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บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทุน
มนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาครั้งนี้สามารถน าผล
การศึกษามาใช้เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้น ากลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือทีใช้ในการเก็บแบบสอบถามได้แก่
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และท าการวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)  
ผลการวิจัยพบว่า 
  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนพบว่า ด้านเพศพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ด้านอายุ
พบว่าส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ด้านระดับ
การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า ด้านประสบการณ์ในการท างาน/ใน
การประกอบอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการ์ในการ
ท างาน/ประกอบอาชีพมากกว่า 10 ปี ด้านรายได้เฉลี่ยที่
ได้รับในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญีมีรายได้เฉลี่ยที่ได้รับใน
ปัจจุบันต่ ากว่า 5,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์
ของผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางปัญญา

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีความสามารถในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดจากการท างานในอาชีพของตนได้  มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะในอาชีพ และมีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆ 
อยู่ ในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถน าความรู้จาก
การศึกษา เล่าเรียนมาหรือจากการได้อบรมพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆที่จัดให้มาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันของ
ตนเองได้ สามารถถ่ายทอด หรือให้ค าแนะน าเพื่อนร่วมงาน
หรือเพื่อนร่วมอาชีพหรือบุคคลที่มาขอค าแนะน าได้ อยู่ใน
ระดับปานกลางมีทักษะการสื่อสารที่รวดเร็ว เข้าใจง่ายอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขท่ีแม่นย าไม่
ผิดพลาดอยู่ในระดับปานกลาง และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอนในการท างานได้อยู่ในระดับน้อย 
ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้น าหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางแรงงานพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แรงงานที่ใช้หาได้ง่ายโดยทั่วไปในชุมชนอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด เพราะส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพที่คล้ายคลึง
กันหรือเหมือนกันท าให้สามารถเลือกแรงงานได้ไม่ยาก 
รองลงมาแรงงานที่มีอยู่ปัจจุบันมีเพียงพอ และต้องการลด
ต้นทุนในการจ้างแรงงาน อยู่ในระดับมาก ลูกค้าสั่งสินค้า
น้อยเลยให้ท าให้ลดจ านวนแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง  
แรงงานมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับ
ปานกลางอันเนื่องมาจากแรงงานหาได้โดยทั่วไปในชุมชน
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แล้วอีกทั้งสมาชิกในกลุ่มมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
นั้นเป็นอย่างดีท าให้สามารถด าเนินการเองได้โดยที่ไม
จ าเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่ม แนวโน้มแรงงานในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านอยากได้แรงงานเพิ่มอยู่ในระดับ น้อย แรงงาน
ไปอยู่กับกิจการอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันอยู่ในระดับน้อย 
และผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานอยู่ในระดับน้อย 
ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: ทุนมนุษย์, การพัฒนา ,วิสาหกิจชุมชน 

Abstract 
        This research aims to: To study human 
capital factors that are effective. To develop 
community 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 
intellectual 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 
capital 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 
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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 
who are not qualified for the job are at a lower 
level, respectively. 

 
Keywords: Human capital, development, 
community enterprise 

บทน า 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

        ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible Asset) มีความส าคัญขึ้นเรื่อยๆ สินทรัพย์
บางอย่างอาจมีค่ายิ่งกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น ทุน
มนุษย์ (Human Capital) ซึ่งประกอบด้วย 3 สิ่งคือคือ ทุน
ทางปัญญา (Intellectual Capital) ทุนทางสังคม (Social 
Capital)ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) ยิ่งในสังคม
และเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มุ่งเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) ยิ่งท าให้
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ กลายเป็นสิ่งที่มีพลัง
อ านาจมหาศาลวิธีการบริหารรูปแบบเดิมมักมุ่ งไปใน
สินทรัพย์ที่ จับต้องได้  คงจะต้องมีการ เปลี่ ยนกรอบ
แนวความคิดใหม่ว่าจะมีวิธีการบริหารใดที่ท าให้สินทรัพย์ที่
จับต้องไม่ได้เหล่านี้มีราคามูลค่าเพิ่มขึ้น นอกจากจะมี
มูลค่าเพิ่มแล้ว ยังต้องน ามาซึ่งความรักความผูกพันและ
ความพึงพอใจกับเจ้าของสินทรัพย์หรือเจ้าของทุนมนุษย์
เหล่านั้น โดยทุนมนุษย์คือ คุณลักษณะต่างๆรวมถึ ง
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ซึ่งเกิดมาพร้อมกับตัวมนุษย์ผู้นั้น หรือใช้เวลา
และเงินในการสร้างเสริม สะสม คงไว้ ทุนมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น แต่ทุนมนุษย์ถูกสะสมขึ้นมาหลายๆ
ทางเช่น ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน การย้าย
ถิ่นฐาน ประสบการณ์ชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมทั้งการ

ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ สาเหตุที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ค าว่า 
“ทุน” เนื่องจากต้องมีเรื่องของ เวลา ความพยายาม เงิน ใน
การเสริมสร้างทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับการ
ลงทุนปกติ เพื่อให้ได้คืนมาทีหลังและการได้คืนมาไม่
จ าเป็นต้องได้มาในรูปของตัวเงินเพียงอย่างเดียว เงินเป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนคนที่มีต้นทุนมนุษย์มาก จะมี
ความสามารถและมีแนวโน้มที่จะมีรายได้มากกว่าคนที่มีทุน
มนุษย์น้อย จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์พบว่า คนที่
จบปริญญาตรีหรือสู งกว่ ามักมี รายได้ ในชีวิตสู งกว่ า 
นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ยังพบอีกว่า การศึกษาเป็นการ
ลงทุนที่ท าให้เกิดผลก าไรเช่นเดียวกับการลงทุนด้านสุขภาพ
เพราะสามารถท าให้คนที่งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(นิสดารก์  เวชยานนท์. 2552 : 3) 
        จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า
ต าบลสวายจีก อ าเภเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้เป็นพื้นที่
ด าเนินการวิจัยนั้นเป็นพ้ืนท่ีส าคัญทางประวัติศาสตรแ์ละเป็น
พื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์คือ 
สนามแข่งขันฟุตบอลไอโมบายสเตเดียมและสนามแข่งขันรถ
ช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอกิตซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมา
เป็นจ านวนมาก ที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสามารถน า
ผลการวิ จั ยที่ ไ ด้ เ ป็ นต้ นแบบในการวิ จั ย เพื่ อศึ กษา
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้  คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยด้าน
ทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ของผู้น าหรือหัวหน้า
กลุ่มที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. ความส าคัญของการวิจัย 
        การศึกษาครั้งน้ีสามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นเป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการการพัฒนา
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ทุนมนุษย์ และมีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าต าบล
สวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

4. สมมติฐานการวิจัย 
        ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุน
มนุษย์  

5. ขอบเขต กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  1. ขอบเขตของการศึกษา 

        การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษา ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที
มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับผู้น ากลุ่ม
หรือหัวหน้าในกลุ่มวิหสากิจชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรมย์ จ านวน 11 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

  2. ขอบเขตเนื้อหา 
        ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที
มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทุนมนุษย์ประกอบด้วย 2 สิ่งคือ ทุนทาง
ปัญญา ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณ์ที่คนสะสมเอาไว้ 
รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวเราที่เรียกว่า Tacit Knowledge 
และทุนทางแรงงาน เป็นความต้องการแรงงาน และมี
แรงงานเพียงพอรวมถึงประสิทธิภาพในการท างาน 
 
  3. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
       การวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปนี ้

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
          คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับผู้น ากลุ่มหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่ต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมย์ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีเง่ือนไขในการคัดเลือกคือ 
เลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ด าเนินการก่อตั้งและมีการ
ด าเนินการตามจริง  จ านวน 11 กลุ่ม ดังนี้ 1)วิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนหอมมะลิ 105 ม.2 2)วิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ชน ม.2 3)วิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสานบ้านสวายจีก ม.1 4)วิสาหกิจชุมชนตีเหล็ก
บ้านใหม่ ม.4 5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ ม.7 
6)วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเอกมัย ม.17 7)
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านสวายจีกม.2 8)วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานครบวงจร บ้านโคกหิน ม.19 
9)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าขนมบ้านใหม่ ม.4  10)วิสาหกิจ
ชุมชนข้าวหอมมะลิ ม.14  11)วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวนาปี 
ม.5 

2. คร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ใน
การท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน และ 
ต าแหน่งงานที่ท าในปัจจุบัน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)     
         ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนมนุษย์ จ านวน 17 
ข้อ โดยครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวกับทุนมนุษย์ทั้ง 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านทุนทางปัญญา จ านวน 8 ข้อ ด้านทุนแรงงาน 
จ านวน 9 ข้อ  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  

ทุนมนุษย์ 

1 ทุนทางปัญญา  

2 ทุนแรงงาน 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระดับการศึกษา 

1.4 ประสบการณ์ 

1.5 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

1.6 อาชีพในปัจจบุัน 

 

แนวทางการ

พัฒนา 

วิสาหกิจชุมชน 

ต าบลสวายจีก  

อ าเภอเมือง  

จังหวัดบรุีรัมย ์
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        ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการปัจจยั
ส่งเสริมการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

3. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการลงพื้นที่วิจัยเพื่อศึกษาบริบททั้งหมด
และน าผลของการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถามซึ่ง
ในการสร้างแบบสอบถามนั้น ให้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยที่
เป็นคนในพื้นที่ร่วมก าหนดแนวทางในการท าแบบสอบถาม 
โดยแบ่ งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาถึ ง
รายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

3. เมื่อได้แบบสอบถามฉบับเรียบร้อยแล้วน า
แบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการ
วิจัยและแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ        
          4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการน า
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอีกรอบหนึ่งคือประชากร
ที่อยู่ในวัยท างานที่ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรม รับ
ราชการ รับจ้างทั่วไป และ ค้าขาย ในเขตพื้นที่ต าบลสวาย
จีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมย์ เพื่อหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
การเก็บข้อมูล และน าแบบสอบถามมาปรับปรุงเพื่อให้ตรง
กับข้อมูลอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
       5. คณะผู้วิจัยด าเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและ

วิธีการ ดังน้ี 
1. ด าเนินการเตรียมแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ความสมบูรณ์ของเอกสารแบบสอบถามเพื่อเตรียมน าออกลง
พื้นที่เก็บข้อมูล 

2. ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลกับกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนต าบลสวายจีก จ านวน 11 กลุ่ม 

3.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ
กลับคืนครบถ้วนของจ านวนแบบสอบถาม  
 4.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามทีไ่ด้รับไปวเิคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

5. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
        ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของชุมชน
ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 
        ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 
น ามาเรียบเรียงเนื้อหารายละเอียดแล้วคณะผู้วิจัยตีความ 
และให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย
และท าการสรุปผล 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้น าหรือหัวหน้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
1. ด้านเพศพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100   
2. ด้านอายุพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยะ 66.7 รองลงมา 41 
– 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตามล าดับ  

3. ด้านระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 
33.3  ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษา 6 คิดเป็นร้อยละ 11.1 
และ ต่ ากว่าประถมศึกษา 6 คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดับ 



6 

 
4. ด้าน ประสบการณ์ในการท างาน/ในการ

ประกอบอาชีพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบ
การ์ในการท างาน/ประกอบอาชีพมากกว่า  10  ปี คิดเป็น
ร้อยละ 88.9 รองลงมา 3 – 6 ปี  คิดเป็นร้อยละ 11.1 
ตามล าดับ 

5. ด้านรายได้เฉลี่ยที่ได้รบัในปัจจุบันพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญีมีรายไดเ้ฉลีย่ที่ได้รับในปัจจุบันต่ ากว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ77.8 รองลงมา 5,001 - 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 ตามล าดับ 
  นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้สรุปผลการด าเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิ
สาหกิขชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรี รัมย์ 
โดยท าการเก็บข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้น าหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางปัญญาพบว่า ทุน
มนุษย์ด้านทุนทางปัญญาของผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านมี
ความสามารถในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจาก
การท างานในอาชีพของตนได้ ท่านมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ในอาชีพ ท่านมีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา ท่านสามารถน า
ความรู้จากการศึกษา เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบัน
ของตนเองได้ สามารถถ่ายทอด หรือให้ค าแนะน าเพื่อน
ร่วมงานหรือบุคคลที่มาขอค าแนะน าได้อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ท่านมีทักษะการสื่อสารที่รวดเร็ว 
เข้าใจง่ายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ท่าน
มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่แม่นย า ไม่ผิดพลาดอยู่ ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และท่านมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอนในการท างานได้อยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 2.00 ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางแรงงานพบว่า ทุนมนุษย์ด้านทุน
แรงงานของผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาพรวม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงงานที่ใช้หาได้ง่าย
โดยทั่วไปในชุมชนอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 รองลงมา ท่านคิดว่าแรงงานที่มีอยู่ปัจจุบันมีเพียงพอ 
ท่านต้องการลดต้นทุนในการจ้างแรงงานอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ลูกค้าสั่งสินค้าน้อยเลยให้ท าให้ลด
จ านวนแรงงานอยู่ในระดับานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  
แรงงานมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 แนวโน้มแรงงานใน
หน่วยงานของท่าน (5 ปีย้อนหลัง) ท่านอยากได้แรงงานเพิ่ม
อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 แรงงานไปอยู่กับ
กิจการอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.22 และ ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงาน
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 1.55 ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผูน้ าหรือหัวหน้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  

1. ด้านเพศพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย เนื่องจากว่าหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มจากการเป็นผู้น าชุมชน หรือ
ผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่มนั้นๆ  

2. ด้านอายุพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปเนื่องหัวหน้ากลุ่มส่วนใหญ่จะ
คัดเลือกจากการเป็นผู้น าชุมชน และมีประสบการณ์ดังนั้น
สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเลือกให้เป็นผู้น าชุมชน 

3. ด้านระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 44.4 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สรสิชา  ศรีนวล (บทคัดย่อ : 2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทุนทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ กรณีศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  พบว่าการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย /ปวช.ส่งผลให้ปัจจัยทุน
ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ด้านประสบการณ์ในการท างาน/ในการประกอบ
อาชีพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการ์ใน
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การท างาน/ประกอบอาชีพมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
88.9 ในการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามบริบทของกลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกมีประสบการณใ์นการประกอบอาชีพ
อยู่แล้วจึงได้จัดตั้งกลุ่มให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ม ี 

5. ด้านรายได้เฉลี่ยที่ได้รับในปัจจุบันพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญีมีรายไดเ้ฉลีย่ที่ได้รับในปัจจุบันต่ ากว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ77.8 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  สรสิชา   ศรีนวล (บทคัดย่ อ  : 2552)  ได้ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่ามีรายได้ต่ ากว่า 
6,000 บาทส่งผลให้ปัจจัยทุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 
  นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้สรุปผลการด าเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิ
สาหกิขชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยท าการเก็บข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ดังนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้น าหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางปัญญาพบว่าทุน
มนุษย์ด้านทุนทางปัญญาของผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้น าหรือหนัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีความสามารถในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดจากการท างานในอาชีพของตนได้  มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะในอาชีพ ท่านมีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆ
อยู่ ในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถน าความรู้จาก
การศึกษา เล่าเรียนมาหรือจากการได้อบรมพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆที่จัดให้มาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันของ
ตนเองได้ สามารถถ่ายทอด หรือให้ค าแนะน าเพื่อนร่วมงาน
หรือเพื่อนร่วมอาชีพหรือบุคคลที่มาขอค าแนะน าได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีทักษะการสื่อสารที่รวดเร็ว เข้าใจง่ายอยู่
ในระดับปานกลาง  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่แม่นย า 
ไม่ผิดพลาดอยู่ ในระดับปานกลาง และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอนในการท างานได้อยู่ใน
ระดับน้อย ตามล าดับและจากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นส่งผลต่อทุนทางปัญญาเพราะผู้น าหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 

การเช่ือมโยงภูมิปัญญา วัฒนธรรมมาผสมผสานให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาง
กลุ่มยังขาดการต่อยอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ และ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญปัญหากับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้น าหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางแรงงานพบว่า ทุน
มนุษย์ด้านทุนแรงงานของผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงงานท่ีใช้หาได้ง่ายโดยทั่วไป
ในชุมชนอยู่ในระดับ มากที่สุดเพราะส่วนใหญ่ในชุมชนจะ
ประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันท าให้สามารถ
เลือกแรงงานได้ไม่ยาก  รองลงมาแรงงานที่มีอยู่ปัจจุบันมี
เพียงพอ ท่านต้องการลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน อยู่ใน
ระดับมาก ลูกค้าสั่งสินค้าน้อยเลยให้ท าให้ลดจ านวนแรงงาน
อยู่ ในระดับปานกลาง  แรงงานมีความพึงพอใจต่ อ
ค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลางอันเนื่องมาจาก
แรงงานหาได้โดยทั่วไปในชุมชนแล้วอีกทั้งสมาชิกในกลุ่มมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นเป็นอย่างดีท าให้สามารถ
ด าเนินการเองได้ โดยที่ ไมจ าเป็นต้องจ้างแรงงาน เพิ่ม 
แนวโน้มแรงงานในหน่วยงานของท่าน ท่านอยากได้แรงงาน
เพิ่มอยู่ในระดับ น้อย แรงงานไปอยู่กับกิจการอื่นที่เป็น
ประเภทเดียวกันอยู่ในระดับน้อย และ ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่
ไม่เหมาะสมกับงานอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ซึ่งช้ีให้เห็น
ข้อมูลหลายประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับทุนทางแรงงาน คือ 
ลักษณะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในกลุ่ม
ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิศักดิ์ พลศรี 
(บทคัดย่อ : 2551) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะ
ผู้น าในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และศึกษา
กระบวนการท างานของผู้น าในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยทาการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะเพื่อลึกผู้ที่
เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน จาก
การศึกษาพบว่า การที่ชุมชนเข้มแข็งได้นั้นผู้น าชุมชนเป็นผู้มี
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บทบาทส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง  โดยการเป็นผู้
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เป็นผู้จัดให้มี
การศึกษาอบรมและดูงาน ผู้น าเป็นผู้พาคิดพาทาเป็น
ตัวอย่าง ผู้น าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มผ่านกรรมการและสมาชิก เป็นผู้ให้คุณให้โทษแก่
สมาชิก ผู้น ามีบทบาทเป็นผู้ที่ริเริ่มและกระตุ้นให้สมาชิก/

ชุมชนอยากกระทา ผู้น าทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็น
ผู้สร้างศรัทธาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่ม/ชุมชน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทุนมนุษย์ของผู้น าหรือ
หัวหน้ากลุ่มวสิาหกิจชุมชน ด้านทุนทางปัญญาพบว่า ทุน
มนุษย์ด้านทุนทางปัญญาของผู้น าหรือหัวหน้ากลุม่วิสาหกจิ
ชุมชนในข้อท่านมีทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
การสื่อสารหรือเพื่อลดขั้นตอนในการท างานได้อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลีย่ต่ าสุดเท่ากับ 2.00 ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของหัวหน้ากลุ่มหรือผู้น ากลุม่วิสาหกิจชุมชนที่มีความ
ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้ด าเนินการกับกลุ่มวสิากิจให้มี
ความทันสมัยและเกิดความรวดเรว็ในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์ของผู้น าหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางแรงงานในข้อผู้สมัคร
มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดเท่ากับ 1.55 แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของสมาชิกใน
กลุ่มมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพราะมีระดับความคิดเห็นในข้อ
นี้อยู่ในระดับน้อยแต่น่าจะมีเหตุผลบางประการที่ส่งผลท าให้
ภาพรวมด้านทุนทางแรงงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เช่น ระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง, 2546 ในเรื่องการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยการใช้ความรู้จากพื้นฐานภูมิ
ปัญญาเดิมผสมผสานองค์ความรู้ใหม่ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีการบริหารจัดการ
ต้นทุนในชุมชน มุ่งหวังอรรถประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สร้าง
อาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้มั่นคง ซึ่งมีรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประกอบกิจการแบบเดี่ยว และในรูปแบบเครือข่าย 

โดยวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีครอบคลุม
และมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

2. อาจศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจได้ 
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามใน
ที่น้ี 

กิตติกรรมประกาศ 
        วิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ที่แนะน า
แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์ทุก
ท่านที่ ได้  ร่วมวิจัยและผู้ เ ช่ียวชาญทุกท่านที่กรุณาให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุก
ท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
        ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลสวายจีก 
ผู้น าชุมชนและหัวหน้ากลุ่มวสิาหกจิุมชนและชาวต าบลสวาย
จีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมือ
ในการ 
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