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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ

วิสาหกิจชุมชน	2)	ศึกษาองค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	ของวิสาหกิจ

ชุมชน	 และ	 3)	 วิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ

วิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์	 4.0	 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร	 จ�านวน	 400	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยอาศัยวิธีการของ	PLS-SEM	เพื่อวัดความสัมพันธ์ของตัวแปร

	 ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี	 1)	 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในของวิสาหกิจชุมชน	

ประกอบด้วย	การบริหารจัดการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	การประเมินผล	การวางแผน	และการมีส่วนร่วม	และ

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย	 เศรษฐกิจ	นวัตกรรม	และเทคโนโลยี	 2)	ผล

การศึกษาองค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย	ประกอบด้วย	สังคม	การมีปฏิสัมพันธ์	 และเครือข่ายการด�าเนินงาน	

ในส่วนของการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	ประกอบด้วย	ความมั่งคั่ง	ความมั่นคง	และความยั่งยืน	และ	3)	ผลการวิเคราะห์

อิทธิพลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	โดยใช้แบบจ�าลอง	Outer	และ	Inner	มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ

ได้	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลมีดังน้ี	 สภาพแวดล้อมภายในมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการมุ่งสู่ไทยแลนด์	 4.0	

สภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลทางตรงต่อการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	และการสร้างเครือข่ายมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0
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ค�าส�าคัญ:	การบริการจัดการ	สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	เครือข่ายความร่วมมือ	ไทยแลนด์	4.0

Abstract
	 The	purpose	of	this	research	were	1)	to	study	components	of	the	internal	and	external	

environment	of	community	enterprise.	2)	to	study	components	of	the	creating	a	collaborative	

network	and	becoming	to	Thailand	4.0	of	community	enterprise	and	3)	study	the	influences	of	the	

internal	and	external	environment	to	create	a	collaborative	network	to	Thailand	4.0.	The	sample	

consisted	of	400	community	enterprise	entrepreneurs	in	Sakhonnakon	province.	The	research	in-

strument	was	questionnaires	and	analyze	data	by	PLS-SEM	to	measure	the	relationship	of	vari-

ables.

	 The	results	found	1)	Result	to	study	components	of	the	internal	environment	of	commu-

nity	 enterprise	 consist:	management,	 human	 resource	management,	 evaluation,	 planning	 and	

participation	and	result	to	the	external	environment	of	community	enterprise	consist:	economic,	

innovation	and	technology.	2)	Result	to	study	components	of	creation	a	collaborative	network	

consist:	social,	interaction	and	operation	network.	The	part	of	becoming	to	Thailand	4.0	consist:	

wealth,	stability	and	sustainability	and	3)	Result	to	study	the	influences	of	the	internal	and	exter-

nal	environment	to	create	a	collaborative	network	to	Thailand	4.0	that	reveal	the	reliability	and	

validity	of	inner	and	outer	path	model.	The	influence	analysis	results	are	as	follows:	The	internal	

environment	has	a	direct	and	indirect	influence	to	Thailand	4.0,	The	external	environment	has	a	

direct	influence	to	Thailand	4.0,	and	creating	a	collaborative	network	has	both	direct	and	indirect	

influence	to	Thailand	4.0.

Keywords:	Management,	Internal	and	external	environment,	collaborative	network,	Thailand	4.0.

ความส�าคัญของปัญหา
	 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชน	 เป็นส่ิงส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่ดี	 สภาพ

แวดล้อมที่อยู่รอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล้วนส่งผลต่อกิจการทั้งส้ิน	 การบริหารจัดการต้องอาศัยการประเมินและการ

วิเคราะห์	เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจให้กับองค์กร	(วรารัตน์	เขียวไพรี,	2550)	การวิเคราะห์หรือบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมเป็นการวางแผนกลยุทธ์	 สภาพแวดล้อมขององค์กรประกอบด้วย	 สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กร	 ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กร	 และไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

และสร้างแรงกดดันต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ	ส่วนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่

ภายในองค์กรสามารถควบคุมได้	อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการโดยตรง	(ศิริพร	เลิศ

ยิ่งยศ,	2553)	การบริหารจัดการในปัจจุบันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน	โดยที่	แก้วตา	เข้มแข็ง	(2555)	

กล่าวถึง	 การบริหารองค์การสมัยใหม่นับว่าการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	 เป็นการบริหารงานขององค์การที่ต้อง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่ส่ง

ผลกระทบต่อองค์การ	มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม	ซึ่งผู้บริหารจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร	
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	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต้องอาศัยเครื่องมือต่าง	 ๆ	 มาช่วยวิเคราะห์	 เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นแผนในการ

บริหารจัดการ	ดังเช่น	ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2555-2557	ระบุถึง	การจัดการเชิงกลยุทธ์		

ต้องมีโครงสร้างเครือข่ายที่มีการประสานสัมพันธ์ร่วมกัน	ร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	ร่วมกันวางแผน	ร่วมคิดร่วม

ท�า	ร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง	ๆ 		และร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดการสังคมใดสังคมหนึ่งให้เกิดความมั่นคง	การส

ร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ		เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนา	เครือข่าย	(Network)	ใน

ทุกวันนี้มีความส�าคัญมาก	โดยเฉพาะเครือข่ายระดับหมู่บ้าน	ระดับท้องถิ่น	ระดับชาติ	และรวมไปถึงระดับนานาชาติ	

ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน	 ค�าว่าเครือข่าย	 เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าใช้ในการแบ่งปันบรรดาข้อมูลข่าวสารต่อกัน

ระหว่างองค์กร	โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่มีความคล้ายคลึงกัน	เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดในทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจ�ากัด	(ไพศาล	มุ่งสมัคร	และคณะ	2556)	และการด�าเนินธุรกิจก็ต้องมีการด�าเนินการรวมกลุ่มเพื่อเป็นเครือ

ข่ายคอยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 ธุรกิจสามารถท่ีจะอยู่รอดได้นั้นต้องมีการรวมกลุ่มกัน	 เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล	 หรือ

ทรัพยากรต่าง	ๆ		ระหว่างกัน	อาจจะรวมเป็นกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ	(Porter,	1990)	ดังนั้นแล้วการด�าเนินงานเป็น

เครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนต้องค�านึงถึงเป็นอย่างมาก	ทั้งเทคโนโลยี	นวัตกรรมต่าง	ๆ	ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

เป็นเครือข่ายทั้งสิ้น

	 การวิเคราะห์เส้นทางของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	 เป็นการ

ศึกษาปัจจัยของการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก

และภายในที่จะส่งผลต่อการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	ซึ่งปัญหาของการเป็นไทยแลนด์	4.0	คือการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้

มีความมั่งคั่ง	มั่นคง	และยั่งยืนอย่างไร	การสร้างความยั่งยืนได้ต้องอาศัยนวัตกรรม	การคิดค้นสิ่งใหม่	รวมถึงแนวทาง

ในการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้	 และยังต้องศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยที่ผลการวิจัย

สามารถน�ามาปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน	เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ดี	รวมถึงการ

ศึกษาแนวทางในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้มาถึงการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน	 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 และการ

พึ่งพาอาศัยกันและกันซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	 การศึกษาครั้งนี้

เป็นการศึกษาจากกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร	 ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนอยู่หลากหลาย	 และเป็นกลุ่มเหมาะท่ีจะด�าเนินการศึกษาค้นคว้า	 และผลลัพธ์ของการศึกษาคร้ังนี้

สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้	 โดยอาศัยการบูรณาการเข้ากับนโยบาย

ของทางภาครัฐ	คือการเป็นไทยแลนด์	4.0	ต้องอาศัยเทคโนโลยี	อาศัยการพัฒนารอบด้าน	เพื่อจะได้มีความยั่งยืนได้

ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของวิสาหกิจชุมชน

	 2.	เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายและการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	ของวิสาหกิจชุมชน

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ

วิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิสาหกิจชุมชน	ต้องศึกษาถึงความหมายของวิสาหกิจ

ชุมชนก่อนเบื้องต้น	 วิสาหกิจชุมชนเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาร่วมมือกันเพื่อกระท�าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการ

แปรรูป	การผลิต	การจัดการทุน	การจัดการทางการตลาด	การจัดการทรัพยากร	มีการซื้อขายกันในรูปของสหกรณ์		
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วิสาหกิจชุมชนจะเน้นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน	 มีการแบ่งปันต่อกันและกัน	 มีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน	 (เสรี	 พงศ์

พิศ,	2545)	นักวิชาการบางท่านกล่าวถึงวิสาหกิจชุมชน	คือ	กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า	การให้บริการ

หรือบริการอื่น	ๆ	ที่ด�าเนินงานโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันต่อกัน	มีวิถีชีวิตร่วมกัน	และรวมตัวกันประกอบกิจการ	

เพื่อสร้างรายได้	และเพื่อการพึ่งพาตนเองและครอบครัว	ทั้งของชุมชนและระหว่างชุมชน	(วิทยา	อธิปอนันต์,	2549)	

	 นอกจากนี้แล้วการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกวิสาหกิจชุมชนก็มีความส�าคัญ	ที่ช่วย

ให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันซึ่ง

ต้องมีความระมัดระวังในการสังเคราะห์พื้นฐานของบริบทในการแข่งขัน	 ปัจจัยเงื่อนไขที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จระดับ

สูงของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพจะต้องมีปัจจัยภายในที่เกื้อหนุนกัน	 ทั้งการฝึกอบรมสมาชิกภายในองค์กร	

การมีวิทยาการขั้นสูง	การใช้เทคโนโลยี	การมีนวัตกรรม	โครงสร้างภายในองค์กรที่ดี	การบริหารงานที่มีความโปร่งใส	

สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญและมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร	

(Porter	 and	 Kramer,	 2002)	 การวิเคราะห์ถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน	 มีเครื่องมือที่จะช่วยในการมองดูถึง

ภายในกิจการ	 โดยใช้เครื่องมือห่วงโซ่อุปทานในการวิเคราะห์กิจกรรม	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สนับสนุน	

(โครงสร้างภายใน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาเทคโนโลยี	การจัดหา)	และกิจกรรมหลัก	(การน�าเข้า	การ

ด�าเนินการ	 การน�าออก	 การตลาดและการขาย	 บริการหลังการขาย)	 และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ประกอบด้วย	คู่แข่งขันในปัจจุบัน	ปัจจัยที่จะน�าเข้าวัตถุดิบ	ความต้องการสินค้า	และ	สินค้าที่จะมาทดแทน	(Porter	

and	Kramer,	2006)

	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 การสร้างเครือ

ข่ายมีหลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งต้องมีการประยุกต์วิธีการจากเครือข่ายในสังคมมี	 4	 แนวทาง	 ประกอบด้วย	 1)	 การ

ส�ารวจถึงการมีส่วนร่วม	2)	ภาพรวมของการเป็นหุ้นส่วนต่อกัน	3)	ทักษะร่วมกันทางสังคม	และ	4)	การมีเป้าหมาย

ร่วมกันระหว่างเครือข่าย	 (Dufays	 and	Huybrechts,	 2014)	 การปฏิบัติของเครือข่ายจะเป็นการเช่ือมโยงต่อกัน

ระหว่างองค์กร	 ซึ่งผู้คนและกลุ่มอิสระมีการกระท�าอย่างอิสระต่อกันผ่านการเชื่อมโยงข้ามพรมแดน	 มีการท�างาน

ร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน	และมีระดับการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	(Skyrme,	2011,	pp.	14-16)	นอกจากนี้แล้ว

การสร้างความร่วมมือระหว่างกันเป็นเครือข่าย	ก็มีเกิดขึ้นอยู่หลากหลายรูปแบบ	ดังเช่นโครงสร้างของความร่วมมือ

ระหว่างกัน	มี	3	รูปแบบ	คือ	1)	โครงสร้างเครือข่ายแบบห่วงโซ่	2)	โครงสร้างเครือข่ายรูปดาว	และ	3)	โครงสร้างเครือ

ข่ายแบบทั่วไป	 (Katzy	et	al.,	2005)	นักวิชาการบางท่านกล่าวถึงเครือข่ายความร่วมมือ	 เป็นเครือข่ายที่ประกอบ

ด้วยหลากหลายหน่วยงาน	 ท้ังผู้คนและองค์กร	 กระจายตัวกันอย่างอิสระ	 และมีความต่างกันในรูปแบบของการ

ด�าเนินการ	สภาพแวดล้อม	วัฒนธรรม	ต้นทุนทางสังคม	และเป้าหมาย	แต่ก็มีความร่วมมือในการท�างานร่วมกันเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน	(Camarinha-Matos	and	Afsarmanesh,	2008)

	 การมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญภายใต้รัฐบาลของ	พล.	อ.	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	โดยใช้วลี

ที่ว่า	“มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	บูรณาการอาศัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง	การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	โดยเริ่มต้นจากการเติมเต็มในศักยภาพของคนก่อน	(ชฎาพร	โชติรดาภารณ์,	

2560)	 ประเทศไทยได้มีการปรับรูปแบบทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก	 โดยที่	 ไทยแลนด์	

1.0	เน้นทางด้านเกษตรกรรม	ไทยแลนด์	2.0	เน้นในอุตสาหกรรมเบาโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	ไทยแลนด์	3.0	เน้น

ไปที่อุตสาหกรรมหนัก	 ในยุคปัจจุบันน้ี	 ประเทศไทยได้ปรับเปล่ียนเป็นยุคไทยแลนด์	 4.0	 ซึ่งเป็นการขับเคล่ือน

ประเทศด้วยนวัตกรรมเป็นหลัก(The	National	Reform	Council,	2016b)	นอกจากนี้แล้วปัจจัยที่มีความส�าคัญที่

จะท�าให้เศรษฐกิจไทย	 4.0	 ประสบผลส�าเร็จก็คือการส่งมอบความรู้สู่สังคม	 เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงคุณค่า	 และ

การมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาขับเคลื่อน	 การให้ความรู้แก่ประชาชนในสังคมไทยต้องเป็นการขับเคล่ือนมาจาก

การมีส่วนร่วม	 และความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่ต้องท�างานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ(Puncreobutr,	
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2017)	 การมุ่งสู่ไทยแลนด์	 4.0	 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับบรรดาวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อเป็นการพัฒนาให้เกิด

ความยั่งยืนได้ในอนาคต

สมมติฐานของการวิจัย
	 สมมติฐานของการวิจัย	ประกอบด้วย	6	สมมติฐาน	ดังภาพ	1	โดยมีรายละเอียดแต่ละสมมติฐานดังนี้

	 สมมติฐานที่	1	(H1)	การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมีความสัมพันธ์กับการมุ่งสู่ไทยแลน	4.0

	 สมมติฐานที่	2	(H2)	การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมีความสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่าย

	 สมมติฐานที่	3	(H3)	การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก

	 สมมติฐานที่	4	(H4)	การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์กับการมุ่งสู่ไทยแลน	4.0

สมมติฐานที่	5	(H5)	การสร้างเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก

	 สมมติฐานที่	6	(H6)	การสร้างเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับการมุ่งสู่ไทยแลน	4.0

กรอบแนวคิดในการศึกษา
	 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	ประกอบด้วย	การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน	(Internal	environ-

ment)	 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก	 (External	 environment)	 การสร้างเครือข่าย	 (Networking)	

และการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	(Thailand	4.0)	ซึ่งตัวแปรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน	ประกอบด้วย	การ

วางแผน	 (PLAN)	การบริหารจัดการ	 (MANA)	การมีส่วนร่วม	 (PATI)	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 (HRM)	และการ

ประเมินผล	(EVAL)	ตัวแปรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก	ประกอบด้วย	เศรษฐกิจ	(ECON)	เทคโนโลยี	

(TECH)	และนวัตกรรม	(INNO)	ตัวแปรการสร้างเครือข่ายประกอบด้วย	เครือข่ายสังคม	(SOCI)	เครือข่ายการท�างาน	

(WORK)	และเครือข่ายการมีปฏิสัมพันธ์	 (INTE)	ตัวแปรการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	ประกอบด้วย	ความมั่งคั่ง	 (WEAL)	

ความมั่นคง	(STAB)	และความยั่งยืน	(DURA)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากร	 คือ	 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร	 มีจ�านวน	 2,555	 วิสาหกิจชุมชน		

(ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน	 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	 กรมส่งเสริมการเกษตร)	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้ประกอบ

ภาพ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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การวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร	จ�านวน	400	คน	ซึ่ง	Hair	et	al.,	(2013)	กล่าวถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

เฉลี่ยของ	PLS-SEM	จะเป็น	10-20	 เท่าของจ�านวนตัวแปรที่สังเกตได้	และขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ	200-300	

ตัวอย่าง	 มีตัวแปรที่สังเกตได้จ�านวน	 14	 ตัวแปรอิสระ	 ดังน้ันตัวอย่างขั้นต�่าคือ	 280	 จ�านวนตัวอย่าง	 ฉะน้ันแล้ว

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	 400	 คนซ่ึงมีจ�านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถน�ามาวิเคราะห์ด้วย

วิธี	 PLS-SEM	 ได้	 การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้	 14	 ตัวแปรและตัวแปรแฝง	 4	 ตัวแปร	 เก็บข้อมูลโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 (Stratified	Random	Sampling)	อย่างมีสัดส่วน	เพื่อให้ได้ตัวแทนในแต่ละอ�าเภอทั้ง	18	

อ�าเภอในจังหวัดสกนคร	หลังจากนั้นผู้วิจัยเนินการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตามที่มีรายชื่อกลุ่มในแต่ละอ�าเภอ	และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม	–	เดือนพฤษภาคม	2561	

	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า	5	ระดับ	ประกอบด้วย	3	ตอน	ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยว

กับข้อมูลพื้นฐาน	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	จ�านวนสมาชิกภายในกลุ่ม	และรายได้ต่อเดือน	

ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน	การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก	

และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ตอนที่	 3	 แบบสอบภามเกี่ยวกับการมุ่งสู่ไทยแลนด์	 4.0	 หลังจากนั้นน�า

แบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	ท�าการทดสอบ	(Try	Out)	กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดอุดรธานี	จ�านวน	30	ราย	หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อค�าถามรายข้อ	 (Tirakanant,	2007,	p.	

156)	ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง	0.834-0.478	ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ของ	Cronbach	(1951)	ได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคทั้งฉบับอยู่ที่	0.973

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยวิธี	 PLS-SEM	 เป็นการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สังเกตได้กับตัวแปรแฝงที่

เป็นแบบ	 Reflective	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ADANCO	 (Henseler	 &	 Dijkstra,	 2015)	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบจ�าลอง	Outer	ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการวัดแบบจ�าลอง	(Outer)	ตามตาราง	1

ตาราง 1	หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานแบบจ�าลอง	Outer	หรือแบบจ�าลองการวัด	(Measurement	Model)

ดัชนี้ชี้วัด เกณฑ์ อ้างอิง

Loading >0.50 Fornell	and	Larcker,	(1981)

Average	Variance	Extracted—AVE >0.50 Fornell	and	Larcker,	(1981);	Hair	

et	al.,	2011;	

Dijkstra-Henseler’s	rho	("ρ"	A) >0.70 Henseler	et	al.,	(2009);	Nunnally	

(1994)

Jöreskog’s	rho	("ρ"	C) >0.70 Nunnally,	(1978)

Cronbach’s	Alpha	(∝) >0.70 Nunnally,	(1978);	Hair	et	al.,	2011

Discriminant	Validity:	Fornell-Larcker	Criterion	

(ตามแนวเส้นแทยงแมทริกซ์)

>(AVE)2 Fornell	and	Larcker,	(1981)

Discriminant	Validity:	Heterotrait-Monotrait	

Ratio	of	Correlation	(HTMT)

<1 Teo	et	al.,	2008;	Clark	and	

Watson,	1995;	Kline,	2011

ที่มา: ปรับปรุงจาก	ฉันธะ	จันทะเสนา	(2560)
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ผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ	71.50	ส่วนใหญ่อายุ	41-

50	 ปี	 ร้อยละ	 63.30	 ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา	 ร้อยละ	 68.50	 จ�านวนสมากชิกโดย

ประมาณ	6-10	คน	ร้อยละ	16.00	และมีรายได้โดยประมาณ	5,001	–	10,000	บาทต่อเดือน	ร้อยละ	45.80

	 ผลการศึกองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยปัจจัยดังนี้	 ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ	

(MANA)	มีค่าเฉลี่ย	3.82,	S.D.	=	0.736	ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM)มีค่าเฉลี่ย	3.73,	S.D.=	0.560	

ปัจจัยด้านการประเมินผล	(EVAL)	มีค่าเฉลี่ย	3.65,	S.D.=	0.868		ปัจจัยด้านการวางแผน	(PLAN)	มีค่าเฉลี่ย	3.59,	

S.D.=0.851	 และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม	 (PATI)	 มีค่าเฉล่ีย	 3.52,	 S.D.=0.729	 และผลการศึกษาสภาพแวดล้อม

ภายนอกประกอบด้วยปัจจัยดังน้ี	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(ECON)มีค่าเฉลี่ย	 3.19,	 S.D.=0.783	 ปัจจัยด้านนวัตกรรม	

(INNO)	มีค่าเฉลี่ย	3.07,	S.D.=0.840	และปัจจัยด้านเทคโนโลยี	(TECH)	มีค่าเฉลี่ย	2.26,	S.D.=1.343	ผลการศึกษา

องค์ประกอบการสร้างเครือข่ายและการมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	ของวิสาหกิจชุมชน	ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้	ปัจจัยด้าน

สังคม	(SOCI)	มีค่าเฉลี่ย	3.91,	S.D.=0.715	ปัจจัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์	(INTE)	มีค่าเฉลี่ย	3.18,	S.D.=0.933	และ

ปัจจัยด้านเครือข่ายการด�าเนินงาน	(WORK)	มีค่าเฉลี่ย	2.95,	S.D.=1.137

	 ผลวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ

วิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	เป็นการศึกษาแบบจ�าลอง	Reflective	โดย

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	ADANCO	แสดงค่าน�้าหนักของความเที่ยงตรงเชิงเหมือน	ทุกค่าสูงกว่า	0.50	มีนัยส�าคัญ

ทางสถิตและเป็นบวก	 ความเที่ยงตรงเชิงจ�าแนกเป็นการวัดจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงซึ่งทุกค่าต้องมีค่า

ต�่ากว่ารากที่สองของ	AVE	ความเชื่อถือได้อาศัยการวัดด้วย	Cronbach	alpha	และ	Dijkstra-Henseler’s	rho	("ρ"	

A)	ทุกค่าต้องมีค่ามากกว่า	0.70

	 ตาราง	3	เป็นตารางแสดงค่าสถิติของแบบจ�าลองการวัดความเที่ยงตรงเชิงเหมือน	(Convergent	Validi-

ty)	โดยเกณฑ์ในการวัดความเที่ยงตรงเชิงจ�าแนก	(Discriminant	Validity)	ของมาตรวัด	เกณฑ์ของค่าน�้าหนักตัวชี้

วัดซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้	 ท้ังหมด	 4	 ตัวแปรคือ	 การบริหารจัดการ(MANA)	 การวางแผน(PLAN)	 การประเมิน

ผล(EVAL)	และด้านเศรษฐกิจ(ECON)	มีค่าน้อยกว่า	0.50	นอกนั้นทุกตัวแปรที่สังเกตได้มีค่าน�้าหนักตัวชี้วัดเกิน	0.70	

โดยมีค่าน�้าหนักตั้งแต่	0.761-0.894	การพิจารณาตามเกณฑ์ของค่า	AVE	จากการวิเคราะห์มีค่าตั้งแต่	0.609-0.756	

ตาราง 2 หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดแบบจ�าลอง	Inner	หรือ	Structural	Model

ดัชนี้ชี้วัด เกณฑ์ อ้างอิง

Coefficient	of	Determination	

R2

ก�าหนดให้	0.25	มีขนาดเล็ก	0.50	มีขนาด

กลาง	และ	0.75	มีขนาดใหญ่

Hair	et	al.,	(2011)	

Predictive	Relevance,	Q2 >0 Götz	et	al.,	2010;

Henseler et al., 2009

Effect	Size,	f2 ก�าหนดให้	0.02	มีขนาดเล็ก	0.15	มีขนาด

กลาง	และ	0.35	มีขนาดใหญ่

Cohen	et	al.,	(2013)	

Path	Coefficient ขนาด		เครื่องหมาย	และ	p-value Hair	et	al.,	(2010)	

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	ฉันธะ	จันทะเสนา	(2560)
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ตาราง 3 ค่าสถิติของแบบจ�าลองการวัด

ตัวแปรแฝงและ

ตัวแปรสังเกตได้
Loading AVE

Dikstra-Hensel-

er’s rho ("ρ" A)

Jöreskog’s rho 

("ρ" C)

Cronbach’s 

Alpha (∝)
Internal	environment 0.705 0.785 0.826 0.782

PATI 0.854

HRM 0.824

External	environment 0.756 0.705 0.861 0.779

INNO 0.853

TECH 0.885

Networking 0.724 0.817 0.887 0.809

SOCI 0.796

WORK 0.860

INTE 0.894

Thailand	4.0 0.609 0.785 0.824 0.781

WEAL 0.790

STAB 0.761

DURA 0.790

ซึ่งตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่ามากกว่า	0.50	(Bazozzi	&	Yi,	1988;	Fornell	and	Larcker,	1981)	แสดงว่ามาตรวัดใน

การวิเคราะห์ครั้งนี้มีความเที่ยงตรงเชิงเหมือน	การวิเคราะห์ค่า	Dikstra-Henseler’s	rho	("ρ"	A)	ของตัวแปรแฝงมี

ค่าตั้งแต่	0.705-0.817	ค่าสถิตการวิเคราะห์	Jöreskog’s	rho	("ρ"	C)	ของตัวแปรแฝงมีค่าตั้งแต่	0.824-0.887	และ

การวิเคราะห์	Cronbach’s	Alpha	(∝)	ของตัวแปรแฝงมีค่าตั้งแต่	0.781-0.809	ซึ่งค่าที่เหมาะสมนั้นควรจะมีค่าที่

มากกว่า	0.70	ขึ้นไป	

	 การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงจ�าแนก	 (Discriminant	 Validity)	 ของตัวแปรแฝงในแต่ละโครงสร้าง	 ดัง

แสดงในตาราง	 4	 เป็นตารางที่แสดงค่าเมทริกซ์	 AVE	 ตามเส้นทะแยงมุมและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในแต่ละ

ตัว	การพิจารณาค่า	(AVE)2	ของแต่ละตัวแปรแฝงนั้นควรมากกว่าสหสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรแฝง	จากตาราง	4	มีค่า

ตั้งแต่	 0.609-0.756	 ซึ่งค่าที่กล่าวมานี้มีค่ามากกว่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง	 และการวิเคราะห์ค่า	 Hetero-

trait-Monotrait	Ratio	of	Correlations	(HTMT)	จากตาราง	5	โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่าความตรงเชิงจ�าแนกมีค่า

ตั้งแต่	0.816-0.967	ทุกตัวแปรมีค่าน้อยกว่า	1	ภาพ	2	พบว่าตัวแปรแฝง	โดยเฉพาะค่าน�้าหนักของตัวแปรที่สังเกต

ได้มีค่าน�้าหนัก	(Loading)	ที่สูงกว่า	0.70	และมีตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด	10	ตัวแปร	มีค่าน�้าหนักอยู่ระหว่าง	0.762-

0.894	จากค่าสถิติที่กล่าวมานี้	สามารถบ่งชี้ได้ว่าแบบจ�าลองการวัดหรือ	Outer	Model	ทุกโครงสร้างมีความน่าเชื่อ

ถือได้	และสามารถน�ามาแปลผลได้



290 ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2563

ตาราง 4	Discriminant	Validity:	Fornell-Larcker	Criterion

Construct
Internal envi-

ronment

External envi-

ronment
Networking Thailand 4.0

Internal	environment 0.705

External	environment 0.344 0.756

Networking 0.533 0.510 0.724

Thailand	4.0 0.277 0.391 0.595 0.609

ตาราง 5	Discriminant	Validity:	Heterotrait-Monotrait	Ratio	of	Correlation	(HTMT)

Construct
Internal envi-

ronment

External envi-

ronment
Networking Thailand 4.0

Internal	environment

External	environment 0.931

Networking 0.967 0.952

Thailand	4.0 0.816 0.914 0.928

ภาพ 2	ผลการศึกษาเส้นทางของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของวิสาหกิจ

ชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0
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	 การศึกษา	 Inner	Model	 ซ่ึงต้องด�าเนินการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง	 (Path	 Coefficient)	

เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งทางตรง	 (Direct	 Effect)	 ผลกระทบทางอ้อม	 (Indirect	 Effect)	 และผลกระทบ

รวมทั้งหมด	(Total	Effect)	จากภาพ	2	การวิเคราะห์ค่า	R2	ของตัวแปรแฝง	3	ตัวแปร	มีค่าอยู่ระหว่าง	0.520-0.611	

ซึ่งเป็นค่าอยู่ในระดับขนาดกลาง	และจากตาราง	6	การทดสอบสมมติฐานทั้ง	6	สมมติฐาน	ยอมรับทั้ง	6	สมมติฐาน

มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 การวิเคราะห์อิทธิพลจากโมเดลประกอบด้วย	6	เส้นทาง	จากตาราง	7	โดยเส้นทาง	Networking	->	Thai-

land	4.0	เป็นเส้นทางที่ผลกระทบรวมมากที่สุดคือ	0.829	และเป็นเส้นทางที่มีผลกระทบทางอ้อม	เส้นทาง	Inter-

nal	 environment	 ->	 Networking	 เป็นเส้นทางท่ีมีขนาดรองลงมามีผลกระทบรวมเท่ากับ	 0.730	 อีกทั้งยังเป็น

ผลกระทบทางตรงทั้งหมด	และเส้นทาง	Networking	->	External	environment	เป็นเส้นทางที่มีผลกระทบรวม

เท่ากับ	0.612	และยังมีผลกระทบทางตรงทั้งหมด	นอกจากนั้นเส้นทางที่เหลือมีขนาดผลกระทบโดยรวมอยู่ที่	0.586	

และ		0.526	ตามล�าดับ	คือเส้นทาง	Internal	environment	->	External	environment	และ	Internal	environ-

ment	->	Thailand	4.0	

สรุป และอภิปรายผล
	 การวิเคราะห์เส้นทางของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ

วิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	มีวัตถุประสงค์	3	ประการ

	 1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของวิสาหกิจชุมชน	 โดยสภาพ

แวดล้อมภายใน	ประกอบด้วย	การบริหารจัดการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	การประเมินผล	การวางแผน	และการ

มีส่วนร่วม	สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นการบริหารจัดการภายในวิสาหกิจชุมชนที่ดี	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	เป็นการ

ตาราง 6 ทดสอบสมมติฐาน

Effect
Original 

Coefficient

Standard 

Error
t-value p-value

Accept/

Reject

Internal	environment	->	Thailand	

4.0	(H1)

0.102 0.042 -2.425 0.015 ยอมรับ

Internal	environment	->	Network-

ing	(H2)

0.730 0.025 28.750 0.000 ยอมรับ

Internal	environment	->	External	

environment	(H3)

0.139 0.060 2.319 0.020 ยอมรับ

External	environment	->	Thailand	

4.0	(H4)

0.165 0.045 3.616 0.000 ยอมรับ

Networking	->	External	environ-

ment		(H5)

0.612 0.060 10.071 0.000 ยอมรับ

Networking	->	Thailand	4.0	(H6) 0.728 0.051 14.035 0.000 ยอมรับ
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ตาราง 7	ผลกระทางตรง	(Direct	Effects)	ทางอ้อม	(Indirect	Effects)	และผลกระทบรวม	(Total	Effects)

Effect Beta (Direct 

Effects)

Indirect 

Effects

Total Effects Cohen’s f2

Internal	environment	->	

Thailand	4.0

-0.102 0.628 0.526 0.012

Internal	environment	->	

Networking

0.730 0.730 1.142

Internal	environment	->	

External	environment

0.139 0.447 0.586 0.018

External	environment	->	

Thailand	4.0

0.165 0.165 0.033

Networking	->	External	environ-

ment

0.612 0.612 0.364

Networking	->	Thailand	4.0 0.728 0.101 0.829 0.466

บริหารบรรดาสมาชิกให้มีส่วนร่วม	มีความร่วมมือระหว่างกัน	โดยทุกคนต้องร่วมกันวางแผน	และประเมินผลกิจการ	

คอยตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและการบริการอยู่เสมอซ่ึงสอดคล้องกับ	 จักเรศ	 เมตตะธ�ารงค์	 และคณะ	 (2560)	

กล่าวถึงกลุ่มการด�าเนินงาน	และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	จะเป็นปัจจัยที่ท�าให้กลุ่มชาวบ้านในวิสาหกิจชุมชนเกิดการ

รวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพท่ีดี	 โดยเฉพาะมุมมองทางด้านฐานทรัพยากรภายใน	 ซึ่งจะต้องประเมินถึงส่ิงที่จะมี

อิทธิพลภายในต่อการบริหารจัดการ(Cheah	et	al.,	2019)	และปัจจัยความเข้มแข็ง	ซึ่ง	ไพบูลย์	พันธุวงศ์	และคณะ	

(2559)	กล่าวถึงความเข้มแข็งภายในประกอบด้วย	การศึกษา	อาชีพ	สมาชิก	การมีส่วนร่วม	ล้วนส่งผลต่อความเข้ม

แข็งภายในของวิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และสภาพแวดล้อมภายนอก	 ประกอบด้วย	 เศรษฐกิจ	

นวัตกรรม	 และเทคโนโลยี	 เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อวิสาหกิจชุมชน	 สอดคล้องกับ	 He	 et	 al.,	

(2018)	กล่าวถึงแรงกดดันจากภาครัฐ	แรงกดดันทางเศรษฐกิจ	อันเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรล้วนมีอิทธิพลทางบวก

ต่อสภาพแวดล้อมของบริษัท	สอดคล้องกับ	Dubitskaya	and	Tcukanova	 (2018)	กล่าวถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อเทคโนโลยีข้ันสูงของวิสาหกิจชุมชน	 โดยเฉพาะปัจจัยด้านนวัตกรรมเป็นปัจจัยภายนอกที่

เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อวิสาหกิจชุมชน

	 2.	 การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างชุมชน	 อีกทั้งยังเป็นการเชื่อม

โยงกลุ่มคนหรือสมาชิกภายในชุมชนที่มีความสมัครใจ	รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้	หรือภูมิรู้ระหว่างกัน	สอดคล้องกับ	ไพศาล	มุ่งสมัคร	และคณะ	(2556)	กล่าวถึงเครือข่ายการด�าเนินงาน

มีผลต่อความส�าเร็จ	 ได้แก่	 การสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร	 การประสานงานเพื่อให้กลุ่ม/เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย	

สอดคล้องกับ	โกสินทร์	ช�านาญพล	และคณะ	(2559)	กล่าวถึงแนวทางในการจัดการกับเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจ

ชุมชนท่องเที่ยว	 ซึ่งต้องใช้เครือข่ายในการด�าเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	

สถานศึกษา	
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	 การมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	ของวิสาหกิจชุมชน	เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ	โดยเน้นภาคเกษตรกร

ให้ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน	การน�านโยบายไทยแลนด์	4.0	มาปรับใช้กับวิหสาหกิจชุมชน	ซึ่งประกอบด้วย	ความ

มั่งคั่ง	ความมั่นคง	และความยั่งยืน	เป็นการใช้เทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมใหม่มาช่วยพัฒนาประเทศ	อีกทั้งยังต้องมี

การพัฒนาวิทยาการ	นวัตกรรม	วิทยาศาสตร์	แล้วต่อยอดกับบรรดาวิสาหกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	รวมทั้งยังเป็นการขับ

เคลื่อนปฏิรูปประเทศ	 ท�าให้มีการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม	

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได้	ช่วยสร้างรายได้	ลดค่าใช้จ่าย	(จรัสพงศ์	คลังกรณ์,	2561;	จุฑามาศ	ศรีรัตนา,	

2561;	วัฒน์จิรชัย	เวชชนินาท,	2560)

	 3.	 การวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ

วิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีผล

ต่อความความมั่งค่ัง	 ความมั่นคง	 และความยั่งยืน	 ในการด�าเนินกิจการ	 ซ่ึงการสร้างเครือข่ายมีอิทธิพลต่อการมุ่งสู่

ไทยแลนด์	 4.0	 การพัฒนาองค์ความรู้ของบรรดาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการจัดการของ

วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	 ซึ่งเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดประสิทธิภาพ	 ทั้งการวางแผนและการจัดการ

องค์กร	 รวมถึงปัจจัยพื้นฐานอันส�าคัญในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน	 โดยเฉพาะในขั้นตอนการด�าเนิน

การ	 การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์	 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์	 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ	 (วรนุช	 กุอุฑา	

และคณะ,	2561;	ธีรศักดิ์	อุ่นอารมย์เลิศ	และคณะ,	2558)		สภาพแวดล้อมภายใน	เป็นปัจจัยที่ต้องมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในองค์กร	 จะท�าอย่างไรบ้างเพื่อให้สมาชิกด�าเนินกิจการเสมือนเป็นกิจการของ

ตนเอง	การแสดงถึงความเป็นเจ้าของโดยแท้จริง	จะท�าให้กิจการมุ่งสู่ความส�าเร็จได้	(ชณทัต	บุญรัตนกิตติภูมิ,	2557)	

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กร	 ส่งผลต่อการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อมุ่งสู่

ไทยแลนด์	 4.0	อีกทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการจัดการทรัพยาบุคคล	ท�าให้มีผลต่อวิสาหกิจชุมชนโดยตรงในการ

พัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ทางด้านการน�าเทคโนโลยี	 น�านวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ	 (ปนัดดา	 โพธิ

นาม,	2561)	การด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน	โดยเฉพาะคุณลักษณะของบรรดาสมาชิกมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนิน

งานของวิสาหกิจชุมชน	ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่ต้องค�านึงถึง	(ดุษฎี	นาคเรือง	และคณะ,	2560)	อิทธิพลของการมีภาวะ

ผู้น�าแบบรับใช้	 อันเป็นอิทธิพลภายในวิสาหกิจชุมช	 มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 อีก

ทั้งความส�าเร็จในการด�าเนินงานยังส่งผลต่อความสุขของสมาชิกภายในกลุ่ม	 ท�าให้เกิดความรักและสามัคคี	 ชุมชนมี

ความเข้มแข้.	สามารถน�าไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป	(ชัชชนก	เตชะวณิช,	2561)

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้	 งานวิจัยชิ้นนี้สามารถน�าไปใช้เชิงนโยบายของวิสาหกิจชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็น

นักพัฒนาชุมชน	 สามารถน�าปัจจัยต่าง	 ๆ	 ไปฝึกอบรม	 เพิ่มพูนความรู้ให้กับบรรดาสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน	หรือ

หน่วยงานภาครัฐน�าผลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้	 อีกทั้งนัก

วิชาการ	นักศึกษา	ที่ต้องการน�าผลการวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอดในงานวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนงานวิจัยได้

	 2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป	 เนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีด�าเนินการศึกษาเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดสกลนคร	ท�าให้มีข้อจ�ากัดในส่วนของกลุ่มประชากร	ดังนั้นอาจจะด�าเนินการในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือทั้งภูมิภาคก็ได้	อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้อาจจะมีตัวแปรอื่น	ๆ 	อีกที่จะมีอิทธิพลต่อการเป็นไทยแลน์	4.0	ดังนั้น

ควรมีการวิจัยต่อยอด	หรือศึกษาวิจัยเชิงลึก	โดยการใช้วิธีการเชิงคุณภาพควบคู่กับการท�าวิจัยเชิงปริมาณ

	 3.	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้	 สามารถน�าโมเดลไปใช้ในการอบรม	 หรือให้ความรู้แก่วิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การเป็นไทยแลนด์	 4.0	 โดยการอบรมหรือให้ความรู้ในการสร้างเครือข่าย	 การบริหาร
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จัดการที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร	เพื่อสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนได้	โดยหน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน

พัฒนาชุมชนสามารถน�าผลวิจัยนี้ไปต่อยอดในการพัฒนา	 รวมทั้งนักวิจัยและนักวิชาการสามารถน�าผลที่แก้ไขไป

ศึกษาและเป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งต่อไป
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