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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค	์เพือ่ศกึษาปจัจยัดา้นทนุมนษุยท์ีม่ผีลตอ่การพฒันาวสิาหกจิชมุชนตำาบลสวาย
จกี	อำาเภอเมอืง	จงัหวดับรีุรมัย	์การศกึษาครัง้นีส้ามารถนำาผลการศึกษามาใชเ้ปน็เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานเพือ่ประยกุต์ใชใ้น
การวางแผนการการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	ผู้นำากลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง	 (Purposive	
Sampling)	 เครื่องมือทีใช้ในการเก็บแบบสอบถามได้แก่แบบสอบถาม	 สัมภาษณ์	 และทำาการวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร	์โดยการหาคา่รอ้ยละ	(Percentage)	คา่เฉลีย่	(Mean)	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard	
Deviation)	

ผลการวิจัยพบว่า
	 ปจัจยัสว่นบคุคลของผูน้ำาหรอืหวัหนา้กลุม่วสิาหกจิชมุชนพบวา่	ดา้นเพศพบวา่ส่วนใหญเ่ปน็เพศชาย		ดา้น
อายพุบวา่สว่นใหญม่อีายมุากกวา่	50	ปขีึน้ไป	ดา้นระดบัการศึกษาพบวา่สว่นใหญ่สำาเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า	ด้านประสบการณ์ในการทำางาน/ในการประกอบอาชีพพบว่า	ส่วนใหญ่มีประสบการ์ในการ
ทำางาน/ประกอบอาชีพมากกวา่	10	ป	ีดา้นรายไดเ้ฉลีย่ทีไ่ด้รบัในปจัจุบนัพบวา่สว่นใหญมีรีายไดเ้ฉลีย่ท่ีไดร้บัในปจัจุบนั
ต่ำากวา่	5,000	บาท	ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทนุมนษุยข์องผูน้ำาหรอืหวัหนา้กลุม่วสิาหกจิชมุชน	ดา้นทนุทางปญัญาพบ
ว่าอยู่ในระดับปานกลาง	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	มีความสามารถในการเรียนรู้	และแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกดิจากการทำางานในอาชพีของตนได้		มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะในอาชีพ	และมโีอกาสแสวงหาความรูใ้หม่ๆอยูเ่สมอๆ	
อยูใ่นระดบัมาก	รองลงมาคอื	สามารถนำาความรู้จากการศกึษา	เลา่เรยีนมาหรอืจากการไดอ้บรมพฒันาจากหนว่ยงาน
ตา่งๆทีจั่ดใหม้าประยกุต์ใช้กบังานปจัจบุนัของตนเองได	้สามารถถา่ยทอด	หรือใหค้ำาแนะนำาเพือ่นรว่มงานหรือเพือ่น
ร่วมอาชีพหรือบุคคลที่มาขอคำาแนะนำาได้	อยู่ในระดับปานกลางมีทักษะการส่ือสารที่รวดเร็ว	 เข้าใจง่ายอยู่ในระดับ
ปานกลาง		มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่แม่นยำาไม่ผิดพลาดอยู่ในระดับปานกลาง	และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ในการสือ่สารเพือ่ลดขัน้ตอนในการทำางานไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย	ตามลำาดบั	ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทนุมนษุยข์องผูน้ำาหรอื
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ด้านทุนทางแรงงานพบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	
แรงงานทีใ่ชห้าไดง้า่ยโดยทัว่ไปในชมุชนอยูใ่นระดับ	มากทีส่ดุ	เพราะสว่นใหญใ่นชมุชนจะประกอบอาชพีทีค่ลา้ยคลงึ
กันหรือเหมือนกันทำาให้สามารถเลือกแรงงานได้ไม่ยาก	รองลงมาแรงงานที่มีอยู่ปัจจุบันมีเพียงพอ	และต้องการลด
ต้นทุนในการจ้างแรงงาน	อยู่ในระดับมาก	ลูกค้าสั่งสินค้าน้อยเลยให้ทำาให้ลดจำานวนแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง		
แรงงานมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลางอันเนื่องมาจากแรงงานหาได้โดยทั่วไปในชุมชน
แล้วอีกทั้งสมาชิกในกลุ่มมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นเป็นอย่างดีทำาให้สามารถดำาเนินการเองได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,2,3,4,5อาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



IMJFM Interdisciplinary Management Journal 
Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University 

Vol.1 No.2 July - December 2018

 12 13

โดยทีไ่มจำาเปน็ตอ้งจา้งแรงงานเพิม่	แนวโนม้แรงงานในหนว่ยงานของทา่น	ทา่นอยากไดแ้รงงานเพิม่อยูใ่นระดบั	นอ้ย	
แรงงานไปอยู่กับกิจการอื่นท่ีเป็นประเภทเดียวกันอยู่ในระดับน้อย	และผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานอยู่
ในระดับน้อย	ตามลำาดับ	

คำาสำาคัญ:	ทุนมนุษย์,	การพัฒนา	,วิสาหกิจชุมชน

Abstract

								This	research	aims	to:	To	study	human	capital	factors	that	are	effective.	To	develop	com-
munity	enterprise.	Tambon	Sawai	Ngam,	Amphoe	Mueang,	Buri	Ram	This	study	can	be	used	as	
a	baseline.To	apply	in	planning	the	development	of	human	capital.	Affect	the	development	of	
community	enterprises.Tambon	Sawai	Ngam,	Amphoe	Mueang,	BuriRam.Population	used	in	the	
research	are	group	leaders	or	community	enterprise	leaders.Using	a	specific	random	method.	The	
tool	used	to	collect	the	questionnaire.The	interview	questionnaire.	And	analyze	the	results	with	
the	computer	program.By	the	percentage.Average.And	standard	deviation.
The	research	found	that
	 Personal	factors	of	the	leader	or	the	leader	of	the	community	enterprise	group	found	
that	Sex	found	that	most	were	male.	In	terms	of	age,	it	was	found	that	most	of	them	were	over	
50	years	of	age.	The	level	of	education	found	that	most	graduated	from	secondary	school	or	
equivalent.	The	work	experience	/	occupation	found	that	Most	of	them	have	more	than	10	years	
of	work	/	occupation	experience.	The	average	income	received	at	the	present	time,	found	that	
the	majority	of	the	average	income	received	is	currently	less	than	5,000	baht.
Analysis	of	human	capital	information	of	leaders	or	leaders	of	community	enterprises.	The	intel-
lectual	capital	was	found	at	a	moderate	level.	And	when	considering	each	side,	it	was	found.	Have	
the	ability	to	learn	And	solve	problems	caused	by	working	in	their	own	career.	Professional	in	the	
field.	And	there	is	always	the	opportunity	to	seek	new	knowledge.	Very	high	Secondly,	it	can	bring	
knowledge	from	the	study.	From	the	development	of	the	units	that	are	applied	to	their	current	
job.	Can	broadcast	Or	give	advice	to	colleagues	or	colleagues,	or	people	who	ask	for	advice.	At	
the	moderate	level	Have	quick	communication	skills.	Easy	to	understand	at	a	moderate	level.	The	
accuracy	of	numerical	analysis	was	not	significantly	different	at	the	moderate	level.	They	have	the	
skills	to	use	communication	technology	to	reduce	the	working	process	to	a	low	level,	respectively.
Analysis	of	human	capital	information	of	leaders	or	leaders	of	community	enterprises.	Labor	cap-
ital	was	found.	At	the	moderate	level.	When	considering	the	individual,	it	is	found	that	the	most	
commonly	used	labor	in	the	community	is	at	the	highest	level,	because	most	of	the	communities	
are	engaged	in	the	same	or	similar	occupations.	Secondly,	the	existing	workforce	is	sufficient.	And	
want	to	reduce	the	cost	of	hiring	labor.	Very	high	Customers	order	fewer	products	to	reduce	the	
number	of	workers	at	a	moderate	level.	Workers	are	satisfied	with	the	level	of	compensation	
they	receive	at	a	moderate	level	due	to	the	fact	that	they	are	generally	found	in	the	community	
and	that	the	group	members	have	a	good	knowledge	of	the	community	products.	It	can	be	done	
manually	without	the	need	to	hire	more	workers.	Labor	Trends	in	Your	Organization	You	want	to	
get	more	workers	at	a	lower	level.	Work	with	other	companies	of	the	same	type	is	less.	Candidates	
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who	are	not	qualified	for	the	job	are	at	a	lower	level,	respectively.

Keywords: Human	capital,	development,	community	enterprise

บทนำา
	 ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้	 (Intangible	Asset)	มีความสำาคัญขึ้นเรื่อยๆ	สินทรัพย์
บางอย่างอาจมีค่ายิ่งกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้	เช่น	ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	ซึ่งประกอบด้วย	3	สิ่งคือคือ	ทุน
ทางปัญญา	 (Intellectual	Capital)	 ทุนทางสังคม	 (Social	Capital)ทุนทางอารมณ์	 (Emotional	Capital)	 ยิ่ง
ในสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มุ่งเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้	 (Knowledge	–	Based	Society)	ยิ่ง
ทำาให้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้	เช่น	ความรู้	กลายเป็นสิ่งที่มีพลังอำานาจมหาศาลวิธีการบริหารรูปแบบเดิมมักมุ่งไปใน
สินทรัพย์ที่จับต้องได้	คงจะต้องมีการเปลี่ยนกรอบแนวความคิดใหม่ว่าจะมีวิธีการบริหารใดที่ทำาให้สินทรัพย์ที่จับ
ต้องไม่ได้เหล่านี้มีราคามูลค่าเพิ่มขึ้น	นอกจากจะมีมูลค่าเพิ่มแล้ว	ยังต้องนำามาซึ่งความรักความผูกพันและความพึง
พอใจกับเจ้าของสินทรัพย์หรือเจ้าของทุนมนุษย์เหล่านั้น	โดยทุนมนุษย์คือ	คุณลักษณะต่างๆรวมถึงความสามารถที่
มอียูใ่นตวัมนษุย	์อนัไดแ้ก	่ความรู	้ทกัษะ	ความสามารถ	ซึง่เกดิมาพรอ้มกบัตวัมนษุยผ์ูน้ัน้	หรอืใชเ้วลาและเงนิในการ
สร้างเสริม	สะสม	คงไว้	ทุนมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น	แต่ทุนมนุษย์ถูกสะสมขึ้นมาหลายๆทางเช่น	
ทางการศึกษา	ประสบการณ์ในการทำางาน	การย้ายถิ่นฐาน	ประสบการณ์ชีวิต	การรักษาสุขภาพ	รวมทั้งการค้นคว้า
หาข้อมูลต่างๆ	สาเหตุที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้คำาว่า	“ทุน”	เนื่องจากต้องมีเรื่องของ	เวลา	ความพยายาม	เงิน	ในการ
เสรมิสร้างทนุมนษุย	์ซึง่เปน็การลงทุนเชน่เดยีวกบัการลงทนุปกต	ิเพือ่ใหไ้ดคื้นมาทหีลังและการไดคื้นมาไมจ่ำาเปน็ตอ้ง
ได้มาในรูปของตัวเงินเพียงอย่างเดียว	เงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น	ส่วนคนที่มีต้นทุนมนุษย์มาก	จะมีความสามารถ
และมแีนวโนม้ทีจ่ะมรีายไดม้ากกวา่คนทีม่ทีนุมนษุยน์อ้ย	จากการศกึษาของนกัเศรษฐศาสตรพ์บวา่	คนท่ีจบปรญิญา
ตรีหรือสูงกว่ามักมีรายได้ในชีวิตสูงกว่า	นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ยังพบอีกว่า	การศึกษาเป็นการลงทุนที่ทำาให้เกิด
ผลกำาไรเช่นเดียวกับการลงทุนด้านสุขภาพเพราะสามารถทำาให้คนที่งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	(นิสดารก์		เวช
ยานนท์.	2552	:	3)
									 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าตำาบลสวายจีก	อำาเภเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้เป็นพื้นที่
ดำาเนินการวิจัยนั้นเป็นพ้ืนท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของจังหวัด
บุรีรัมย์คือ	สนามแข่งขันฟุตบอลไอโมบายสเตเดียมและสนามแข่งขันรถช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอกิตซึ่งในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวมาเป็นจำานวนมาก	ที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสามารถนำาผลการวิจัยท่ีได้เป็นต้นแบบในการวิจัยเพื่อ
ศกึษากลุม่เปา้หมายอืน่ๆได	้	คณะผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา	ปจัจยัดา้นทนุมนษุยท์ีม่ผีลต่อการพฒันาวสิาหกจิชุมชนตำาบล
สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง	ปรับปรุง	
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
								 เพือ่ศกึษาปจัจยัด้านทนุมนษุยข์องผูน้ำาหรอืหวัหนา้กลุม่ทีม่ผีลต่อการพัฒนาวสิาหกจิชุมชนตำาบลสวายจกี	
อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

ความสำาคัญของการวิจัย
	 	 	 	 	 	 	 	การศึกษาครั้งนี้สามารถนำาผลการศึกษามาใช้เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการการ
พัฒนาทุนมนุษย์	และมีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำาตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์
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สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนมนุษย์	
 ขอบเขต กรอบแนวคิดของการวิจัย
			 1.	ขอบเขตของการศึกษา
									 การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษา	ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ทีมีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำาบลสวายจีก	
อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	 คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับผู้นำากลุ่มหรือหัวหน้าในกลุ่มวิหสากิจชุมชน	ตำาบล
สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรมย์	จำานวน	11	กลุ่ม	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)
			 2.	ขอบเขตเนื้อหา
								ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ทีมีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำาบลสวายจีก	อำาเภอ
เมือง	จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทุนมนุษย์ประกอบด้วย	2	สิ่งคือ	ทุนทางปัญญา	ประกอบด้วยความรู้	ความสามารถในการ
เรียนรู้	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 ทักษะ	ประสบการณ์ท่ีคนสะสมเอาไว้	 รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวเราที่เรียกว่า	Tacit	
Knowledge	และทนุทางแรงงาน	เปน็ความตอ้งการแรงงาน	และมแีรงงานเพยีงพอรวมถงึประสทิธภิาพในการทำางาน
			 3.	กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
								 การวิจัยเรื่อง	ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัด
บุรีรัมย์	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้
	 1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
											 คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับผู้นำากลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ในเขตพื้นที่ตำาบลสวายจีก	
อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรมย์	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกคือ	
เลอืกกลุม่วสิาหกจิชมุชนทีด่ำาเนนิการกอ่ตัง้และมกีารดำาเนนิการตามจรงิ		จำานวน	11	กลุม่	ดงันี	้1)วสิาหกจิชมุชนสง่
เสรมิผลิตพนัธุข์า้วชมุชนหอมมะล	ิ105	ม.2	2)วสิาหกจิชมุชนเลีย้งไกพ่ืน้เมอืงและไกช่น	ม.2	3)วสิาหกจิชุมชนเกษตร
ผสมผสานบ้านสวายจีก	ม.1	4)วิสาหกิจชุมชนตีเหล็กบ้านใหม่	ม.4	5)	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ	ม.7	6)
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเอกมัย	ม.17	7)วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านสวายจีกม.2	 8)วิสาหกิจ
ชมุชนเกษตรอนิทรยีผ์สมผสานครบวงจร	บา้นโคกหนิ	ม.19	9)วสิาหกจิชุมชนกลุ่มทำาขนมบา้นใหม	่ม.4		10)วสิาหกจิ
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ชุมชนข้าวหอมมะลิ	ม.14		11)วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวนาปี	ม.5
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
									 				เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ซึ่งได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดการวิจัยที่กำาหนดขึ้น	โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้
									 				ตอนที	่1	ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรทีจ่ำานวน	6	ขอ้	ประกอบดว้ย	เพศ	อาย	ุระดับการศกึษา		ประสบการณ์
ในการทำางาน	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน	และ	ตำาแหน่งงานที่ทำาในปัจจุบัน	ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ		(Checklist)				
													ตอนที่	2	ความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนมนุษย์	จำานวน	17	ข้อ	โดยครอบคลุม	เนื้อหาเกี่ยวกับทุนมนุษย์ทั้ง	2	
ด้าน	ได้แก่	ด้านทุนทางปัญญา	จำานวน	8	ข้อ	ด้านทุนแรงงาน	จำานวน	9	ข้อ		ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	(Rating	Scale)	
									 		ตอนท่ี	3	ความคดิเหน็เกีย่วกบัความตอ้งการปจัจยัสง่เสรมิการพฒันาวิสาหกจิชุมชน	ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
	 3.	การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามลำาดับ	ดังนี้
	 	 3.1	ศึกษาเอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
	 	 3.2	ดำาเนินการลงพื้นที่วิจัยเพื่อศึกษาบริบททั้งหมดและนำาผลของการศึกษาตามข้อ	1	มาสร้าง
แบบสอบถามซึ่งในการสร้างแบบสอบถามนั้น	 ให้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยที่เป็นคนในพื้นที่ร่วมกำาหนดแนวทางใน
การทำาแบบสอบถาม	โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น	3	ตอน	โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 3.3	เมือ่ได้แบบสอบถามฉบบัเรยีบรอ้ยแลว้นำาแบบสอบถามเสนอผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พจิารณาความ
เหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยและแก้ไขปรับปรุงตามคำาแนะนำาของผู้
เชี่ยวชาญ							
											 	 3.4	ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการนำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ
แลว้ไปทดลองเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งอกีรอบหนึง่คอืประชากรทีอ่ยูใ่นวยัทำางานทีป่ระกอบดว้ยอาชีพเกษตรกรรม	
รบัราชการ	รบัจา้งท่ัวไป	และ	คา้ขาย	ในเขตพืน้ทีต่ำาบลสวายจกี	อำาเภอเมอืง	จงัหวดับุรรีมย	์เพือ่หาข้อผดิพลาดเกีย่ว
กับการเก็บข้อมูล	และนำาแบบสอบถามมาปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับข้อมูลอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
	 	 3.5	คณะผู้วิจัยดำาเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
	 4.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ	ดังนี้
	 	 4.1	ดำาเนินการเตรียมแบบสอบถามตามจำานวนกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง	
ครบถ้วน	และความสมบูรณ์ของเอกสารแบบสอบถามเพื่อเตรียมนำาออกลงพื้นที่เก็บข้อมูล
	 	 4.2	ดำาเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำาบลสวายจีก	จำานวน	11	กลุ่ม
	 	 4.3		ตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามทีไ่ด้รบักลบัคนืครบถว้นของจำานวนแบบสอบถาม	
	 	 4.4		นำาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
	 5.	ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
									 	 	 	ตอนที่	1	การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	โดยใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	
Statistics)	โดยการหาความถี่	(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)
									 	 	 	ตอนท่ี	2	การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของชุมชนตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	 โดย
ใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)		และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	
Deviation)	โดยนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
									 			ตอนที่	3	วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเชิงคุณภาพ	นำามาเรียบเรียงเนื้อหารายละเอียดแล้วคณะผู้วิจัย
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ตีความ	และให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยและทำาการสรุปผล

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
	 1.	ด้านเพศพบว่า	ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	100		
	 2.	ด้านอายุพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	50	ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยะ	66.7	รองลงมา	
41	–	50	ปี	คิดเป็นร้อยละ	33.3	ตามลำาดับ	
	 3.	ดา้นระดบัการศกึษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญส่ำาเรจ็การศึกษาระดบั	มธัยมศึกษาตอนตน้หรอื
เทยีบเทา่	คดิเปน็รอ้ยละ	44.4	รองลงมาสำาเรจ็การศกึษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่คิดเปน็รอ้ยละ	
33.3		สำาเร็จการศึกษาประถมศึกษา	6	คิดเป็นร้อยละ	11.1	และ	ต่ำากว่าประถมศึกษา	6	คิดเป็นร้อยละ	11.1	ตาม
ลำาดับ
	 4.	ด้าน	ประสบการณ์ในการทำางาน/ในการประกอบอาชีพพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบ
การ์ในการทำางาน/ประกอบอาชีพมากกว่า		10		ปี	คิดเป็นร้อยละ	88.9	รองลงมา	3	–	6	ปี	คิดเป็นร้อยละ	11.1	ตาม
ลำาดับ
	 5.	ด้านรายได้เฉลี่ยที่ได้รับในปัจจุบันพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญีมีรายได้เฉลี่ยที่ได้รับในปัจจุบัน
ต่ำากว่า	5,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ77.8	รองลงมา	5,001	-	10,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.2	ตามลำาดับ
	 นอกจากนีค้ณะผูว้จิยัได้สรปุผลการดำาเนนิการวจิยัตามวตัถุประสงคใ์นหวัข้อ	ทนุมนษุยท์ีส่่งผลตอ่การพฒันา
วิสาหกิขชุมชน	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยทำาการเก็บข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
ดังนี้
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ด้านทุนทางปัญญาพบว่า	ทุน
มนษุยด์า้นทนุทางปญัญาของผูน้ำาหรอืหวัหนา้กลุม่วสิาหกจิชมุชนภาพรวมสว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง	มคีา่เฉลีย่
เทา่กบั	3.40	และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่	ทา่นมคีวามสามารถในการเรยีนรู	้และแกไ้ขปญัหาตา่งๆทีเ่กดิจาก
การทำางานในอาชีพของตนได้	ท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอาชีพ	ท่านมีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆอยู่
ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.00	รองลงมา	ท่านสามารถนำาความรู้จากการศึกษา	เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้กับงาน
ปัจจุบันของตนเองได้	 สามารถถ่ายทอด	หรือให้คำาแนะนำาเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่มาขอคำาแนะนำาได้อยู่ในระดับ
ปานกลาง	มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	3.44	ทา่นมทีกัษะการสือ่สารทีร่วดเรว็	เขา้ใจงา่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง	มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	
3.22	ท่านมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่แม่นยำา	 ไม่ผิดพลาดอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.11	และ
ท่านมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือลดข้ันตอนในการทำางานได้อยู่ในระดับน้อย	มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดเท่ากับ	
2.00	ตามลำาดับ
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ด้านทุนทางแรงงานพบว่า	ทุน
มนุษย์ด้านทุนแรงงานของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ	ปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	3.05	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	แรงงานที่ใช้หาได้ง่ายโดยทั่วไปในชุมชนอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั	4.88	รองลงมา	ทา่นคดิวา่แรงงานทีม่อียูป่จัจบุนัมเีพยีงพอ	ทา่นตอ้งการลดตน้ทนุในการจา้งแรงงาน
อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.00	ลูกค้าส่ังสินค้าน้อยเลยให้ทำาให้ลดจำานวนแรงงานอยู่ในระดับานกลางมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	3.00		แรงงานมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.88	แนว
โน้มแรงงานในหน่วยงานของท่าน	(5	ปีย้อนหลัง)	ท่านอยากได้แรงงานเพิ่มอยู่ในระดับ	น้อย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.44	
แรงงานไปอยู่กับกิจการอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันอยู่ในระดับน้อย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.22	และ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ที่ไม่เหมาะสมกับงานอยู่ในระดับน้อย	มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดเท่ากับ	1.55	ตามลำาดับ

อภิปรายผล
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
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	 1.	ด้านเพศพบว่า	ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	เนื่องจากว่าหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
รบัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็หวัหนา้กลุม่จากการเปน็ผูน้ำาชมุชน	หรอืผูใ้หญบ่า้นเนือ่งจากไดร้บัความไวว้างใจจากสมาชกิกลุม่
นั้นๆ	
	 2.	ด้านอายุพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	50	ปีขึ้นไปเนื่องหัวหน้ากลุ่มส่วนใหญ่จะ
คัดเลือกจากการเป็นผู้นำาชุมชน	และมีประสบการณ์ดังนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเลือกให้เป็นผู้นำาชุมชน
	 3.	 ด้านระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	44.4	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรสิชา		ศรีนวล	(บทคัดย่อ	:	2552)	ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์	กรณีศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดสิงห์บุรี	พบว่าการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	/ปวช.ส่งผลให้ปัจจัยทุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
	 4.	ดา้นประสบการณใ์นการทำางาน/ในการประกอบอาชีพพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ปีระสบการณ์
ในการทำางาน/ประกอบอาชีพมากกว่า	10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	88.9	ในการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ตามบริบทของกลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอยู่แล้วจึงได้จัดตั้งกลุ่มให้สอดคล้องกับประสบการณ์ 
ที่มี	
	 5.	ด้านรายได้เฉลี่ยท่ีได้รับในปัจจุบันพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญีมีรายได้เฉล่ียที่ได้รับในปัจจุบัน
ต่ำากว่า	5,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ77.8	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สรสิชา		ศรีนวล	(บทคัดย่อ	:	2552)	ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์	กรณีศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดสิงห์บุรี	พบว่ามีรายได้
ต่ำากว่า	6,000	บาทส่งผลให้ปัจจัยทุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
	 นอกจากนีค้ณะผูว้จิยัได้สรปุผลการดำาเนนิการวจิยัตามวตัถุประสงคใ์นหวัข้อ	ทนุมนษุยท์ีส่ง่ผลตอ่การพฒันา
วิสาหกิขชุมชน	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยทำาการเก็บข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
ดังนี้
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ด้านทุนทางปัญญาพบว่าทุน
มนุษย์ด้านทุนทางปัญญาของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง	 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ผู้นำาหรือหนัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการเรียนรู้	 และแก้ไขปัญหา
ตา่งๆทีเ่กดิจากการทำางานในอาชพีของตนได	้	มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะในอาชพี	ทา่นมโีอกาสแสวงหาความรูใ้หม่ๆ อยู่
เสมอๆอยู่ในระดับมาก	รองลงมาคือ	สามารถนำาความรู้จากการศึกษา	เล่าเรียนมาหรือจากการได้อบรมพัฒนาจาก
หนว่ยงานตา่งๆทีจ่ดัใหม้าประยกุตใ์ช้กบังานปจัจบุนัของตนเองได	้สามารถถา่ยทอด	หรอืใหค้ำาแนะนำาเพ่ือนรว่มงาน
หรือเพื่อนร่วมอาชีพหรือบุคคลที่มาขอคำาแนะนำาได้อยู่ในระดับปานกลาง	มีทักษะการสื่อสารที่รวดเร็ว	เข้าใจง่ายอยู่
ในระดับปานกลาง		มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่แม่นยำา	ไม่ผิดพลาดอยู่ในระดับปานกลาง	และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอนในการทำางานได้อยู่ในระดับน้อย	ตามลำาดับและจากที่กล่าวมาทั้งหมด	สรุป
ได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลนั้นส่งผลต่อทุนทางปัญญาเพราะผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน	การเชื่อมโยงภูมิปัญญา	วัฒนธรรมมาผสมผสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บางกลุ่มยังขาดการต่อยอดองค์ความรู้	แนวทางการปฏิบัติ	และการต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม	ส่วนใหญ่
ต้องเผชิญปัญหากับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด	
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ด้านทุนทางแรงงานพบว่า	ทุน
มนุษย์ด้านทุนแรงงานของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ	ปานกลาง	และเมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้น	พบว่า	แรงงานทีใ่ชห้าไดง้า่ยโดยทัว่ไปในชมุชนอยูใ่นระดบั	มากทีสุ่ดเพราะส่วนใหญ่ในชุมชนจะ
ประกอบอาชพีทีค่ลา้ยคลงึกนัหรอืเหมอืนกนัทำาใหส้ามารถเลือกแรงงานไดไ้มย่าก		รองลงมาแรงงานทีม่อียูป่จัจบุนัมี
เพยีงพอ	ทา่นตอ้งการลดตน้ทนุในการจา้งแรงงาน	อยูใ่นระดบัมาก	ลกูคา้ส่ังสนิคา้นอ้ยเลยใหท้ำาใหล้ดจำานวนแรงงาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง		แรงงานมคีวามพงึพอใจตอ่คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัอยูใ่นระดบัปานกลางอนัเนือ่งมาจากแรงงานหา
ได้โดยทั่วไปในชุมชนแล้วอีกทั้งสมาชิกในกลุ่มมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ันเป็นอย่างดีทำาให้สามารถดำาเนิน
การเองได้โดยที่ไมจำาเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่ม	แนวโน้มแรงงานในหน่วยงานของท่าน	ท่านอยากได้แรงงานเพิ่มอยู่ใน
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ระดับ	น้อย	แรงงานไปอยู่กับกิจการอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันอยู่ในระดับน้อย	และ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะ
สมกบังานอยูใ่นระดบันอ้ย	ตามลำาดบั	ซึง่ช้ีใหเ้หน็ขอ้มลูหลายประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกับทนุทางแรงงาน	คอื	ลกัษณะการ
ประกอบอาชพีสว่นใหญข่องประชากรในกลุม่ตำาบลสวายจกี	อำาเภอเมอืง	จงัหวดับรุรีมัยป์ระกอบอาชพีเกษตรกรรม	
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	อิทธิศักดิ์	พลศรี	(บทคัดย่อ	
:	 2551)	 ได้ศึกษาบทบาทหน้าท่ีและคุณลักษณะผู้นำาในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 และศึกษากระบวนการ
ทำางานของผู้นำาในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 โดยทาการวิจัยเชิงคุณภาพ	สัมภาษณ์เจาะเพื่อลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ	จำานวน	15	คน	จากการศึกษาพบว่า	การท่ีชุมชนเข้มแข็งได้นั้นผู้นำาชุมชนเป็นผู้มี
บทบาทสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง	โดยการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	เป็นผู้จัดให้มีการ
ศึกษาอบรมและดูงาน	ผู้นำาเป็นผู้พาคิดพาทาเป็นตัวอย่าง	ผู้นำาเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมความสัมพันธ์ภายใน
กลุม่ผา่นกรรมการและสมาชกิ	เปน็ผูใ้ห้คณุใหโ้ทษแกส่มาชิก	ผูน้ำามบีทบาทเป็นผู้ทีร่เิริม่และกระตุ้นใหส้มาชิก/ชมุชน
อยากกระทา	ผู้นำาทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้สร้างศรัทธาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่ม/ชุมชน	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ด้านทุนทางปัญญาพบว่า	ทุน
มนษุยด์า้นทนุทางปญัญาของผูน้ำาหรอืหวัหนา้กลุ่มวสิาหกิจชมุชนในขอ้ทา่นมทีกัษะการใชว้สัดอุปุกรณแ์ละเทคโนโลยี
ในการสื่อสารหรือเพื่อลดขั้นตอนในการทำางานได้อยู่ในระดับน้อย	 มีค่าเฉล่ียต่ำาสุดเท่ากับ	 2.00	 ซ่ึงตรงกับความ
ตอ้งการของหวัหนา้กลุม่หรอืผูน้ำากลุม่วสิาหกจิชมุชนทีมี่ความตอ้งการวสัด	ุอปุกรณใ์นการใชด้ำาเนนิการกบักลุม่วสิา
กิจให้มีความทันสมัยและเกิดความรวดเร็วในการทำางานให้ดียิ่งขึ้น
	 2.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ด้านทุนทางแรงงานในข้อผู้
สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานอยู่ในระดับน้อย	มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดเท่ากับ	1.55	แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของ
สมาชกิในกลุม่มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมเพราะมรีะดบัความคดิเหน็ในขอ้นีอ้ยูใ่นระดบันอ้ยแตน่า่จะมเีหตผุลบางประการ
ที่ส่งผลทำาให้ภาพรวมด้านทุนทางแรงงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เช่น	 ระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่ม	
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ศรีปริญญา		ธูปกระจ่าง,	2546	ในเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ด้วยการใช้ความรู้
จากพื้นฐานภูมิปัญญาเดิมผสมผสานองค์ความรู้ใหม่	และเทคโนโลยีที่เหมาะสม	เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน	มีการ
บริหารจัดการต้นทุนในชุมชน	มุ่งหวังอรรถประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน	สร้างอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้มั่นคง	 ซึ่งมีรูป
แบบของวสิาหกจิชมุชนทีป่ระกอบกจิการแบบเดีย่ว	และในรปูแบบเครอืขา่ย	โดยวสิาหกจิชมุชนไดร้บัการสนบัสนนุ
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการดำาเนินการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่น	ๆ	นอกจากการใช้แบบสอบถาม	
เช่น	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่นยำามากยิ่งขึ้น
	 2.	อาจศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ	ที่คาดว่าจะสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจได้
ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเปน็อยา่งดแีละขอขอบคณุผูมี้สว่นเกีย่วขอ้งทีใ่หค้วามช่วยเหลือทกุทา่นทีม่ไิดเ้อย่นามในทีน่ี้
กิตติกรรมประกาศ
									 วิจัยนี้สำาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจาก	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏบุรีรัมย์ที่
แนะนำาแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ	รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ได้	 ร่วมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณา
ให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ตรวจสอบ	ปรับปรุง	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง	จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้
								ขอขอบพระคุณ	องค์การบริหารส่วนตำาบลสวายจีก	ผู้นำาชุมชนและหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจุมชนและชาวตำาบล
สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน	ที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
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