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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรือง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพืนทีอําเภอรัตภูม ิ จังหวัด
สงขลา มีวตั ถุประสงค์ของศึกษา .) เพือวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการธุรกิจชุมชนทีเป็ น องค์ประกอบสําคัญในการ
จัดการธุรกิจชุมชน .) วิเคราะห์องค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่งผลต่อการจัดการธุรกิจ โดยศึกษาในเขต
พืนทีอําเภอรัตภูม ิ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ตําบลกําแพงเพชร ตําบลคูหาใต้ ตําบลควนรู ตําบลท่าชะมวง และตําบลเขาพระ
โดยสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratify random sampling) รวมทังสิน ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี เิ คราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และสมการพหุคณ
ู
ผลการศึกษาพบว่า การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การจัดการงานบุคคล เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการ
จัดการธุรกิจชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห่วงได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภมู คิ มุ้ กันในตัว
ทีดี กับ เงือนไข ได้แก่ ความรู้ และคุ ณธรรม เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีส่ง ผลต่อการจัด การธุรกิจ มีค่ า KMO ค่ า
Bartlett’s Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ผ่านเกณฑ์ก ารทดสอบทางสถิติ มีค่า Total
Initial Eigenvalues มากกว่า และมีความแปรปรวนของข้อมูลได้มากทีสุดถึง % โดยองค์ประกอบทุกตัวมีค่า Factor
Loading เข้าใกล้ ในด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีภูมคิ ุ้มกันในตัวทีดี มีผ ลกระทบ
ทางตรงต่อการจัดการธุรกิจชุมชนด้านการตลาด การเงินและบัญชี การผลิตมากทีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากับ .
, . และ . ตามลําดับ และใช้เงือนไขความรูม้ าเป็ นหลักในการพิจารณาการจัดการชุมชน ด้านการตลาด และการ
ผลิต มากกว่าเงือนไขคุณธรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิเท่ากับ . และ . ตามลําดับ
คําสําคัญ การผลิต, การตลาด, การเงินและบัญชี, การจัดการงานบุค คล, ความพอประมาณ, ความมีเหตุผ ล,
ความรู้ 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, CHISQUARE. 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)
เป้ าหมายในการยกระดับประเทศไทยให้มคี วามมันคง มังคัง ยังยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําเป็ นต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทังระบบเพือสร้างภูมคิ มุ้ กัน และส่งผลให้
เกิดการยกระดับรายได้และลดความเหลือมลําของรายได้ ซึงเป้ าหมายการพัฒนาในช่วง ปี ขา้ งหน้า จะมุ่งเน้นการวิจยั
พัฒนานวัตกรรม และนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการในปั จจุบนั เพือเพิมผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพิม รวมทังการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปั จจุบนั ไปสู่ภ าคผลิตและบริการใหม่ทมีี ศกั ยภาพ การ
พัฒนารูปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีทเปลี
ี ยนแปลง การส่งเสริมให้เกิดสังคมผูป้ ระกอบการ การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของแรงงาน เป็ นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยังยืน
อําเภอรัตภูม ิ มีคําขวัญว่า “ถินดินแดง แหล่งผลไม้ดก นําตกเจ้าฟ้ า ภูผามีตํานาน ประตูผ่านสู่ชายแดน” มีอานา
เขต ทิศเหนือ ต่อต่อกับอําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอควนเนีย ง, อําเภอบางกลํา จังหวัด
สงขลา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอหาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ลักษณะ ทางภูมศิ าสตร์และลักษณะทางภูมอิ ากาศ มีลกั ษณะเป็ นทีราบ มีลาํ นําหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขา
ซึงอยู่ทางด้านตะวันตก สภาพภูมอิ ากาศโดยทัวไป เป็ นแบบมรสุม มี ฤดู คือ ฤดูรอ้ น ก.พ.-ก.ย. ฤดูฝน ต.ค.-ก.ย. ด้าน
การปกครอง แบ่งออกเป็ น ตําบล หมู่บา้ น ) ตําบลกําแพงเพชร มี หมู่บา้ น ) ตําบลเขาพระ มี หมู่บา้ น )
ตําบลท่าชะมวง มี หมูบ่ า้ น ) ตําบลคูหาใต้ มี หมูบ่ า้ น และ ) ตําบลควนรู มี หมูบ่ า้ น มีองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิน แห่งประกอบด้วย เทศบาลเมือง แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบล แห่ง ได้แก่ เทศบาล
ตําบลกําแพงเพชร เทศบาลตําบลคูห าใต้ เทศบาลตําบลนาสีท อง และองค์ก ารบริหารส่ว นตําบล(อบต.) แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชะมวง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ และองค์การบริหารส่วนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมมิ ี
ประชากรทังสิน , คน เป็ น ชาย , คน และผู้ห ญิง , คน ประชากรส่วนใหญ่ ในพืนที มีอ าชีพด้าน
การเกษตร ทําไร่ ทําสวน ซึงเหมาะสมกับลักษณะทางภูมศิ าสตร์ และสภาพอากาศ
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในประเทศไทย วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน พฤษภาคม
อยู่ทระดั
ี บ
. สินค้าสําคัญทีมีราคาลดลงได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํามัน สับปะรด และสุกร สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ค่าครองชีพ
ได้ปรับตัวสูงขึน ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรในประเทศตกตํา ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่พบกับปั ญหารายได้ไม่
เพียงพอกับการครองชีพ ซึงเป็ นหนึงในปั ญหาหลักของประชาชนทัง ตําบลในอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึงหน่ วยงาน
ภาครัฐไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของอําเภอรัตภูมิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถินต่าง ๆ ได้มกี ารพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้
ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึงตนเองได้ โดยจัดให้มโี ครงการเพือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใน
ตําบลได้มรี ายได้เพิมเติมนอกเหนือจากอาชีพหลักทีเพาะปลูกตามฤดูกาล ให้ประชาชนได้ปฏิบตั ติ นตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพีย ง และดําเนิ นชีวิตอยู่บ นทางสายกลาง สามารถดํารงชีพ อยู่ได้อย่างมันคง และยังยืน ภายใต้ก ระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ และการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทําให้มกี ารรวมตัวของประชาชนในหมูบ่ า้ นหรือชุมชน จัดตังกลุ่มอาชีพ เพือหา
รายได้เสริมก่อให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้าOTOP ในตําบลมากมาย ทําให้มรี ายได้หมุนเวียนในชุมชนสูงขึน
และส่งผลให้การบริโภคในครัวเรือนสูงขึน แต่ในปั จจุบนั มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้าOTOP จํานวนหลายกลุ่มได้มี
การยกเลิกการประกอบการดังกล่าวไป ซึงเกิดจากการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพทีไม่ประสบผลสําเร็จ ไม่ได้ดําเนินการ
ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ซึงหลักการดังกล่าวมีการจัดการทีละเอียดอ่อน มีความรอบคอบ ทําให้กจิ การมีความ
มันคงและยังยืนได้

3

ในการค้นคว้าอิสระ เรืองการจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพืนทีอําเภอรัตภูม ิ จังหวัด
สงขลา จึง เป็ น การศึก ษาว่า กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสิน ค้า OTOP มีห ลัก ในการบริห ารจัด การธุ ร กิจ หลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในการจัดการกลุ่มอาชีพของตนเอง มากน้อยเพียงใด และผลของการค้นคว้าอิสระ ทําให้
หน่วยงานภาครัฐ ทีอยู่ในพืนทีสามารถดําเนินการแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดและส่งเสริมกลุ่มอาชีพได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพ ความเป็ นอยูข่ องแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึงคาดว่าอนาคตหากกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งแล้ว ก็จะเป็ นผลดีต่อหน่วยภาครัฐ
และประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการธุรกิจชุมชน องค์ประกอบคือ การจัดการผลิต การตลาด การเงินและ
บัญชี และการจัดการด้านบุคคล เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการจัดการธุรกิจชุมชน ของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้า
OTOP ในพืนทีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
. เพือวิเคราะห์องค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีภูมคิ ุ้มกันในตัวทีดี ความรู้ และคุณธรรม ทีส่งผลต่อการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้าOTOP ในพืนที
อําเภอรัตภูม ิ จังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรทีใช้ในการค้นคว้าอิสระ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้าOTOP ทีอยู่ในพืนที ตําบล
ในอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จํานวน
กลุ่ม ตามหลักฐานการจดทะเบียน
2. ระยะเวลาทีทําการศึกษา เริม ธันวาคม
- เดือนมกราคม
3. สถานทีเก็บข้อมูลนํ าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มอาชีพ ณ สถานประกอบการ ของแต่ละกลุ่ม โดย กลุ่ม
อาชีพจะเก็บข้อมูลเพียง ชุด
กรอบแนวความคิ ด
ตัวแปรต้น
หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
ห่วงที พอประมาณ
ห่วงที มีเหตุผล
ห่วงที มีภมู คิ ุม้ กันในตัวทีดี
เงือนไขที ความรู้
เงือนไขที คุณธรรม

ตัวแปรตาม
การจัดการธุรกิจชุมชน
-การผลิต
-การตลาด
-การเงินและบัญชี
-การจัดการงานบุคคล
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ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
ผลจากการค้นคว้าอิสระเรือง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพืนทีอําเภอรัตภูม ิ
เพือให้หน่ วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีได้ดําเนินการ ติดตามและสนับสนุ นกลุ่มอาชีพได้ตรงตาม
เป้ าหมายความต้องการของกลุ่มอาชีพ และเพือเป็ นแนวทางให้กลุ่มอาชีพนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จในการประกอบการของกลุ่มอาชีพ ซึงส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจในพืนทีดีขนึ ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ดีี ขนมี
ึ รายได้เพียงพอในการดํารงชีพ และมีภมู คิ มุ้ กันทีดีในการดํารงชีพใน
ภาวะเศษฐกิจถดถอย สินค้าเกษตรตกตํา กลุ่มอาชีพมีความพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
วิธีการดําเนิ นการวิจยั (Method)
การศึกษาเรือง การจัดการธรุกจิ ชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพืนทีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ซึงมีวธิ กี ารดําเนินการศึกษาตามลําดับขันตอนต่อไปนี
1. รูปแบบทีนํามาใช้ในการวิจยั
2. วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
3. การสร้างเครืองมือ การทดสอบคุณภาพเครืองมือและการเก็บข้อมูล
4. วิธกี ารรวบรวมข้อมูล
5. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. รูปแบบทีนํามาใช้ในการวิจยั
. การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research) มีการดําเนินเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือเพือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากรในการวิจยั คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีอนุ มตั กิ ารจดทะเบียนแล้ว และกลุ่มสินค้าOTOP ในพืนที
ตําบลของอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มและกลุ่มสินค้า
OTOP กลุ่ม รวมทังสิน
กลุ่ม ซึงทราบจํานวนประชากรทีชัดเจน
. . การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครังนีได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ในกรณีททราบจํ
ี
านวนประชากรหรือกรณีทมีี ประชากรจํานวนจํากัดทีนับได้ (Finite Population)
สามารถ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ กลุ่มอาชีพ
. วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ นแบบช่วงชัน Stratified Sampling ตามเขตของพืนที ได้ตวั อย่าง
จํานวน กลุ่ม ประกอบด้วย ตําบลกําแพงเพชร กลุ่ม ตําบลเขาพระ กลุ่ม ตําบลควนรู กลุ่ม ตําบลคูหาใต้
กลุ่ม และตํ า บลท่ า ชะมวง กลุ่ม ให้ก ลุ่ มอาชีพในแต่ ล ะตํา บลมีโ อกาสทีจะถู ก เลือกเท่า ๆ กัน โดยจะทํา การแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มอาชีพ ละ ชุด ในการตอบแบบสอบถามโดยเลือกผู้มคี วามรู้ ความสามารถและเป็ นทียอมรับของ
สมาชิกในกลุ่มอาชีพนัน ๆ เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
. การสร้างเครืองมือ การทดสอบคุณภาพเครืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 จัดทําแบบสอบถาม เป็ นเครืองมือในการวิจยั โดยแบ่งเป็ น ตอน คือ ตอนที สภาพทัวไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check -list) ตอนที การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห่วง
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และ เงือนไขไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ เป็ นข้อคําถามแบบปิ ด (Close ended question) มีลกั ษณะเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และตอนที การนําหลักการจัดการ ได้แก่ การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี และ
การจัด การงานบุคคล มาใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็ นข้อคําถามแบบปิ ด (Close ended question) มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale)
. การทดสอบคุณภาพเครืองมือ
. . นํ า เครืองมือ ทีสร้า งขึนเสนออาจารย์ท ีปรึก ษา เพือตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความ
ครอบคลุมของเนือหา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
3.2.2 นํ า เครืองมือ ทีสร้ า งขึนเสนอผู้เ ชียวชาญ ท่า น เพือตรวจสอบความเทียงตรงของ
แบบสอบถาม ซึงมีค่า IOC มากกว่า . แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต้ี องการวัด
. . นําแบบสอบถามไปทดสอบความเชือมัน จํานวน ชุดในโปรแกรมSPSS เพือหาความ
เชือมัน Reliability โดยหาค่าสัมประสิทธิ Cronbach’s Alpha (Cronbach,1990:204) ซึงจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ ตังแต่ .
ขึนไป แสดงว่าแบบสอบถามทีจัดทําขึนมีค วามน่ าเชือถือสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนํ าไปใช้ในกระบวนการ
ค้นคว้าอิสระได้
3.3 วิธกี ารเก็บข้อมูล ลงพืนทีเก็บข้อมูลตามทีตังของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ ในแต่ละตําบล ในพืนที
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีแบบสอบถามทังหมด ชุด โดยวิธกี ารสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง 1 กลุม่ อาชีพ เก็บข้อมูลเพียง
ชุด
4. วิธกี ารรวบรวมข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มในพืนที ตําบลในเขตอําเภอรัตภูม ิ โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจ (Survey Method) ผูว้ จิ ยั ออกไปเก็บข้อมูลแบบมีการเผชิญหน้า Face to
Face ได้พดู คุยโต้ตอบซึงกันและกันโดยส่งแบบสอบถามให้ถงึ ผู้ตอบเอง (Self-administered Questionnaires) ด้วยการนัด
หมายทางโทรศัพท์
นําข้อมูลทีได้มาบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพือประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(Statistic Program for Social Science: SPSS)
จากการลงพืนทีเก็บข้อมูลจริงได้กลุ่มตัวอย่างมาเพียง กลุ่ม เนืองจากบางกลุ่มได้ยกเลิกการประกอบการ
ไปนานแล้วไม่มตี วั ตนอยู่จริงในพืนที แต่ไม่ได้ไปแจ้งการยกเลิกกับสํานักงานเกษตรอําเภอรัตภูมิ ทําให้ยงั ปรากฏรายชืออยู่
ในทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน บางส่วนหยุดการดําเนิน งานรอรือฟื นกลุ่มใหม่ และมี - กลุ่ม ทีจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเป็ นกลุ่มสินค้าOTOP กล่าวคือในกลุ่มเดียวกันแต่เป็ นทังสองอย่างหรือมีความซําซ้อน ผูค้ น้ คว้าอิสระจึง
ให้ทาํ แบบสอบถามได้เ พีย งชุด เดียว ผลทีได้จงึ เหลือกลุ่ มอาชีพ เพียง กลุ่มโดยนําข้อมูลจากแบบสอบทีรวบรวมมา
บันทึกเข้าโปรแกรมSPSS เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
.ใช้ Factor Analysis ในการวิเ คราะห์องค์ประกอบ การจัด การธุรกิจชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที สมมติฐานข้อที การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี และการจัดการด้านบุคคล เป็ น
ปั จจัย สําคัญในการจัด การธุร กิจ ชุมชน และสมมติฐานข้อ ที หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง พอประมาณ มีเหตุผ ล มี
ภูมคิ มุ้ กันในตัวทีดี ความรู้ และคุณธรรมเป็ นปั จจัยสําคัญในการจัดการธุรกิจชุมชนให้มคี วามมันคง มังคังและยังยืน
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.ใช้ Multiple Regression Analysis วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่งผลต่อการจัดการธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้าOTOP ในพืนทีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที
. ใช้ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามกับองค์ประกอบ
การจัดการธุรกิจชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรือง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพืนทีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ผลการวิจยั และอภิ ปรายผล (Results and Discussion)
การวิจยั เรือง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพืนทีอําเภอรัตภูม ิ จังหวัดสงขลา ที
ได้ทํารวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัว อย่ าง ซึงเป็ น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีได้จดทะเบียนไว้กบั สํานัก งานเกษตรอําเภอรัต ภูม ิ
จังหวัดสงขลา และกลุ่มสินค้าOTOP ทีอยู่ในความดูแลของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในพืนที
ตําบลได้แก่ ตําบลกําแพงเพชร ตําบลเขาพระ ตําบลควนรู ตําบลคูหาใต้ และตําบลท่าชะมวง สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี
. องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจชุมชน และองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
. องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจชุมชน
ผลการศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า การผลิต การตลาด
การเงินและบัญชี และการจัดการงานบุคคล เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน โดยการศึกษาดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับ งานวิจยั ของประภาพร ยางประยงค์ (
) ทีได้ทาํ การศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน
จังหวัดสงขลา เรือง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพือเป็ นอาชีพเสริมเพิมรายได้ซงึ ได้มกี ารนําหลักการจัดการ การผลิต และ
การตลาดมาใช้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการกลุ่มอาชีพทําให้มคี วามเข้มแข็งและมีความยังยืน
ซึงในการศึกษาการจัด การธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพืนทีอําเภอรัตภูมิ จัง หวัดสงขลา โดย
ภาพรวมในการจัดการ การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การจัดการงานบุคคล วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้าOTOP ให้
ความสําคัญกับการผลิต โดยเน้นคุณภาพสินค้าในการผลิตมากทีสุด ในส่วนของการตลาด ทุกกลุ่มอาชีพให้ความสําคัญกับ
ความต้องการของลูกค้าในตลาด หรือมีการผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ทหลากหลายมาก
ี
ขึนในกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทางการตลาด สกลเกียรติ และคณะ ( ) การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสูย่ ุคไทย
แลนด์ . ของกลุ่มข้าวซ้อมมือ บ้านนาลิง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีการเพิมความสะดวกให้กลุ่มผูซ้ อโดยเพิ
ื
ม
ช่องทางในการจําหน่ ายสินค้าผ่านเทคโนโลยี เช่น Facebook, Line นอกเหนือกจากการนําสินค้าไปแสดงตามงานแสดง
สินค้าของอําเภอ ทําให้ผลิตภัณฑ์เป็ นทีรูจ้ กั และได้รบั ความนิยม วิภาวี ( ) กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น มีการ
จัดการกลุ่ม ในการวางแผนการผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์ ทีมีความแตกต่างของการนําไปใช้ตามสภาพแวดล้อม
ซึงแตกต่างกับกลุ่มอาชีพในพืนทีอําเภอรัตภูม ิ ทีให้ความสําคัญในการผลิตสินค้าให้มคี ุณภาพ แข่งขันกันในตลาด ด้วย
คุณภาพของผลิตภัณ ฑ์ในระดับมากทีสุด วารณี และคณะ(
) แนวทางการบริหารจัดการเงินของชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่ าส้าน จังหวัดพะเยา ให้ครัวเรือนมีการจัดทําบัญชี เพิมรายรับ ลดรายจ่าย มีการบริหาร
การเงินในชุมชน ให้มกี ารปล่อยเงินกูต้ ามสภาพความเดือดร้อยและให้สมาชิก มีสวัสดิการ มีการเรียนรู้ และลงมือปฏิบตั ิ
จนได้เป็ นชุมชนต้นแบบ ซึงสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพในพืนอําเภอรัตภูม ิ ซึงให้ความสําคัญในการจัดการงานการเงินและ
บัญชีโดยการจัดทําบัญชี รายรับรายจ่าย อย่างสมําเสมออยูใ่ นระดับมาก
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. องค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาการจัดการธุ รกิจชุมชนบนพืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบหลักที
สําคัญด้วยกัน องค์ประกอบคือ ห่วง ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ ุม้ กันในตัวทีดี และ เงือนไข ได้แก่ ความรู้
และคุณธรรม ผลของการทดสอบทางสถิติพบว่า เป็ น องค์ประกอบของหลักปรัชญาอย่างแท้จ ริง มีค วามสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกฤษยา และคณะ (
) ในการบริห ารจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งตามแนว
พระราชดําริ กรณีศกึ ษา หนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูนพบว่ากลุ่มมีความรูค้ วามเข้าใจ ในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ ห่วง เงือนไข ดังนี ) ห่วงที ความพอประมาณ มีการซือวัตถุดบิ ทีใช้และการ
ผลิตทีเหมาะกับความต้องการ ) ห่วงที ความมีเหตุ ผล มีการดําเนินธุร กิจอย่ างเป็ นขันตอนคํานึ งถึงความคุ้มค่ากับ
งบประมาณในการจัด ซือวัตถุ ดบิ และมีก ารคํานึงถึงผลเสีย ของการดําเนิ นธุรกิจ ทีอาจเกิดกับ ชุ มชนได้ ) ห่ว งที มี
ภูมคิ ุ้มกันทีดี มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงได้นําเอาปั ญหาในอดีตมาปรับ ปรุง
พัฒนา ในการบริหารจัดการ และมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจ เงือนไขที ด้านความรู้ มีการหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจซือ เพือเปรียบเทียบความคุม้ ค่า และลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ รวมถึงมีการติดตามข่าว ความนิยมของ
ลูกค้า เพือนํามาพัฒนาสินค้าของตนเอง เงือนไขที ด้านคุณธรรม มีการดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์ สุจริต และเคารพ
กฎระเบียบของสังคม และชุมชนของตนเอง ธีรศักดิ และคณะ ( ) ได้กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูม ิ
ปั ญญาเศรษฐกิจพอเพีย งเป็ นการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนได้อย่างอย่างยังยืน ในกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ จากเนือสัตว์ ผัก และผลไม้ในจังหวัด ภาคกลางตอนล่ างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การจะนํ าหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้นนั ผูป้ ระกอบการต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจในหลักการ ประกอบกับการนําหลักความรู้ และ
คุณธรรม
2. วิเคราะห์ปัจจัยทีเป็ นองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีมีผลต่อการจัดการธุรกิจชุมชน
ผลการวิจยั โดยภาพรวมสรุปได้ว่า โดยมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ธุร กิจชุมชน ในด้านพอประมาณ มีก ารนํ าไปประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีมากทีสุด ในด้านมี
เหตุผล มีการนําไปประยุกต์ใช้กบั การผลิต การตลาด และการจัดการงานบุคคล และการมีภมู คิ ุม้ กันในตัวทีดี มีการนําไป
ประยุกต์ใช้ กับการจัดการธุรกิจชุมชนทัง ด้าน คือ การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี และการจัดการงานบุคคล โดยให้
ความสําคัญในระดับมากทีสุด และใช้เงือนไข ความรูใ้ นการนําประกอบการประยุกต์ใช้ การจัดการธุรกิจชุมชน
BusinessLinX GlobalLinker (ออนไลน์,
) เศรษฐกิจพอเพียงทางออกเพือธุรกิจทียังยืน มีดงั ต่อไปนี
) การดําเนินธุรกิจอย่างพอเพียงคือ ธุรกิจต้องมีความพอประมาณ ความพอดีต่อความจําเป็ นทีไม่น้อยเกินไปและ
ไม่มากจนเกินไป ลงทุนแบบพอประมาณพอเหมาะตามความจําเป็ น และภายใต้ความเป็ นไปได้ ไม่ใช่มเี งินเท่าไหร่ก็ทุ่ม
หมด เพือไม่ให้ธุรกิจต้องประสบภาวะเสียง การผลิตในจํานวนพอประมาณจะได้ไม่มสี นิ ค้าเหลือ เสียของเสียเงินลงทุน ผลิต
ตามกําลังศักยภาพขององค์กรเพือไม่ให้เกินกําลังจนเกิดความเสียง
) การดําเนินธุรกิจอย่างมีเหตุผล คือ การตัดสินใจทีต้องเป็ นไปตามความถูกต้องและมีเหตุผลประกอบพิจารณา
นันได้ดว้ ย ตลาดจนคํานึงถึงผลตามมาอย่างรอบคอบ
) ธุรกิจต้องมีภูมคิ ุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมทีจะรับ การเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึน รูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั
ลูกค้า รูจ้ กั ตลาด และรูจ้ กั คูแ่ ข่ง ติดตามข่าวสาร แล้วจะนําไปสูก่ ารตัดสินใจทีดีและมีเหตุผลทําให้ผลลัพธ์ออกมาดี เรียกได้
ว่าเป็ นการเตรียมพร้อมหรือธุรกิจทีมีภมู คิ มุ้ กันดี
มี เงือนไขทีธุรกิจขาดไม่ได้ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม
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ความรู้ คือความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ ซึงจะต้องแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ ที
สามารถนํามาพัฒนากระบวนการดําเนินธุรกิจอยู่เสมอเพือให้ธุรกิจเกิดความก้าวหน้าและเติบโตในอนาคต
คุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซือสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์
ส่วนรวมและการแบ่งปั น ฯลฯ ดังนัน นักธุ รกิจจะต้องมีคุ ณธรรมจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไม่เอาเปรีย บลูกค้า
พนักงาน คูค่ า้ สังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม และพร้อมทีจะช่วยเหลือสังคมอย่างการทํา CSR ทีส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจ ทําให้ลกู ค้าเกิดความเชือมันและมันใจในธุรกิจนันเอง
การดําเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมือเกิดความพอเพียงในธุรกิจแล้วนัน สุดท้ายแล้วธุรกิจนันจัก
ย่อมมีแนวโน้มสูงทีจะดําเนินการต่อไปได้อย่างมันคงและยังยืนในทีสุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
. ผลการวิจยั ค้นพบว่า การจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของการ
จัดการธุรกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง ให้ความสําคัญ ในการพัฒนาฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ทางเทคนิค ทีจะช่วยให้
กลุม่ อาชีพมีโอกาสทางธุรกิจมากขึน และควรมีการสนับสนุนเงินงบประมาณ หรืออุปกรณ์ในการประกอบการบ้าง เพราะใน
ปั จจุบนั มีการสนับสนุ นค่อนข้างน้อย บางกลุ่มได้แตกออกไม่เติบโต ทําให้การพัฒนากลุ่มอาชีพทีเกิดจากการรวมกลุ่มของ
คนในชุมชนทีเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนทีแท้จริงไม่มแี รงผลักดัน เพราะขาดอุดมการณ์ร่วม ในขณะทีรัฐบาล
พยายามส่งเสริมผลักดันให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็งการจัดการธุรกิจชุมชน
. องค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห่วง เงือนไข กลุม่ อาชีพในพืนทีมีการนํ ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้ดําเนินงานอย่างมันคง เติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป รูจ้ กั เสียสละและแบ่งปั น ส่วนใหญ่ประธาน
กลุ่มอาชีพจะมีบทบาททางสังคมเป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ซึงเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ทํางาน
ให้แก่คนรุน่ ใหม่ หรือกลุ่มอาชีพทีเข้าระบบมาใหม่ ได้ทราบแนวทางในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเชือมโยงหลักการปฏิบตั งิ านกับทฤษฎี รูจ้ ริง เข้าใจจริง คิดได้จริง และทําได้จริงจนเกิดความมันคงในกลุ่มและอยู่
รอดมาถึงปั จจุบนั
ข้อเสนอแนะจากผูค้ น้ คว้าอิสระ
. สํานักงานเกษตรอําเภอทีรับ จดทะเบีย นวิส าหกิจชุ มชน ควรมีมาตรการทีชัด เจนทีจะจัด การกับกลุ่ มทีจด
ทะเบียนแล้วไม่ได้ดําเนินการอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ ผู้ประกอบการคนใดไม่ได้ประกอบการแล้ว ก็ควรแจ้งยกเลิก
เพราะจากการลงพืนทีสํารวจวิสาหกิจชุมชน ในพืนทีอําเภอรัตภูม ิ มากกว่า % ของรายชือวิสาหกิจชุมชนทีจดทะเบียนไว้
(ข้อมูล ณ พฤศจิกายน
) ได้ยกเลิกการประกอบการไปแล้ว ข้อมูลทีมีอยู่ในระบบไม่สะท้อนให้เห็นความมีอยู่จริง
2. ภาครัฐทีเกียวข้องควรให้ความสําคัญในการดูแล ติดตาม ความต้องการของกลุ่มอาชีพ จากต้นนํา ไปปลายนํา
อย่างแท้จริง เพือให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เพือช่วยเหลือตัวเองได้ในกลุ่ม และควรให้มกี ารเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบียตําในการ
ประกอบการ สําหรับกิจการทีเพิงเริมดําเนินงาน เป็ นเรืองสําคัญในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัย
กับความต้องการของตลาด ทีมีการแข่งขันกันมากขึนในปั จจุบนั และเพือให้กลุม่ อาชีพมีความคงอยู่ ไม่ลม้ สลายไปก่อน
. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ภาวะผูน้ ํ า มีผลต่อการจัดการธุรกิจชุมชน สามารถทําวิจยั ต่อยอดในเรือง
โครงสร้างของวิสาหกิจชุมชนว่ามีผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างไร
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กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการค้นคว้าอิสระ เรือง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพืนทีอําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา Community Business Management based on Sufficiency Economy Philosophy. In Rattaphum district,
Songkhla. การค้นคว้าอิสระสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างสมบูรณ์ เนืองจากได้รบั
ความอนุ เคราะห์จ ากผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิ ท่ าน ได้แก่ นายวิเ นตร สายสินธุ์ หัว หน้ า ฝ่ ายสัง คมสงเคราะห์ เทศบาลเมือ ง
กําแพงเพชร นางนลินี อิจ ิ พัฒนาการอําเภอรัตภูม ิ และนายนาท บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ซึงเป็ น
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒทิ ีให้ค วามอนุ เ คราะห์ต รวจสอบคุณ ภาพเครืองมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพือการค้นคว้าอิส ระ จึง ใคร่
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีของสํานักงานเกษตรอําเภอรัตภูมิ ทีให้ขอ้ มูลจํานวนวิสาหกิจชุมชนตามหลักฐานการจด
ทะเบียน และขอขอบพระคุณผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุม่ สินค้าOTOP ในพืนทีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทีสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม ทีได้ผ่านความน่ าเชือถือทางสถิต ิ และให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีเอือต่อการค้นคว้าอิสระ ตลอดจน
ผูอ้ าํ นวยการกองสวัสดิการเทศบาลตําบลคูหาใต้ ผูอ้ าํ นวยการกองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าชะมวง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ท ี ของตําบลควนรู และเจ้าหน้าทีสํานักงานปศุสตั ว์อําเภอรัตภูม ิ ทีช่วยเหลือด้านข้อมูล พืนที และการมีตวั ตนของ
วิสาหกิจชุมชน ในการลงพืนทีเก็บข้อมูล ตลอดจนขอขอบพระคุ ณผู้ทมีี ส่วนเกียวข้องทุกท่านทีให้การช่วยเหลือแนะนํ า
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการศึกษาครังนี
รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับนีสําเร็จลงได้ดว้ ยดี เนืองจากได้รบั ความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์นภิ า
รุ่งเรืองวุฒไิ กร อาจารย์ทปรึ
ี กษาในการค้นคว้าอิสระ ทีกรุณาให้คาํ แนะนํ าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความตังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็ น
อย่างสูงไว้ ณ ทีนี
อนึง หากรายงานค้นคว้าอิสระนีมีคุณค่าและมีประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้าของผูส้ นใจ ผู้เขีย น ขอมอบส่วนดี
ทังหมดนี ให้แก่เหล่าคณาจารย์ทได้
ี ประสิทธิประสาทวิชาและผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ส่วนความผิดพลาดและข้อบกพร่องใด ๆ
ผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว

10

เอกสารอ้างอิ ง (References)
วิรชั สงวนวงค์วาน. (
อนิวชั แก้วจํานงค์. (
วิกพี เี ดีย.(

). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: บริษทั สํานักพิมพ์ทอ้ ป จํากัด
). หลักการจัดการ. พิมพ์ครังที ฉบับปรับปรุง. สงขลา:บริษทั นําศิลป์ โฆษณา จํากัด

). อุตสาหกรรมการผลิต. ค้นเมือ ธันวาคม
https://th.wikipedia.org/wiki/อุตสาหกรรมการผลิต

จาก

Benchamas sirijai. ( ). ผลิตภัณฑ์คอื อะไร.ค้นเมือ ธันวาคม
จาก
https://plus.google.com/115009435353692532404/posts/22DSDEDUv7o
ประวี ร์ ประพั น ธ์ ว งศ์ . (
). การจั ด การตลาด Marketing Management.ค้ น เมื อ12 ธั น วาคม
https://www.gotoknow.org/posts/606951
เริงรัก จําปาเงิน. (

, จาก

). การจัดการการเงิน. พิมพ์ครังที . กรุงเทพฯ: บริษทั บุ๊คเน็ท จํากัด.

ชรินทร ศรีวฑ
ิ รู ย์.( ). ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการบัญชี.ค้นเมือ ธันวาคม
, จาก
http://www.chumphon2.mju.ac.th/Elearning/Elearning/Elearning/Elearning_c/shapter1.htm
สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ. (
). ด้านบริหารจัดการคน (People Management). ค้นเมือ
https://www.ftpi.or.th/services/xonsult/ด้านบริหารจัดการคน-people-management

ธันวาคม

, จาก

ชูชพี อรุณ เหลือ ง. (
). การจัด การงานบุ ค คล-กระต่ า ยชมจัน ทร์- GotoKnow. ค้น เมือ
https://www.gotoknow.org/posts/271274

ธัน วาคม

, จาก

กระทรวงวัฒนธรรม. ( ). แผ่นทีระลึกแบบที งานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันที - ตุลาคม
อภิชยั พันธเสน. วิเคราะห์นโยบายของรัฐในระดับต่าง ๆ รวมทังภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมจากปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. - ) เล่มที . กรุงเทพฯ: สํานักกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ,
มู ล นิ ธิ ช ั ย พั ฒ น า . (
) . เอ ก ส า ร เ ผ ย แพ ร่ เ ศ ร ษ ฐกิ จ พ อ เ พี ย ง . ค้ น เ มื อ
www.chipat.or.th/publication/publish-document/sufficiency-economy.html

ธั น ว า ค ม

, จาก

คณะกรรมการศู น ย์ ศึก ษาเศรษฐกิจพอเพีย ง. (
). ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งกับ สัง คมไทย. พิม พ์ค รังที .
กรุงเทพมหานคร. ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
BusinessLinX GlobalLinker. ( 2560) . เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง กั บ ธุ ร กิ จ . ค้ น เ มื อ
https://businesslinx.globallinker.com/bizforum

ธั น ว า ค ม

, จาก

สํานักงานสหภาคีความร่วมมือ ภาคประชาชน จังหวัดนครปฐม. ( ). สรุปโครงการความร่วมมือ เพือแก้ปัญหาความ
ยากจน พัฒ นาสังคมและสุ ขภาวะ ในการพึงตนอง และยกระดับคุ ณภาพชีว ิต จัง หวัด นครปฐม. งานวิจยั
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) .
11

ขวัญ ฤดี ตันตระบัณฑิต ย์. (
) ศัก ยภาพของธุ ร กิจ ชุม ชนในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ . คณะวิทยาการจัด การ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, งานวิจยั สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
วารณี วิชยั ศิร,ิ ประเสริฐ รูปศรี, ทัตพิชา เวียงลอ, ผ่องศรี เขิมขันธ์, ธัญสินี สิงห์แก้ว, สายสุดา เผ่าฟู, วชิรานุวฒ
ั น์ พัฒ
ใหม่, ทศพล วงศ์ลอดแก้ว, ชัญญาภัค ดูการดี, สราวุธ ก้อนคํา, พิเชษฐ์ สิงห์แก้ว, สราวุธ งอนจัตุรสั , สะอาด
ก้อนคํา, ยุพนิ ก้อนคํา, จันทกานต์ ก้อนคํา และอรุณ วงศ์มา. ( ). โครงการวิจยั แนวทางการบริหารจัดการ
การเงินชุมชน โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่ าส้าน หมูท่ ี ตําบลห้วยแก้ว อําเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา. ค้นเมือ ธันวาคม
, จากhttp://elibrary.trf.or.th/projectTRFN. asp?page=2
วิภาวี กฤษณะภูต ิ. (
) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถัก ทอโอทอปสู่การพึงตนเองอย่างยังยืน. งานวิจยั สํานัก งาน
คณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
ไพศาล เนาวะวาทองและธวัชชัย ศุภดิษฐ์. (
) การจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านคําปลาหลาย
ตําบลบ้านดง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. การจัดการสิงแวดล้อม. ปี ท ี (เล่มที ):38-49
ประภาพร ยางประยงค์. (
). วิเคราะห์การจัด การวิสาหกิจชุ มชน:กรณี ศ ึกษา ท่าสะอ้านไฮโดรโปนิก ส์. วารสาร
บริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ แ ละก ารสื อส าร. ปี ที
ฉบั บ ที : หน้ า - ) จาก https://tcithaijo.org/index.php/BECJournal//article/download/74135/59846
ธีรศักดิ อุน่ อารมณ์เลิศ, จุลวี รรณ จันพลา, ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, สัมพันธ์ สุกใส และวาสนา มะลินิน. ( ). การ
พัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมปิ ั ญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยังยืน
ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิ ยั ปี ท ี
ฉบับที : หน้า - จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/issue/view/
5054
สกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒ ิ และวรรณา รัตนานุ กูล. (
). การศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสู่ยุคไทยแลนด์ .
กรณีศกึ ษากลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านนาลิง ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการสถาบัน
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง สุ ว ร ร ณ ภู มิ ปี ที ฉ บั บ ที : ห น้ า
จาก
http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/144
กฤษยา มะแอ, อาภาศรี เทวตา และณฐา อภิธาวินวสุ. ( ) การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งตามแนวพระราชดํ า ริ กรณี ศ ึก ษา หนึ งตํ า บลหนึ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ อํ า เภอแม่ ท า จัง หวั ด ลํ า พู น .
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ปี ท ี ฉบับที : หน้า จากhttp://www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/mmr-vol1/article/view/1170
ขวัญกมล ดอนขวา. ( ). การจัดการธุรกิจชุมชนบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี .
ออนไลน์ http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream
/123456789/5402/2/Fulltext.pdf
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