้กดิสงัคมผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะและ

ความสามารถของแรงงาน เป็นการสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหส้งูขนึ สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ

และยงัยนื  

 อําเภอรตัภูม ิมคีําขวญัว่า “ถนิดนิแดง แหล่งผลไมด้ก นําตกเจา้ฟ้า ภูผามตีํานาน ประตูผ่านสู่ชายแดน”  มอีานา

เขต ทศิเหนือ ต่อต่อกบัอําเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอําเภอควนเนียง, อําเภอบางกลํา จงัหวดั

สงขลา ทศิใต้ ตดิต่อกบัอําเภอหาดใหญ่ อําเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา และทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัอําเภอควนกาหลง จงัหวดั

สตลู ลกัษณะ ทางภมูศิาสตรแ์ละลกัษณะทางภมูอิากาศ มลีกัษณะเป็นทรีาบ มลีาํนําหลายสายไหลผ่านอนัเกดิจากเทอืกเขา

ซงึอยู่ทางดา้นตะวนัตก สภาพภมูอิากาศโดยทวัไป เป็นแบบมรสมุ ม ี  ฤด ูคอื  ฤดรูอ้น ก.พ.-ก.ย.  ฤดฝูน ต.ค.-ก.ย.  ดา้น

การปกครอง แบ่งออกเป็น  ตําบล  หมู่บา้น  ) ตําบลกําแพงเพชร ม ี  หมู่บา้น  ) ตําบลเขาพระ ม ี  หมู่บา้น  ) 

ตําบลทา่ชะมวง ม ี  หมูบ่า้น  ) ตาํบลคหูาใต ้ม ี  หมูบ่า้น และ ) ตาํบลควนร ูม ี  หมูบ่า้น มอีงคก์รปกครอง     ส่วน

ทอ้งถนิ  แหง่ประกอบดว้ย เทศบาลเมอืง  แหง่ ไดแ้ก่ เทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร  เทศบาลตําบล  แห่ง ไดแ้ก ่เทศบาล

ตําบลกําแพงเพชร เทศบาลตําบลคูหาใต้ เทศบาลตําบลนาสทีอง และองค์การบรหิารส่วนตําบล(อบต.)  แห่ง ได้แก่ 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าชะมวง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเขาพระ และองค์การบรหิารสว่นตําบลควนร ู อําเภอรตัภูมมิี

ประชากรทงัสิน ,  คน เป็นชาย ,  คน และผู้หญิง ,  คน  ประชากรส่วนใหญ่ในพนืท ีมีอาชีพด้าน

การเกษตร ทาํไร่ ทาํสวน ซงึเหมาะสมกบัลกัษณะทางภมูศิาสตร ์และสภาพอากาศ    

 ภาพรวมรายไดข้องเกษตรกรในประเทศไทย วดัจากดชันีรายไดเ้กษตรกรในเดอืน พฤษภาคม  อยู่ทรีะดบั 

.  สนิคา้สาํคญัทมีรีาคาลดลงไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์นํามนั สบัปะรด และสกุร สภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั ค่าครองชพี

ไดป้รบัตวัสูงขนึ ประกอบกบัราคาพชืผลทางการเกษตรในประเทศตกตาํ  ทาํใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่พบกบัปัญหารายได้ไม่

เพยีงพอกบัการครองชพี ซงึเป็นหนึงในปัญหาหลกัของประชาชนทงั  ตําบลในอําเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ซงึหน่วยงาน

ภาครฐัไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอําเภอรตัภูม ิและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิต่าง ๆ ได้มกีารพฒันาและส่งเสรมิอาชพี ให้

ประชาชนอยู่ในสงัคมไดต้ามสภาพแวดลอ้มและสามารถพงึตนเองได ้โดยจดัใหม้โีครงการเพอืสง่เสรมิอาชพีใหป้ระชาชนใน

ตําบลไดม้รีายไดเ้พมิเตมินอกเหนือจากอาชพีหลกัทเีพาะปลูกตามฤดูกาล ใหป้ระชาชนไดป้ฏบิตัตินตามหลกัการปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง  และดําเนินชวีิตอยู่บนทางสายกลาง สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างมนัคง และยงัยืนภายใต้กระแส

โลกาภวิฒัน์ และการเปลยีนแปลงต่าง ๆ ทาํใหม้กีารรวมตวัของประชาชนในหมูบ่า้นหรอืชุมชน จดัตงักลุ่มอาชพี เพอืหา

รายไดเ้สรมิก่อใหเ้กดิกลุ่มวสิาหกจิชุมชนและกลุ่มสนิค้าOTOP ในตําบลมากมาย ทําใหม้รีายได้หมุนเวยีนในชุมชนสงูขนึ 

และสง่ผลใหก้ารบรโิภคในครวัเรอืนสงูขนึ แต่ในปัจจุบนัมกีลุ่มวสิาหกจิชุมชนและกลุ่มสนิคา้OTOP จาํนวนหลายกลุ่มได้มี

การยกเลกิการประกอบการดงักล่าวไป ซงึเกดิจากการบรหิารจดัการของกลุ่มอาชพีทไีมป่ระสบผลสาํเรจ็ ไม่ไดด้ําเนินการ

ตามหลกัปรชัญาเศษฐกิจพอเพยีง  ซงึหลกัการดงักล่าวมกีารจดัการทลีะเอยีดอ่อน มคีวามรอบคอบ ทาํใหก้จิการมคีวาม

มนัคงและยงัยนืได ้ 
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ในการคน้ควา้อสิระ เรอืงการจดัการธุรกจิชมุชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในพนืทอีาํเภอรตัภูม ิจงัหวดั

สงขลา จงึเป็นการศึกษาว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสนิค้าOTOP มีหลกัในการบริหารจดัการธุรกิจ หลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง การประยุกตใ์ชใ้นการจดัการกลุ่มอาชพีของตนเอง มากน้อยเพยีงใด และผลของการคน้ควา้อสิระ ทาํให้

หน่วยงานภาครฐั ทอียู่ในพนืทสีามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและส่งเสรมิกลุ่มอาชพีได้ตามความเหมาะสมกบั

สภาพ ความเป็นอยูข่องแตล่ะกลุ่มอาชพี ซงึคาดว่าอนาคตหากกลุ่มอาชพีมคีวามเขม้แขง็แลว้ กจ็ะเป็นผลดต่ีอหน่วยภาครฐั

และประเทศต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

.  เพอืวเิคราะหอ์งค์ประกอบการจดัการธุรกจิชุมชน   องค์ประกอบคอื การจดัการผลติ การตลาด การเงนิและ

บญัช ี และการจดัการดา้นบุคคล  เป็นองค์ประกอบทสีาํคญัในการจดัการธุรกจิชุมชน ของวสิาหกจิชุมชนและกลุ่มสนิคา้

OTOP ในพนืทอีําเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 

. เพอืวเิคราะหอ์งค์ประกอบหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  องคป์ระกอบคอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล 

มภีูมคุิ้มกนัในตวัทดี ีความรู ้และคุณธรรม ทสี่งผลต่อการจดัการธุรกจิของวสิาหกจิชุมชนและกลุ่มสนิค้าOTOP ในพนืที

อําเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากรทใีชใ้นการคน้ควา้อสิระ คอื กลุ่มวสิาหกจิชมุชนและกลุ่มสนิคา้OTOP ทอียู่ในพนืท ี  ตาํบล 

ในอาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา  จาํนวน  กลุ่ม ตามหลกัฐานการจดทะเบยีน 

2. ระยะเวลาททีาํการศกึษา เรมิ ธนัวาคม  - เดอืนมกราคม  

3. สถานทเีกบ็ขอ้มลูนําแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มอาชพี ณ สถานประกอบการ ของแต่ละกลุ่ม โดย  กลุ่ม

อาชพีจะเกบ็ขอ้มลูเพยีง  ชดุ 

กรอบแนวความคิด 

                 ตวัแปรตน้                                                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัปรชัญาเศษฐกจิพอเพยีง 

หว่งที  พอประมาณ 

หว่งที  มเีหตผุล 

หว่งที  มภีมูคุิม้กนัในตวัทดี ี

เงอืนไขที  ความรู ้

เงอืนไขที  คุณธรรม 

 

การจดัการธุรกจิชมุชน 

-การผลติ 

-การตลาด 

-การเงนิและบญัช ี

-การจดัการงานบคุคล 
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ประโยชน์ทีคาดวา่จะได้รบั 

      ผลจากการคน้ควา้อิสระเรอืง การจดัการธุรกจิชุมชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในพนืทอีําเภอรตัภูม ิ

เพอืใหห้น่วยงานภาครฐัและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิในพนืทไีดด้ําเนินการ ติดตามและสนับสนุนกลุ่มอาชพีไดต้รงตาม

เป้าหมายความตอ้งการของกลุ่มอาชพี และเพอืเป็นแนวทางใหก้ลุ่มอาชพีนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช ้

ในการบรหิารจดัการธุรกจิของกลุ่มอาชพีต่าง ๆ ใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการประกอบการของกลุ่มอาชพี ซงึสง่ผลใหร้ะบบ

เศรษฐกจิในพนืทดีขีนึ ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ดีขีนึมรีายไดเ้พยีงพอในการดํารงชพี และมภีมูคิุม้กนัทดีใีนการดํารงชพีใน

ภาวะเศษฐกจิถดถอย สนิคา้เกษตรตกตาํ กลุ่มอาชพีมคีวามพรอ้มต่อการรองรบัการเปลยีนแปลงต่าง ๆ ในยคุโลกาภวิฒัน์ 

วิธีการดาํเนินการวิจยั (Method) 

การศกึษาเรอืง การจดัการธรุกจิชุมชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงในพนืทอีําเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา 

ซงึมวีธิกีารดาํเนนิการศกึษาตามลาํดบัขนัตอนต่อไปนี 

1. รปูแบบทนํีามาใชใ้นการวจิยั 

2. วธิกีารสุม่ตวัอย่าง 

3. การสรา้งเครอืงมอื การทดสอบคุณภาพเครอืงมอืและการเกบ็ขอ้มลู 

4. วธิกีารรวบรวมขอ้มลู 

5. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู  

1. รปูแบบทนํีามาใชใ้นการวจิยั  

.  การวิจยัในครงันีเป็นการวิจยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชงิสํารวจ (Survey 

Research) มกีารดาํเนินเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืเพอืรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 

.  ประชากรในการวจิยั คอื กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอีนุมตักิารจดทะเบยีนแลว้ และกลุ่มสนิคา้OTOP ในพนืท ี

 ตําบลของอําเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการวจิยัครงันี ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชน  กลุ่มและกลุ่มสนิค้า

OTOP   กลุ่ม รวมทงัสนิ  กลุ่ม ซงึทราบจาํนวนประชากรทชีดัเจน  

. . การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง การศกึษาในครงันีไดก้ําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการคาํนวณขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างจากสตูร ในกรณีททีราบจาํนวนประชากรหรอืกรณีทมีปีระชากรจาํนวนจํากดัทนีับได ้(Finite Population) 

สามารถ ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเทา่กบั  กลุ่มอาชพี 

. วธิกีารสุม่ตวัอย่าง  

ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นแบบช่วงชนั Stratified Sampling ตามเขตของพนืท ีไดต้วัอย่าง

จํานวน  กลุ่ม ประกอบด้วย ตําบลกําแพงเพชร  กลุ่ม ตําบลเขาพระ  กลุ่ม ตําบลควนรู  กลุ่ม ตําบลคูหาใต ้  

กลุ่ม และตําบลท่าชะมวง  กลุ่ม ให้กลุ่มอาชีพในแต่ละตําบลมโีอกาสทจีะถูกเลือกเท่า ๆ กัน โดยจะทําการแจก

แบบสอบถามแก่กลุ่มอาชพี ละ  ชุด ในการตอบแบบสอบถามโดยเลอืกผู้มคีวามรู ้ความสามารถและเป็นทยีอมรบัของ

สมาชกิในกลุ่มอาชพีนนั ๆ เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

. การสรา้งเครอืงมอื การทดสอบคณุภาพเครอืงมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.1 จดัทาํแบบสอบถาม เป็นเครอืงมอืในการวจิยั โดยแบ่งเป็น  ตอน คอื ตอนท ี  สภาพทวัไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check -list) ตอนท ี  การนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ห่วง 
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และ  เงอืนไขไปปฏบิตัใินการดาํเนินงานของกลุ่มอาชพี เป็นขอ้คาํถามแบบปิด (Close ended question) มลีกัษณะเป็นมา

ตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) และตอนท ี  การนําหลกัการจดัการ ไดแ้ก่ การผลติ การตลาด การเงนิและบญัช ีและ

การจดัการงานบุคคล มาใชใ้นการปฏบิตังิานเป็นขอ้คําถามแบบปิด (Close ended question) มลีกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 

.  การทดสอบคณุภาพเครอืงมอื  

. .  นําเครืองมือทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึกษา เพือตรวจสอบความถูกต้องและความ

ครอบคลุมของเนือหา ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารย ์ 

3.2.2 นําเครืองมือทีสร้างขึนเสนอผู้เชียวชาญ  ท่าน เพือตรวจสอบความเทยีงตรงของ

แบบสอบถาม ซงึมคี่า IOC มากกว่า .  แสดงใหเ้หน็ว่าแบบสอบถามมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ตีอ้งการวดั 

. .  นําแบบสอบถามไปทดสอบความเชอืมนั จํานวน  ชุดในโปรแกรมSPSS  เพอืหาความ

เชอืมนั Reliability โดยหาค่าสมัประสทิธ ิ Cronbach’s Alpha  (Cronbach,1990:204) ซงึจะตอ้งมคี่าสมัประสทิธ ิตงัแต่ .  

ขนึไป แสดงว่าแบบสอบถามทจีดัทําขนึมคีวามน่าเชอืถือสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนําไปใช้ในกระบวนการ

คน้ควา้อสิระได ้ 

3.3 วธิกีารเกบ็ขอ้มลู ลงพนืทเีกบ็ขอ้มลูตามทตีงัของวสิาหกจิชุมชนและกลุ่มอาชพี ในแต่ละตําบล ในพนืที

อําเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา โดยมแีบบสอบถามทงัหมด  ชดุ โดยวธิกีารสุม่กลุม่ตวัอย่าง 1 กลุม่อาชพี เกบ็ขอ้มลูเพยีง  

ชุด  

4. วธิกีารรวบรวมขอ้มลู 

ในการรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มในพนืท ี  ตําบลในเขตอําเภอรตัภูม ิโดยใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) รวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจ (Survey Method) ผูว้จิยัออกไปเก็บขอ้มลูแบบมกีารเผชญิหน้า Face to 

Face ไดพ้ดูคุยโตต้อบซงึกนัและกนัโดยสง่แบบสอบถามใหถ้งึผู้ตอบเอง (Self-administered Questionnaires) ดว้ยการนดั

หมายทางโทรศพัท ์ 

นําขอ้มูลทไีดม้าบนัทกึในคอมพวิเตอร ์เพอืประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปูเพอืการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์

(Statistic Program for Social Science: SPSS) 

จากการลงพนืทเีกบ็ขอ้มลูจรงิไดก้ลุ่มตวัอย่างมาเพยีง  กลุ่ม  เนืองจากบางกลุ่มไดย้กเลกิการประกอบการ

ไปนานแลว้ไม่มตีวัตนอยู่จรงิในพนืท ีแต่ไมไ่ดไ้ปแจง้การยกเลกิกบัสํานกังานเกษตรอาํเภอรตัภูม ิทาํใหย้งัปรากฏรายชอือยู่

ในทะเบยีนผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชน บางส่วนหยุดการดําเนินงานรอรอืฟืนกลุ่มใหม่ และม ี -  กลุ่มทจีดทะเบียน

วสิาหกจิชุมชนและเป็นกลุ่มสนิคา้OTOP กล่าวคอืในกลุ่มเดยีวกนัแต่เป็นทงัสองอย่างหรอืมคีวามซําซ้อน ผูค้น้คว้าอสิระจงึ

ใหท้าํแบบสอบถามไดเ้พยีงชุดเดยีว ผลทไีด้จงึเหลอืกลุ่มอาชพี เพยีง  กลุ่มโดยนําขอ้มูลจากแบบสอบทรีวบรวมมา

บนัทกึเขา้โปรแกรมSPSS เพอืวเิคราะหข์อ้มลู 

. การวเิคราะหข์อ้มลู 

.ใช้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ การจดัการธุรกิจชุมชน และหลักปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงตามวตัถุประสงค์ขอ้ที   สมมตฐิานขอ้ที  การผลติ การตลาด การเงนิและบญัช ีและการจดัการด้านบุคคล เป็น

ปัจจยัสําคญัในการจดัการธุรกิจชุมชน และสมมติฐานขอ้ที  หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง พอประมาณ มเีหตุผล มี

ภูมคิุม้กนัในตวัทดี ีความรู ้และคุณธรรมเป็นปัจจยัสาํคญัในการจดัการธุรกจิชมุชนใหม้คีวามมนัคง มงัคงัและยงัยนื 
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.ใช ้Multiple Regression Analysis วเิคราะหห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทสี่งผลต่อการจดัการธุรกจิของ

วสิาหกจิชมุชนและกลุ่มสนิคา้OTOP ในพนืทอีําเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา ตามวตัถุประสงคข์อ้ท ี  

. ใช ้ค่าเฉลยีและค่าเบยีงเบนมาตรฐาน ในการศกึษาขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัองคป์ระกอบ

การจดัการธุรกจิชมุชน และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเรอืง การจดัการธุรกจิชมุชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในพนืทอีําเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล (Results and Discussion) 

การวจิยัเรอืง การจดัการธุรกจิชมุชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในพนืทอีําเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ที

ได้ทํารวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึงเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทไีด้จดทะเบยีนไว้กบัสํานักงานเกษตรอําเภอรัตภูมิ 

จงัหวดัสงขลา และกลุ่มสนิคา้OTOP ทอียู่ในความดูแลของสํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา  ในพนืท ี  

ตําบลไดแ้ก่ ตาํบลกาํแพงเพชร ตําบลเขาพระ ตําบลควนร ูตําบลคูหาใต ้และตําบลท่าชะมวง สามารถอภปิรายผลการวจิยั

ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดด้งัน ี 

 . องคป์ระกอบของการจดัการธุรกจิชมุชน และองคป์ระกอบของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  .  องคป์ระกอบของการจดัการธุรกจิชมุชน 

  ผลการศึกษาการจดัการธุรกิจชุมชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงพบว่า การผลิต การตลาด 

การเงนิและบญัช ีและการจดัการงานบุคคล เป็นองค์ประกอบทสีาํคญัของการจดัการธุรกจิชมุชน โดยการศกึษาดงักล่าวมี

ความสอดคล้องกบั งานวิจยัของประภาพร  ยางประยงค์ ( ) ทไีด้ทาํการศึกษาการจดัการวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน 

จงัหวดัสงขลา เรอืง การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส ์เพอืเป็นอาชพีเสรมิเพมิรายไดซ้งึ ไดม้กีารนําหลกัการจดัการ การผลติ และ

การตลาดมาใชโ้ดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชใ้นการจดัการกลุ่มอาชพีทาํใหม้คีวามเขม้แขง็และมคีวามยงัยนื 

ซึงในการศึกษาการจดัการธุรกจิชุมชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในพนืทอีําเภอรตัภูมิ จงัหวัดสงขลา โดย

ภาพรวมในการจดัการ การผลติ การตลาด การเงนิและบญัช ีการจดัการงานบุคคล วสิาหกจิชมุชนและกลุ่มสนิค้าOTOP ให้

ความสาํคญักบัการผลติ โดยเน้นคุณภาพสนิคา้ในการผลติมากทสีุด  ในสว่นของการตลาด ทุกกลุ่มอาชพีใหค้วามสาํคญักบั

ความตอ้งการของลูกคา้ในตลาด หรอืมกีารผลติสนิคา้ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ ทาํใหเ้กดิผลติภณัฑท์หีลากหลายมาก

ขนึในกลุ่มอาชพี สง่เสรมิประชาสมัพนัธท์างการตลาด  สกลเกยีรต ิและคณะ ( ) การบรหิารจดัการธุรกจิชุมชนสูยุ่คไทย

แลนด์ .  ของกลุ่มขา้วซ้อมมอื บา้นนาลงิ  อําเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา มกีารเพมิความสะดวกใหก้ลุ่มผูซ้อืโดยเพมิ

ช่องทางในการจําหน่ายสนิคา้ผ่านเทคโนโลย ีเช่น Facebook, Line  นอกเหนือกจากการนําสนิค้าไปแสดงตามงานแสดง

สนิคา้ของอาํเภอ ทาํใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทรีูจ้กั และไดร้บัความนยิม วภิาว ี( ) กลุ่มอาชพีทอผา้ไหมจงัหวดัขอนแกน่ มกีาร

จดัการกลุ่ม ในการวางแผนการผลติ การตลาด การประชาสมัพนัธ์ ทมีคีวามแตกต่างของการนําไปใชต้ามสภาพแวดล้อม 

ซงึแตกต่างกบักลุ่มอาชพีในพนืทอีําเภอรตัภูม ิ ทใีหค้วามสําคญัในการผลติสนิค้าใหม้คีุณภาพ แขง่ขนักนัในตลาด ด้วย

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ในระดบัมากทสีุด วารณี และคณะ( ) แนวทางการบรหิารจดัการเงนิของชุมชน โดยยดึหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบา้นสนัป่าสา้น จงัหวดัพะเยา ใหค้รวัเรอืนมกีารจดัทาํบญัช ี เพมิรายรบั ลดรายจา่ย มกีารบรหิาร

การเงนิในชุมชน ใหม้กีารปล่อยเงนิกูต้ามสภาพความเดอืดรอ้ยและใหส้มาชกิ มสีวสัดกิาร  มกีารเรยีนรู ้และลงมอืปฏบิตั ิ

จนไดเ้ป็นชุมชนต้นแบบ ซงึสอดคลอ้งกบักลุ่มอาชพีในพนือําเภอรตัภูม ิซงึใหค้วามสาํคญัในการจดัการงานการเงนิและ

บญัชโีดยการจดัทาํบญัช ีรายรบัรายจา่ย อย่างสมาํเสมออยูใ่นระดบัมาก 
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.  องคป์ระกอบของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ผลการศึกษาการจดัการธุรกจิชุมชนบนพนืฐานหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มอีงค์ประกอบหลักที

สาํคญัดว้ยกนั  องคป์ระกอบคอื  หว่ง ไดแ้ก่ พอประมาณ มเีหตุผล มภีมูคิุม้กนัในตวัทดี ีและ  เงอืนไข ไดแ้ก่ ความรู ้

และคุณธรรม ผลของการทดสอบทางสถติิพบว่า เป็นองค์ประกอบของหลกัปรชัญาอย่างแท้จรงิ  มคีวามสอดคล้องกบั

งานวจิยัของกฤษยา และคณะ ( ) ในการบรหิารจดัการธุรกิจชุมชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว

พระราชดําร ิกรณีศกึษา หนงึตําบล หนึงผลติภณัฑ ์อําเภอแม่ทา จงัหวดัลําพนูพบว่ากลุ่มมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบรหิารธุรกจิ  ห่วง  เงอืนไข ดงันี ) ห่วงท ี  ความพอประมาณ มกีารซอืวตัถุดบิทใีชแ้ละการ

ผลติทเีหมาะกับความต้องการ ) ห่วงท ี  ความมีเหตุผล มกีารดําเนินธุรกิจอย่างเป็นขนัตอนคํานึงถึงความคุ้มค่ากบั

งบประมาณในการจดัซือวัตถุดบิ และมกีารคํานึงถึงผลเสยีของการดําเนินธุรกิจทอีาจเกิดกบัชุมชนได้ ) ห่วงท ี  มี

ภูมคิุ้มกนัทดี ีมกีารเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลยีนแปลงของเศรษฐกจิ สงัคม รวมถงึได้นําเอาปัญหาในอดตีมาปรบัปรุง

พฒันา ในการบรหิารจดัการ และมกีารสรา้งเครอืข่ายในการพฒันาธุรกจิ เงอืนไขท ี  ดา้นความรู ้มกีารหาขอ้มลูก่อนการ

ตดัสนิใจซอื เพอืเปรยีบเทยีบความคุม้ค่า และลดความผดิพลาดในการตดัสนิใจ รวมถึงมกีารตดิตามข่าว ความนิยมของ

ลกูคา้ เพอืนํามาพฒันาสนิคา้ของตนเอง  เงอืนไขท ี  ดา้นคุณธรรม  มกีารดาํเนินธรุกจิดว้ยความซอืสตัย ์สจุรติ และเคารพ

กฎระเบยีบของสงัคม และชุมชนของตนเอง  ธรีศกัด ิและคณะ ( ) ไดก้ล่าวว่าการพฒันารปูแบบการสรา้งนวตักรรมภูมิ

ปัญญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นการสร้างเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัวสิาหกิจชุมชนได้อย่างอย่างยงัยนื ในกลุ่มแปรรูป

ผลติภณัฑ์ จากเนือสตัว์ ผกัและผลไม้ในจงัหวดัภาคกลางตอนล่างในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การจะนําหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใชไ้ด้นนั ผูป้ระกอบการตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการ ประกอบกบัการนําหลกัความรู ้และ

คุณธรรม 

 2. วเิคราะหปั์จจยัทเีป็นองคป์ระกอบของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทมีผีลต่อการจดัการธุรกจิชมุชน 

 ผลการวจิยัโดยภาพรวมสรปุได้ว่า โดยมกีารนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารจดัการ

ธุรกิจชุมชน ในด้านพอประมาณ มกีารนําไปประยุกต์ใช้กบัการบรหิารจดัการด้านการเงนิและบญัชมีากทสีุด ในด้านมี

เหตุผล มกีารนําไปประยุกต์ใชก้บั การผลติ การตลาด และการจดัการงานบุคคล  และการมภีมูคิุม้กนัในตวัทดี ีมกีารนําไป

ประยุกตใ์ช ้กบัการจดัการธุรกจิชมุชนทงั  ดา้น คอื การผลติ การตลาด การเงนิและบญัช ีและการจดัการงานบคุคล โดยให้

ความสาํคญัในระดบัมากทสีุด และใชเ้งอืนไข ความรูใ้นการนําประกอบการประยุกต์ใช ้การจดัการธุรกจิชมุชน 

BusinessLinX GlobalLinker (ออนไลน์, ) เศรษฐกจิพอเพยีงทางออกเพอืธุรกจิทยีงัยนื มดีงัต่อไปน ี

) การดาํเนินธุรกจิอยา่งพอเพยีงคอื ธรุกจิตอ้งมคีวามพอประมาณ ความพอดต่ีอความจาํเป็นทไีมน้่อยเกนิไปและ

ไม่มากจนเกนิไป ลงทุนแบบพอประมาณพอเหมาะตามความจําเป็น และภายใตค้วามเป็นไปได้ ไม่ใช่มเีงนิเท่าไหร่ก็ทุ่ม

หมด เพอืไม่ใหธุ้รกจิตอ้งประสบภาวะเสยีง การผลติในจาํนวนพอประมาณจะไดไ้มม่สีนิคา้เหลอื เสยีของเสยีเงนิลงทุน ผลติ

ตามกาํลงัศกัยภาพขององคก์รเพอืไมใ่หเ้กนิกาํลงัจนเกดิความเสยีง 

) การดําเนินธุรกจิอย่างมเีหตุผล คอื การตดัสนิใจทตีอ้งเป็นไปตามความถูกตอ้งและมเีหตุผลประกอบพจิารณา

นนัไดด้ว้ย ตลาดจนคํานึงถงึผลตามมาอย่างรอบคอบ  

 ) ธุรกจิต้องมภีูมคุิ้มกนั คอื การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มทจีะรบัการเปลยีนแปลงต่าง ๆ ทเีกิดขนึ  รูจ้กัตนเอง รูจ้กั

ลกูคา้ รูจ้กัตลาด และรูจ้กัคูแ่ขง่ ตดิตามขา่วสาร แล้วจะนําไปสูก่ารตดัสนิใจทดีแีละมเีหตุผลทาํใหผ้ลลพัธ์ออกมาด ี เรยีกได้

ว่าเป็นการเตรยีมพรอ้มหรอืธรุกจิทมีภีมูคิุม้กนัด ี

 ม ี  เงอืนไขทธีุรกจิขาดไมไ่ด ้ไดแ้ก่ ความรู ้และคณุธรรม 
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 ความรู ้คอืความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการดาํเนินธุรกจิ ซงึจะตอ้งแสวงหาความรูใ้หม ่ๆ ที

สามารถนํามาพฒันากระบวนการดาํเนนิธุรกจิอยู่เสมอเพอืใหธุ้รกจิเกดิความกา้วหน้าและเตบิโตในอนาคต 

 คุณธรรม คอื การยึดถอืคุณธรรมต่าง ๆ อาท ิความซอืสตัย์สุจรติ ความอดทน ความเพยีร การมุ่งต่อประโยชน์

ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ดงันัน นักธุรกิจจะต้องมคีุณธรรมจรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไม่เอาเปรยีบลูกค้า 

พนักงาน คูค่า้ สงัคม ชุมชน และสงิแวดลอ้ม และพรอ้มทจีะช่วยเหลอืสงัคมอยา่งการทาํ CSR ทสีง่ผลดต่ีอภาพลกัษณ์ของ

ธุรกจิ ทาํใหล้กูคา้เกดิความเชอืมนัและมนัใจในธุรกจินนัเอง 

 การดําเนินธุรกจิตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เมอืเกดิความพอเพยีงในธุรกจิแล้วนัน สุดทา้ยแลว้ธุรกิจนนัจกั

ย่อมมแีนวโน้มสงูทจีะดาํเนินการต่อไปไดอ้ย่างมนัคงและยงัยนืในทสีุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั 

 . ผลการวจิยัค้นพบว่า การจดัการดา้นการผลติ การตลาด การเงนิและบญัช ีเป็นองค์ประกอบทสีําคญัของการ

จดัการธุรกจิชมุชน หน่วยงานภาครฐัทเีกยีวขอ้ง ใหค้วามสําคญั ในการพฒันาฝึกอบรมกลุ่มอาชพี ทางเทคนิค ทจีะช่วยให้

กลุม่อาชพีมโีอกาสทางธุรกจิมากขนึ และควรมกีารสนบัสนุนเงนิงบประมาณ หรอือุปกรณ์ในการประกอบการบา้ง เพราะใน

ปัจจุบนัมกีารสนบัสนุนค่อนขา้งน้อย บางกลุ่มไดแ้ตกออกไม่เตบิโต ทําใหก้ารพฒันากลุ่มอาชพีทเีกดิจากการรวมกลุ่มของ

คนในชุมชนทเีกดิจากความตอ้งการของคนในชุมชนทแีทจ้รงิไม่มแีรงผลกัดนั เพราะขาดอุดมการณ์ร่วม ในขณะทรีฐับาล

พยายามสง่เสรมิผลกัดนัใหช้มุชนมคีวามเขม้แขง็การจดัการธุรกจิชุมชน  

 . องคป์ระกอบหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ห่วง  เงอืนไข กลุม่อาชพีในพนืทมีกีารนํามาประยุกต์ใชใ้นการ

บรหิารจดัการธุรกจิชุมชนใหด้ําเนินงานอย่างมนัคง เตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป รูจ้กัเสยีสละและแบง่ปัน สว่นใหญ่ประธาน

กลุ่มอาชพีจะมบีทบาททางสงัคมเป็นปราชญ์ชาวบา้น ซงึเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ทํางาน

ใหแ้กค่นรุน่ใหม ่หรอืกลุ่มอาชพีทเีขา้ระบบมาใหม ่ไดท้ราบแนวทางในการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

สามารถเชอืมโยงหลกัการปฏบิตังิานกบัทฤษฎ ีรูจ้รงิ เขา้ใจจรงิ คดิไดจ้รงิ และทาํไดจ้รงิจนเกดิความมนัคงในกลุ่มและอยู่

รอดมาถงึปัจจบุนั 

ขอ้เสนอแนะจากผูค้น้ควา้อสิระ 

. สํานักงานเกษตรอําเภอทรีบัจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ควรมมีาตรการทชีดัเจนทีจะจดัการกบักลุ่มทีจด

ทะเบยีนแล้วไม่ได้ดําเนินการอย่างแทจ้รงิตามวตัถุประสงค์ ผู้ประกอบการคนใดไม่ได้ประกอบการแล้ว กค็วรแจง้ยกเลกิ 

เพราะจากการลงพนืทสีาํรวจวสิาหกจิชมุชน ในพนืทอีาํเภอรตัภูม ิมากกว่า % ของรายชอืวสิาหกจิชุมชนทจีดทะเบยีนไว ้

(ขอ้มลู ณ  พฤศจกิายน ) ไดย้กเลกิการประกอบการไปแลว้ ขอ้มลูทมีอียู่ในระบบไมส่ะทอ้นใหเ้หน็ความมอียู่จรงิ 

2. ภาครฐัทเีกยีวขอ้งควรใหค้วามสาํคญัในการดูแล ตดิตาม ความต้องการของกลุ่มอาชพี จากตน้นํา ไปปลายนํา 

อย่างแทจ้รงิ เพอืใหก้ลุ่มอาชพีมรีายไดเ้พอืชว่ยเหลอืตวัเองไดใ้นกลุ่ม และควรใหม้กีารเขา้ถงึแหล่งเงนิทนุดอกเบยีตําในการ

ประกอบการ สาํหรบักจิการทเีพงิเรมิดาํเนินงาน เป็นเรอืงสาํคญัในการพฒันาต่อยอดธุรกจิ หรอืพฒันาผลติภณัฑใ์หท้นัสมยั

กบัความตอ้งการของตลาด ทมีกีารแขง่ขนักนัมากขนึในปัจจบุนั และเพอืใหก้ลุม่อาชพีมคีวามคงอยู่ ไมล่ม้สลายไปก่อน 

. ภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชน ภาวะผูนํ้า มผีลต่อการจดัการธุรกจิชุมชน สามารถทาํวจิยัต่อยอดในเรอืง

โครงสรา้งของวสิาหกจิชมุชนว่ามผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการอย่างไร 
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการคน้ควา้อสิระ เรอืง การจดัการธุรกจิชุมชนบนพนืฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในพนืทอีาํเภอรตัภูม ิ

จงัหวดัสงขลา Community Business Management based on Sufficiency Economy Philosophy. In Rattaphum district, 

Songkhla.  การคน้ควา้อสิระสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ ไดอ้ย่างสมบรูณ์ เนืองจากได้รบั

ความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ  ท่าน ได้แก่ นายวิเนตร  สายสินธุ์ หวัหน้าฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง

กําแพงเพชร  นางนลนิี  อจิ ิพฒันาการอําเภอรตัภูม ิและนายนาท  บวัแกว้ นกัวชิาการพฒันาชุมชนชาํนาญการ ซงึเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒทิีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครอืงมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพอืการค้นคว้าอิสระ จึงใคร่

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน ี

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทขีองสาํนักงานเกษตรอําเภอรตัภูม ิทใีหข้อ้มลูจาํนวนวสิาหกจิชุมชนตามหลกัฐานการจด

ทะเบยีน  และขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนและกลุม่สนิคา้OTOP ในพนืทอีําเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา ทสีละ

เวลาในการตอบแบบสอบถาม ทไีด้ผ่านความน่าเชอืถือทางสถิต ิและใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทเีออืต่อการคน้ควา้อสิระ ตลอดจน

ผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารเทศบาลตาํบลคูหาใต ้ผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทา่ชะมวง ผูใ้หญ่บา้น

หมู่ท ี  ของตําบลควนรู และเจา้หน้าทสีํานักงานปศุสตัว์อําเภอรตัภูม ิทชี่วยเหลือด้านขอ้มูลพนืท ีและการมตีวัตนของ

วสิาหกจิชุมชน ในการลงพนืทเีก็บขอ้มูล ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ทมีสี่วนเกยีวขอ้งทุกท่านทใีห้การช่วยเหลอืแนะนํา

ขอ้มลูทเีป็นประโยชน์ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพอืใชใ้นการศกึษาครงัน ี

รายงานการคน้ควา้อสิระ ฉบบันีสําเรจ็ลงไดด้ว้ยด ีเนืองจากไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก รองศาสตราจารยน์ภิา 

รุ่งเรอืงวุฒไิกร อาจารยท์ปีรกึษาในการคน้ควา้อสิระ ทกีรุณาใหค้าํแนะนําปรกึษาตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีงิ ผูว้จิยัตระหนักถึงความตงัใจจรงิและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็น

อย่างสงูไว ้ณ ทนี ี

อนึง หากรายงานค้นคว้าอสิระนีมคีุณค่าและมปีระโยชน์ต่อการศกึษาค้นคว้าของผูส้นใจ ผู้เขยีน ขอมอบส่วนดี

ทงัหมดน ีใหแ้ก่เหล่าคณาจารย์ทไีดป้ระสทิธปิระสาทวชิาและผูม้พีระคุณทุกทา่น ส่วนความผดิพลาดและขอ้บกพร่องใด ๆ 

ผูเ้ขยีนขอน้อมรบัไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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