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การด าเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน 
ของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี 

Entrepreneur’s Operation and Guidelines for Operation Development  
of Community Enterprises in Udon Thani Province 

 
ภาคิน อนันตโสภณ1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1). เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการ (2). เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
การด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ (3). เพื่อหาแนวทางการพัฒนาของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 115 ตัวอย่างใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องในมือการวิจัย 
ได้แก่แบบสอบถามการด าเนินงานของผู้ประกอบการ และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนา ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบท ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ ่
 ผลการวิจัย พบว่า  

1. การด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายหัวข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยความส าเร็จด้านข้อมูล
ข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองลงมาคือด้านความเป็นผู้น าและการจัดการผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมและก าหนด
ทิศทางของวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการและบริหารสมาชิกด้านการผลิต ด้านการตลาด และปัจจัยด้านการเงิน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  พบว่า ระดับการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการเงิน และด้านการตลาด ซึ่งมี
แนวทางในพัฒนาการแสวงหาความรู้และทักษะด้านการตลาด การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
จัดการความเสี่ยงในด้านต้นทุนและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงาน, ผู้ประกอบการ, แนวทางพัฒนา,วิสาหกิจชุมชน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: (1). to study of the entrepreneurs operations, (2). to 
compare opinions on the operations of community enterprise entrepreneurs and (3). to find an approach 
to development of the community enterprise operations in Udon Thani Province classified by gender, age, 
educational level, occupation and average monthly income with a community enterprise group certified 
for product quality in Udon Thani Province.  The sample group consisted of 115 samples.  Questionnaires 
were used as research instruments including the operation questionnaire of the operator and interview 
forms for the development.  The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-
test, one-way analysis of variance and pair testing using the Scheffe method.  
 
____________________________________________________________________________________________ 
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 The results of the research: 
  1. The operation of the community enterprise entrepreneurs in Udon Thani Province was at a 
high level, when considering each aspect, it was found that the aspect which had the highest mean was 
the success factors for information and learning exchanges, followed by leadership and benefit 
management, the participation and the direction of the enterprise management and member 
management, production, marketing and financial factors respectively. 

2 .  The comparison of opinions about community enterprise management in Udon Thani 
Province was found that community enterprise entrepreneurs classified by gender, age, education level, 
occupation and average monthly income were different, in overall, had significantly different opinions on 
operations at .05 level. 

3. The guidelines for the development of community enterprise operations, were found that 
the operational level of community enterprise entrepreneurs in Udon Thani province had least mean 
values in 3  aspects, namely production, finance and marketing. The guidelines for development were as 
follows: search for knowledge and marketing skills, product standard development, product design, risk 
management in cost and various management, marketing support and promotion, product design, 
technology factors and developmental  on various skills. 
 
Keywords: Operations, Entrepreneurs, Development Guidelines, Community Enterprises 
 
1. บทน า 
 การก าหนดเป้ าหมายรวมการพัฒนาของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้าง
คุณค่าสินค้าและ บริการมีระบบการผลิตและให้บริการจาก
รายได้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ 
บริการฐานความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งกระจายการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาค โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบขนส่งโลจิสติกส์ พลังงาน และ
การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ วิสาหกิจชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งในการ
ยกระดับรายได้ชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ชาวบ้านหรือเกษตรกรเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นจะส่งผลกระทบ
ด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศการ
ประกอบวิสาหกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อคน
ในชุมชนโดยการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 การเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆได้ เห็นความส าคัญในการพัฒนาธุรกิจ
ประเภทวิสาหกิจชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน จังหวัด
อุดรธานี นับว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 
และศักยภาพของพื้นที่ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนถือเป็นหน่วย
ธุรกิจที่มีความส าคัญในการด าเนินการผลิต แปรรูป แปร
สภาพ เปลี่ยนสภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า และมี
บทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมหากต้องการ
พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไม่เพียงแต่จะมองด้าน
ก าลังการผลิตเพียงอย่างเดียวการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่
เชิงกลยุทธ์เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการวางแผนบริหาร
การตลาดให้กับธุรกิจเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายได้มากกว่า มีลักษณะพิเศษได้
มากกว่าและในราคาที่ถูกกว่า ถือเป็นการสร้างข้อได้เปรียบ
เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และชุมชนพึ่งตนเองได้มาก
ยิ่งขึ้น โดยจังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตาราง
กิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ ประกอบด้วย
อ าเภอเมืองอุดรธานี  อ าเภอกุดจับ อ าเภอหนองวัวซอ 
อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอหนองหาน อ าเภอ
ทุ่งฝน อ าเภอไชยวาน อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
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อ าเภอบ้านดุง อ าเภอบ้านผือ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอเพ็ญ 
อ าเภอสร้างคอม อ าเภอหนองแสง อ าเภอนายูง อ าเภอ
พิบูลย์รักษ์  อ าเภอกู่แก้ว อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม มีหน่วย
การปกครองแบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 44 เทศบาลต าบล และ132 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขา 
ที่สูง ท่ีราบ ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้ 
2 บริเวณ คือบริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขา บางส่วนเป็นพ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับ น้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ าเภอน้ าโสม อ าเภอหนองวัวซอ 
อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ และ
ด้านตะวันตกของอ าเภอกุดจับและอ าเภอบ้ านผือ มี
เทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น
สลับพื้นที่นา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ า เช่น ล าน้ าโมง 
ล าปาว บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูก
คลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นท่ีเนินเขาเตี้ย ๆ 
มีความสูงจาก ระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 187 
เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
อ าเภอบ้านผือ อ าเภอกุดจับ อ าเภอเมือง อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอหนองแสง อ าเภอไชยวาน อ าเภอเพ็ญ อ าเภอทุ่งฝน 
อ าเภอสร้างคอม และอ าเภอบ้านดุง มีที่ราบลุ่ม เป็นบริเวณ
กว้างในเขต อ าเภอเมืองอุดรธานี และอ าเภอกุมภวาปี ซึ่ง
เป็นต้นก าเนิดของล าน้ าปาว พื้นที่ลูกคลื่นดังกล่าวจะมีพื้นที่
สูง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเขตอ าเภอบ้านดุง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุ่มบริเวณ
แม่น้ าต่างๆเช่น ห้วยน้ าสวย ห้วยหลวง ล าน้ าเพ็ญ ห้วยดาน 
ห้วยไฟจานใหญ่ และแม่น้ าสงคราม และโดยทั่วไปเป็นที่
ราบสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 187 เมตร 
พื้ นที่ เอี ย งลาดลงสู่ แม่ น้ า โขงทางจั งหวัดหนองคาย 
ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดิน
ปนทรายและดินลูกรัง ช้ันล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน้ าหรืออุ้ม
น้ าในฤดูแล้ง พื้นบางแห่งเป็นดินเค็มซึ่งประกอบการกสิกร
รมไม่ค่อยได้ผลดี พ้ืนท่ีบางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีพื้นที่
ราบแทรกอยู่กระจัดกระจายสภาพพ้ืนท่ีทางตะวันตกมีภูเขา
และป่ าติดต่อกัน เป็น  แนวยาว มี เทื อกเขาส าคัญคือ 
เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของ
จังหวัด มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ได้รับการอนุมัติการจด
ทะเบียนแล้วจ านวน 115 ราย (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) แบ่งประเภทเป็นออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม  
3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4) ประเภทของที่ใช้ ของ
ตกแต่ง ของที่ระลึก 5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
(แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิ ตภัณ ฑ์ ไทย  พ .ศ . 2559) แต่ ก ารด า เนิ นการของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันจึง
มีการด าเนินการที่แตกต่างกัน  
 ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ผู้วิจัยต้องการที่จะ
ศึกษา การด าเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานีเพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศ 
รวมถึงปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนน า
ผลการวิจัย ให้เกิดประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา การแนะน า
องค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดอุดรธานีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธาน ี
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธาน ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี  
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
อุดรธานี โดยก าหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี ้ 

1.1 ตัวแปรต้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) การด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 2) การ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต 
ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการและบริหารสมาชิก 
ด้านการเงินด้านการมีส่วนร่วมและก าหนดทิศทางของ
วิสาหกิจ ด้านความเป็นผู้น าและการจัดการผลประโยชน์ 
และด้านข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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  2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จังหวัด
อุดรธานี ที่ขึ้นทะเบียนจ านวน 115 ราย (ข้อมูลจากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ณ วันที่ 31 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561) โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 90 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน โดย 1) การเลือกพื้นที่ 6 กลุ่ม ได้แก่ 
อ าเภอหนองหาน อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอไชยวาน อ าเภอศรี
ธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอบ้านดุง การสุ่มแบบสะดวก  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลักของกลุ่ม 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปรับปรุงจาก (พิชัย สารภักดิ์ และ
คณะ, 2562) 
  ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานีปรับปรุง
จาก (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ, 2556) 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงจาก 
(สมชาย น้อยฉ่ า, 2561) 
  ตอนที่  4 สัมภาษณ์ แนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
อุดรธาน ี
 
วิธีสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

 2. ก าหนดรูปแบบของเครื่องมือที่จะสร้าง
โดยผู้วิจัยก าหนดรูปแบบของเครื่องมือการวิจัยออกเป็น 4 ตอน  

 3. สร้างเครื่องมือสอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนาการ

ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานีมีลักษณะ
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 

 4. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 5. เขียนร่างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถาม
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารและด้านธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ 
( Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ ค่ า
ดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละข้อตั้งแต่ 0.67-1.00  
  6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คนแล้วน ามาหาความเช่ือมั่นโดยใช้สตูร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
  7. จัดพิ มพ์ แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี ฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  1.ขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิตถึงประธาน
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ภายใน 3 สัปดาห์ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  การทดสอบเอฟ  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
เป็นเพศชาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13เป็นเพศหญิง 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.86 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ ได้รับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จะมีการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรีคิดเป็น ร้อยละ 24.34  รองลงมา
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็น ร้อย
ละ 51.30 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 
7.82 ตามล าดับ 
  1. ระดับการด าเนินการของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก ( =4.17, SD = 0.58) โดยการ เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ด้านข้อมูลข่าวสารและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองลงมาคือด้านความเป็นผู้น าและการ
จัดการผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมและก าหนดทิศทาง
ของวิสาหกิจตามล าดับ 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพหลักของกลุ่ม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในภาพรวมมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. แนวทางการพัฒนาระดับการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้าน
การเงิน และด้านการตลาด  ซึ่งมีแนวทางในพัฒนาการ
แสวงหาความรู้และทักษะด้านการตลาด  การพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการ

ความเสี่ยงในด้านต้นทุนและการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
 
การอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
และแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ใน
จังหวัดอุดรธานีตามความวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1. การด าเนินการ ของวิสาหกิจชุมชน ใน
จังหวัดอุดรธานี เพื่อคิดหาแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โดยได้ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการ  ให้
ค าปรึกษา สนับสนุน วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญา ชาวบ้าน 
เอกลักษณ์ชุมชน สร้างความโดดเด่น โดยเฉพาะ อาหาร
พื้นบ้านและอาหารแปรรูป และเปิดบริการให้นักท่องเที่ยว 
ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนขนมในจังหวัดอุดรธานี มีสถานที่
ท่องเที่ยว  ส าคัญของจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้
ครอบครัว นอกจากนั้นวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองในด้านการเรียนรู้ การจัดการความรู้ใน องค์กรของ
ตน ซึ่ง Wasko & Faraj (2000) ได้อธิบายว่า การจัดการ
ความรู้เป็นส่วนส าคัญเป็นอยา่ง ยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ ซึ่ง
การจัดการความรู้คือ การค้นพบ การแลกเปลี่ยน การ
ถ่ายทอดองค์ ความรู้ และการได้มาซึ่งองค์ความรู้ ในความรู้
ที่กระจ่างชัดโดยผู้เช่ียวชาญ หรือการน าความรู้ที่อยู่ใน คน
เช่น ประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ก็คือวิถีทางที่จะ
ช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล (2560) ได้ท าการศึกษา 
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

ระดับการด าเนินงานของผู้ประกอบการรายด้าน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านความเป็นผู้น าและการจัดการผลประโยชน์ 4.21 0.60 มาก 
2. ด้านข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.33 0.57 มาก 
3. ด้านการบริหารจัดการและบริหารสมาชิก 4.17 0.57 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและก าหนดทิศทางของวิสาหกิจ 4.18 0.65 มาก 
5. ด้านการผลิต 4.17 0.54 มาก 
6. ด้านการเงิน 4.01 0.52 มาก 
7. ด้านการตลาด 4.15 0.64 มาก 

รวม 4.17 0.58 มาก 
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วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ  บริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยผล
การศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนใน  ปัจจุบันสามารถ
พึ่งตนเองได้จะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของวิสาหกิจชุมชน
อย่างต่อเนื่องมีการ ปรับตัวเกิดความหลากหลายของสินค้า
โดยภาครัฐเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม 
ความเข้มแข็ง สามารถสร้างเป็นเครือข่ายในชุมชนได้ การ
วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนจาก ภาครัฐ ด้านภาวะผู้น า ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้าน
การเป็น ผู้ประกอบการการในภาพรวมพบว่ามีทุกปัจจัยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากส่วนแบบจ าลองสมการ โครงสร้าง
ของประสิทธิผลของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาค
กลางของประเทศไทย 
  2. ด้านการตลาดเป็นปัจจัยการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมากที่สุด ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชัย สารภักดิ์และคณะ (2562) ได้อธิบายไว้ว่า
เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและใช้เป็นจุดสนใจของลูกค้าเพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และบรรจุภัณฑท์ี่สะอาด
ปลอดภัย ขนาดของผลิตภัณฑ์ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้า/ผลิตภัณฑ์และ ราคาสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร แสงทอง (2553) ได้
อธิบายไว้ว่าวิสาหกิจชุมชนควรจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์
เช่น ฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งผลต่อการ
ดึงดูดผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 
  3. ด้านการบริหารจัดการและบริหารสมาชิก
เป็นปัจจัยการด าเนินงานของผู้ประกอบการ อยู่ในระดับ
มาก มีการตรวจสอบ การประเมินความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน การบริหารประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายมีการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการ มี
การควบคุมการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมชาย น้อยฉ่ า และคณะ (2561) กล่าวว่า 
การจัดองค์กรได้มีการระบุและอธิบายงานที่จะมอบหมายให้
สมาชิกด าเนินการ โดยผู้น ากลุ่มจะออกตรวจติดตามผล 
หากเจริญเติบโตไม่ดีก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 
  4. ด้านการเงินเป็นปัจจัยการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมากข้อมูลปัจจัยด้านการเงิน ใน
ด้านแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อยู่ ในระดับมาก และด้านเงินทุนของผู้ประกอบการ มี
สอดคล้องกับงานวิจัยของปานศิริ  พูนผล (2560) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ

ตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) 
ในจังหวัดขอนแก่นผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการยังขาด
แหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อการผลิตและขยายกิจการ 
รองลงมาคือ ด้านมีระบบบัญชีที่น่าเช่ือถือ ด้านการควบคุม
การเงินการวางแผนและตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่เข้มงวด 
และด้านใช้เครดิตการค้า 
  5. ด้านการมีส่วนร่วมและก าหนดทิศทาง
ของวิสาหกิจเป็นปัจจัยการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
อยู่ในระดับมากสมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับกลุ่ม มีส่วนร่วมในการเขียนแผนการด าเนินงาน 
โครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรณพ จิตการุณ. และ
คณะ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี พบว่าการให้โอกาสแสดงความคิดเห็นและ
การยอมรับฟัง เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติ งาน รวมทั้ งช่วยกันดูแลรักษากฎระเบียบ
ข้อบังคับ 
  6. ด้ านความ เป็ นผู้ น าและการจัดการ
ผลประโยชน์เป็นปัจจัยการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่าง
ผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญชนก ชัยสุขและคณะ (2559) กล่าวว่าผู้น าของวิสาหกิจ 
ชุมชนต้องมีความเสียสละให้แก่กลุ่ม ให้ความช่วยเหลือ
แนะน ากลุ่มได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ 
มีการวางแผนที่ดี มีการควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มให้
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้ งไว้ มีความ
กระตือรือร้น เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
  7. ด้านข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นปัจจัยการด าเนินงานของผู้ประกอบการ อยู่ใน
ระดับมากท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆเสมอ มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
และมักจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างออกไปเสมอ การ
พบปะสนทนากับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ท่านได้เห็น
โอกาสทางธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การประชุมสัมมนา
ระหว่างกันท าให้รับรู้โอกาสทางธุรกิจสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทรงธรรม ธีระกุล (2548). การสื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์ทีม่ี
ความส าคัญต่อองค์กรในการบริหารที่จะท าให้งานของ
องค์กรด าเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของ
หน่วยงาน ในแง่ของการบริหารองค์กรการสื่อสารท าให้เกิด
ความหมาย  และท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน การสร้าง
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน การสร้างความเจริญและพัฒนา
องค์กร การควบคุมและประสานงาน  
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 แนวทางการพัฒนาระดับการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการเงิน 
และด้านการตลาด น าเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
พบว่าจะต้องอาศัยการพัฒนาจากภาครัฐ การฝึกอบรมและ
การพัฒนาภายในองค์กรวิสาหกิจชุมชนเอง การแสวงหา
ความรู้และทักษะด้านการตลาด การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยงใน
ด้านต้นทุนและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ สนับสนุน
ส่งเสริมด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร. และคณะ (2556) ได้สรุปข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายส าหรับสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า ภาครัฐ
ควรสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการให้กับ
วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรและต่อเนื่องเช่น การท าบัญชี 
การใช้เทคโนโลยีการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้าง
แบรนด์สินค้าและการจัดการด้านตลาดโดยให้สถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงและฝึกปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรน าผลการวิจัยไปปรับใช้กับรูปแบบ
วิธีการบริหาร การด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน เพื่อมาตรฐานระบบการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือการ
บริการที่มคีุณภาพดีและเป็นท่ียอมรับ 
  1.2 ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อท าให้ทราบถึง
ลักษณะการด าเนินงาน การจัดการปัจจัยด้านการผลิต 
ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและ
บริหารสมาชิก ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
และก าหนดทิศทางของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านผู้น าและ
การจัดการผลประโยชน์ และปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้สนใจ
ต้องการศึกษา และในการท าวิจัยต่อไปในอนาคต 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
  ควรท าการศึ กษาการด า เนิ นการของ
ผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ในจังหวัดอื่นที่มีขนาด
ประชากรใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย รวมถึง
ศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
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