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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ี

ส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 2) เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางการเงิน ประชากรท่ีศึกษา คือ คณะกรรมการธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
251 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถ่ี ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร คือ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจชุมชนประกอบด้วย เศรษฐกิจตกต่ า ค่าเงินบาทอ่อนค่า ความวิตกกังวลในสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ 2) แนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงวิกฤตการณ์ทาง
การเงิน คือ มีการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผล
การด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา  
ค าส าคัญ: ธุรกิจชุมชน / การเปล่ียนแปลง / สถานการณ์ทางการเงิน 
 

Abstract 
  This research. The objective 1) this study was to investigate changes in the financial 
situation of the country that affected the community business in Kamphaengphet. 2) Find ways to 
prevent problems that community businesses face in changing their financial situation. The study 
population was 251 community businesses in Kamphaeng Phet province. Using questionnaire Data 
were analyzed by means of percentage, frequency and mean. The findings were as follows: 1) The 
change in the financial situation of the country that affected the community business in Kamphaeng 
Phet was the economic situation that affected the community business. Economic downturn Thai 
baht depreciates Anxiety in the political situation in the country. 2) Guidelines for preventing 
problems faced by community businesses in changing the financial crisis: financial and accounting 
management. Have a plan to operate regularly. And reviewed the performance in the past. 
Keywords: business community / change / financial situation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศในปัจจุบัน ท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและอ่ืนๆ ท าให้เกิด
จากการเปล่ียน แปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายในการบริหารงานของรัฐบาล อีกท้ังการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกยังส่งผลกระทบกับประเทศไทยและประชาชนในประเทศ เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับประเทศ
ย่อมส่งผลกระทบกับระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับชุมชน จนกระท้ังถึงระดับครัวเรือน ท่ีผ่านมาประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจไทย ประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจทุน เศรษฐกิจชุมชนนั้น
ใหญ่กว่าเศรษฐกิจทุน ด ารงอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในชนบทเป็นระบบเศรษฐกิจของชา วไทย
จ านวนมาก ปัญหาของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ประชาชนทุกคนต้องเผชิญปัญหากันทุก
รูปแบบ ถือเป็นวิกฤตการณ์อันโหดร้ายของประชาชน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจชุมชน 
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วิสาหกิจชุมชน หรือธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีทุกคนพยายามถามเสมอๆ ว่า “เงินหายไปไหนหมด ท าไมคนงานจึงต้องถูก
ปลด ท าไมธุรกิจจึงล้มละลาย ท าไมเราจึงยากจนลงท าไม” และวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนต้องท าอย่างไรต่อไป ท้ังนี้ 
ประเทศไทยเคยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาแล้ว และต้องใช้เวลาในการ ฟ้ืนตัวของประชาชน และ
ผู้ประกอบการ ซ่ึงลักษณะส าคัญของระบบเศรษฐกิจชุมชน คือ ครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิต เป้าหมาย
การผลิต คือ การด ารงอยู่ การรักษาตัวให้อยู่รอดของครอบครัวและชุมชน ให้สามารถเล้ียงตัวเองได้ และผลิตซ้ า 
การผลิตจึงมีลักษณะเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ผลิตเพ่ือขายก็ได้แต่ก็เพ่ือให้ได้เงินมาซ้ือสินค้าให้ครอบครัวด ารงชีวิตอยู่
ได้ มากกว่าท่ีจะคิดขยายการผลิตให้ใหญ่โต ให้มีก าไรสูงสุด ให้ร่ ารวย ครัวเรือนมีลักษณะเป็นผู้ผลิตอิสระ ขายสินค้า
ไม่ใช่ขายแรงงาน วิธีการผลิตหลักคือ ผู้ผลิตรายเล็กเป็นอิสระ ใช้แรงงานของสมาชิกของครอบครัวเพราะเป็นส่ิง ท่ี
ครอบครัวมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ (พรรณี บัวเล็ก, 2555, หน้า 335) ส าหรับการผลิตสินค้าจ าหน่ายในชุมชนนั้น เกิด
จากการรวมกลุ่มเป็นธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ผลกระทบนั้นมีท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงธุรกิจ
ชุมชน หมายถึง "กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอันประกอบด้วย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขาย
ผลผลิต กิจกรรมการซ้ือ และการบริโภคของชุมชน" (ธนาวิทย์ บัวฝ้าย, 2558) จากความหมายดังกล่าว กิจการธุรกิจ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 108 รายการ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2559) และเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจในระ ดับ
จังหวัดด้วย 
 จากการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบ
และไม่มีเอกภาพ ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือ
ภาคเอกชน และบางคร้ังมีการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการท่ีแท้จริง (อานันท์ ตะนัยศรี, 2554) เมื่อ
เกิดการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ภายใน ประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและอ่ืนๆ ย่อมท าให้ธุรกิจ
ชุมชน หรือ วิสาหกิจชุมชน ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิตสินค้า ค่าแรงงานในสายการผลิต ค่า
ขนส่งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตและจ าหน่ายสินค้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิต จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชรนั้น มีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2558 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร, 2558) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงนิ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์
ทางการเงินภายในประเทศ ธุรกิจชุมชนสามารถปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ได้ ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้ จะช่วยให้
เสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและย่ังยืนของธุรกิจชุมชนได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางการเงิน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
มุ่ง ศึกษาปัจจัยแวดล้อมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองท่ีส่งผลกระทบให้เกิด

วิกฤตการณ์การเงิน และส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน เช่น กระบวนการด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้าน
การเงินและการบัญชี ของธุรกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร สถานประกอบการ 108 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 100 ราย และตามประเภทธุรกิจ จ านวน 10 ประเภท
ธุรกิจ เช่น กลุ่มการผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์ การผลิตประมง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/
เส้ือผ้า เคร่ืองจักสานดอกไม้ประดิษฐ์ ของช าร่วย/ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองประดับ/อัญมณี 
เคร่ืองไม้/เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองหนัง  การผลิตปัจจัยการผลิต เคร่ือง ป้ัน การผลิตสินค้ าอ่ืนๆ และธุรกิจบริการ

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



677 
 

ประกอบด้วย ร้านค้าชุมชน ออมทรัพย์ชุมชน หรือสุขภาพและบริการ จ านวนสมาชิกของสถานประกอบการ จ านวน 
251 คน 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

มุ่งศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
- ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการบริหารธุรกิจ  
- ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงินและการบัญชี ด้าน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และด้านผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงิน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ 

(quantitative research) มุ่งศึกษาธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 10 ประเภทธุรกิจ จ านวน 100 ราย หรือจ านวนสมาชิก
ของสถานประกอบการ จ านวน 251 คน 

3. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการ 10 ประเภทธุรกิจ ท่ีใช้ในการศึกษา 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีประกอบด้วยข้อค าถาม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย  
5. การหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย โดยน าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านงานวิจัยตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของงานวิจัย 
และสอดคล้องกับหัวข้อท่ีวิจัย และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการใช้วิธีเจาะจง เน้นท่ีกลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจชุมชน จ านวน 10 กลุ่ม และสมาชิกของธุรกิจชุมชน จ านวน 108 คน หรือจ านวนสมาชิกของสถาน
ประกอบการ จ านวน 251 คน โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพ่ือท าการตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหาความเข้าใจ ภาษาท่ีใช้ ความเข้าใจตรงกันของค าถาม และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบสอบถาม 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโ ดยหา
ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าข้อมูลมาสรุปผล จัดท ารายงาน แล้วน าเสนอ
รายงาน การจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บจากข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลปฐภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 
 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

-ธุรกิจชุมชน 

-การบริหารจัดการ 

-การตลาดและผลิต 

-การจ าหน่วย 

-การเงินการบัญชี 

ผลลัพธ์ 

แนวทางการป้องกันสถานการณ์
ทางการเงินของธุรกิจชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา “ธุรกิจชุมชนท่ีส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ทางการเงิน” พบว่าสมาชิกของธุรกิจชุมชน จ านวน 108 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 100 ราย 
หรือจ านวนสมาชิกของสถานประกอบการ จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีด าเนิน
การศึกษา ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ข้อมูลผู้ประกอบ 100 ราย จ านวน 251 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 62.95 
เพศชาย จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41ปี - 50 ปี จ านวน 91 คิดเป็นร้อยละ 
36.25 รองลงมามี อายุระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.08 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลบทบาทหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล 

จากตารางท่ี 1 ข้อมูลบทบาทหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ใ ห้ข้อมูล พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีบทบาท
หน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนท่ีเป็นหัวหน้า/เจ้าของธุรกิจท่ีตอบ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26 รองลงมา 
คือ สมาชิกธุรกิจชุมชน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.28 ล าดับท่ีสาม คือ กรรมการธุรกิจชุมชน จ านวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.31 และสุดท้าย คือ รองหัวหน้าธุรกิจชุมชน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลสินค้าหลักของธุรกิจชุมชนท่ีขายดีของผู้ให้ข้อมูล 

จากตารางท่ี 2 ข้อมูลสินค้าหลักของธุรกิจชุมชนท่ีขายดีของผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลโดย
สินค้าหลักของธุรกิจชุมชนท่ีขายดีหลักมี 3 ส่วน ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 คือ อาหารและเคร่ืองด่ืม (สเต๊กหมู  ส้มต า  
ร้านกาแฟ  ก๋วยเต๋ียว  ผลิตพริกแกงจ าหน่าย และปลูกผัก/ผักสด) จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.09 กลุ่มท่ี 2 
คือ สินค้าประดิดประดอย (ตะกร้าสาน  ทอเส่ือ  กระทงจากเปลือกข้าวโพด  ไม้กวาดอ่อน  กรอบรูปไม้สัก) จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 35.86 และกลุ่มท่ี 3 คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ล าไยอบแห้ง  ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี  ข้าวเกษตร
อินทรีย์ และกล้วยอบเนย) จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
บทบาทหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชน   
หัวหน้า/เจ้าของธุรกิจ 86 34.26 
รองหัวหน้าธุรกิจชุมชน 33 13.15 
กรรมการธุรกิจชุมชน 56 22.31 
สมาชิกธุรกิจชุมชน 76 30.28 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มท่ี 1 อาหาร เคร่ืองด่ืมและบันเทิง 68 27.09 
กลุ่มท่ี 2 สินค้าประดิดประดอย  90 35.86  
กลุ่มท่ี 3 ผลิตภัณฑ์เกษตร 93  37.05 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจชุมชน   
ก าหนดยอดขาย 9 9.0 
ก าหนดยอดการผลิต 20 20.0 
ก าหนดราคาขาย 26 26.0 
ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน 5 5.0 
ก าหนดแผนงานของธุรกิจชุมชน 6 6.0 
อ่ืนๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม 34 34.0 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



679 
 

จากตารางท่ี 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูล
เป็นเพียงสมาชิกกลุ่มเท่านั้น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดราคาขาย
สินค้า จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ล าดับท่ีสาม คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดยอกการผลิต จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ล าดับท่ีส่ี คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดยอดขาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ล าดับท่ีห้า 
คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนธุรกิจ 

 
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมระดับประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของธุร กิจ

ชุมชน 
 ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมระดับประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนนี้ 
เพ่ือเป็นการศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธุรกิจชุมชนได้ 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจระดับประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของ
ธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การปรับอัตราภาษีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP  53 21.11 
การปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 80 31.87 
การปรับอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย 5 1.99 
การปรับนโยบายการปล่อยสินเช่ือหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมประกอบการ
รายใหม่ของธนาคาร (เช่น ธนาคารออมสิน  ธ.ก.ส.  ธนาคารกรุงไทย)  

86 34.26 

การปรับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)  23 9.16 
การปรับราคาทองค า 30 11.95 
การปรับค่าจ้างแรงงานของกระทรวงแรงงาน 251 100.00 

จากตารางท่ี 4 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจระดับประเทศท่ีส่งผลกับการ
ด าเนินงานของธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล พบว่าผู้ให้ข้อมูลเลือกการปรับราคาน้ ามันเช้ือเพลิงและการปรับค่าจ้ าง
แรงงานของกระทรวงแรงงานส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนอย่างมาก ซ่ึงมีผู้ตอบทุกคนเลือก 
จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  

รองลงมาคือ การปรับนโยบายการปล่อยสินเช่ือหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ของ
ธนาคาร มีผู้ตอบเลือก จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีการจัดหาเงินทุนส า หรับ
ด าเนินงานธุรกิจชุมชนจากการกู้ยืม 

ล าดับท่ีสาม คือ การปรับอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้ของธนาคาร ซ่ึงมผู้ีเลือกตอบ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  
ล าดับท่ีส่ี คือ การปรับอัตราภาษีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP มีผู้เลือกตอบ จ านวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.0  
ล าดับท่ีห้า คือ การปรับราคาทองค ามีผู้เลือกตอบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  
ล าดับท่ีหก คือ การปรับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา จ านวนผู้เลือกตอบ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  
และล าดับท่ีสุดท้าย คือ การปรับอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย มีผู้เลือกตอบ จ านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.0  
อันดับสุดท้ายท้ังสามข้อ ผู้ให้ข้อมูลได้ให้เหตุผลท่ีไม่เลือกว่า ไกลตัว ผลกระทบมาไม่ถึง หากท าธุรกิจ

ส่งออกระหว่างประเทศอาจได้รับผลกระทบรุนแรงกว่านี้ 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัด
ก าแพงเพชรของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เศรษฐกิจตกต่ า ค่าเงินบาทอ่อนค่า ในปี พ.ศ. 2540 84 51.22 
วิกฤตการณ์การเงินโลกส าหรับปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลงประมาณร้อยละ 9 จากระดับท่ีแข็งค่าท่ีสุด 

65 39.63 

ความกังวล ความวิตกในสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเอง อาจจะ
ยังคงมีความไม่แน่นอน 

83 50.61 

สถานการณ์วิกฤติการเงินในปลายปี พ.ศ. 2553 เร่ืองของความรุนแรง
ของวิกฤตการณ์การเงินโลก  

81 49.39 

แนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นทางการเงินแก่ประชาชน  81 49.39 
การประกันเงินฝาก เพราะการประกันเงินฝากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ความปลอดภัยทางการเงิน 

61 37.20 

จากตารางท่ี 5 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนใน
จังหวัดก าแพงเพชรของผู้ให้ข้อมูล พบว่าปัจจัยท่ีผ่านมาท่ีส่งผลกระทบกับธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย เศรษฐกิจตกต่ า 
ค่าเงินบาทอ่อนค่า ในปี พ.ศ. 2540 มีผู้เลือกผลกระทบ จ านวน 84 คนคิดเป็นร้อยละ 51.22  

รองลงมาคือ ความกังวล ความ วิตกในสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเอง อาจจะยังคงมีความ 
ไม่แน่นอน มีผู้เลือกมีผลกระทบ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 50.61 

ล าดับท่ีสาม คือ สถานการณ์วิกฤติการณ์การเงินในปลายปี พ.ศ. 2553 เ ร่ืองของความรุนแรงของ
วิกฤตการณ์การเงินโลก และแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นทางการเงินแก่ประชาชน จ านวนผู้ตอบ
ท้ัง 2 ข้อ คือ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 49.39 

ล าดับท่ีส่ี คือ วิกฤตการณ์การเงินโลกส าหรับปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 
9 จากระดับท่ีแข็งค่าท่ีสุด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 39.63 

ล าดับท้ายสุด คือ การประกันเงินฝาก เพราะการประกันเงินฝากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความปลอดภัย
ทางการเงิน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 

ผลศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทางการเงิน 

ผลการศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทาง 
การเงิน พบว่าจากการน าเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญ มี ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและอบรมให้ความรู้ภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการได้ให้ข้อมูล 164 คน สรุปได้ดังนี้  

 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางการเงิน
ของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา 

92 56.10 

การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี 164 100.00 
การจัดท าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ 51 31.10 
การจัดเก็บเงินทุนส ารอง หรือก าไรสะสมท่ีได้จากการด าเนินงาน 72 43.90 
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชน ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 77 46.95 
พยายามพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้ได้  85 51.83 
แรงงานในครัวเรือน สมาชิกธุรกิจชุมชน หรือแรงงานในชุมชนเดียวกันใน
การผลิตสินค้า 

68 41.46 
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จากตารางท่ี 6 ข้อมูลแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์
ทางการเงินของผู้ให้ข้อมูล พบว่ามีผู้เห็นด้วยมีแนวความคิดท่ีหลากหลายแนวคิด เมื่อน ามาจัดเรียงล าดับจากมากไป
น้อยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

ล าดับแรก คือ การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ มีผู้เห็นด้วย 164 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

รองลงมา คือ มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผลการด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา 
เพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน มีผู้เห็นด้วย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.10 

ล าดับท่ีสาม คือ ควรพยายามคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้ได้ เพ่ือท่ีจะได้คาดการณ์ยอดการผลิต
ได้อย่างใกล้เคียงท่ีสุด มีผู้เห็นด้วยจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 

ล าดับท่ีส่ี คือ มีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชน ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย มี
ผู้เห็นด้วย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 46.95 

ล าดับท่ีห้า คือ มีการจัดเก็บเงินทุนส ารอง หรือก าไรสะสมท่ีได้จากการด าเนินงาน เพ่ือเก็บไว้ใช้เมื่อเกิด
สถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง มีผู้เห็นด้วย จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 

ล าดับท่ีหก คือ ใช้แรงงานในครัวเรือน สมาชิกธุรกิจชุมชน หรือแรงงานในชุมชนเดียวกันในการผลิตสินค้า 
มีผู้เห็นด้วย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46 

ล าดับท่ีเจ็ด คือ มีการจัดท าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลของธุรกิจชุมชน เช่น ข้อมูล
สมาชิก การกู้ยืมเงินของสมาชิก ข้อมูลรายได้-ค่าใช้จ่ายของธุรกิจชุมชน เป็นต้น และควรปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการธุรกิจชุมชนให้มีความทันสมัย มีผู้เห็นด้วย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมระดับ ประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน
ในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การปรับราคาน้ ามันเช้ือเพลิงและการปรับค่าจ้างแรงงานของกระทรวงแรงงานส่งผล
กระทบกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนอย่างมาก ซ่ึงมีผู้ประกอบการทุกท่าน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 รองลงมาคือ การปรับนโยบายการปล่อยสินเช่ือหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ของธนาคาร 
มีผลต่อผู้ประกอบการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีการจัดหาเงินทุนส า หรับ
ด าเนินงานธุรกิจชุมชนจากการกู้ยืมนั้นเอง ซ่ึงสอดคล้องกับมนต์รัก ธีรานุสรณ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจชุมชนอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จด้านการเงิน ด้าน
การผลิต ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ  
 ผลการศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงวิกฤตการ ณ์ทาง
การเงิน พบว่าจากการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ มีผู้
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา เพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน มีผู้เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 92.0 ล าดับท่ีสาม คือ ควรพยายามคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้ได้ เพ่ือท่ีจะได้คาดการณ์ยอดการ
ผลิตได้อย่างใกล้เคียงท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับสลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์ (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใ ช้จ่าย ประชาชนจึงได้ไปท างานต่างถ่ิน แต่มีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ คือ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า การว่างงาน ต้นทุนการเกษตรสูง เศรษฐกิจตกต่ า และความยากจน 
ประชาชนจึงต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การวางแผนด้านการเงินและการบัญชีจะช่วยให้ธุรกิจชุมชนสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจได้ ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงนั้นจะรุนแรงมากเพียงใดและจากสาเหตุใดก็ตาม เพราะการท่ีมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ จะช่วยป้องกันการขาดสภาพคล่องให้กับธุรกิจชุมชนได้ 

2. การบริหารจัดการแรงงานในครัวเรือนมีผลต่อเงินทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียไป หากช่วงสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าธุรกิจควรเน้นการใ ช้แรงงานในครัวเรือนก่อนๆ ท่ีจะจัดหาแรงงานจากแหล่ง อ่ืน จะช่วยในการ
ประหยัดต้นทุนได้  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ศึกษาการจัดการด้านการเงินและการบัญชีให้กับสมาชิกในกลุ่มธุรกิจชุมชนจะช่วยให้ ทุกคนสามารถเข้าใจ
ถึงรายได้ท่ีได้รับจากการขายสินค้าของทางธุรกิจชุมชน 
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