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บทคัดยอ

งานวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาบริบทของธุรกจิบรกิารชุมชนในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและ 2) ศกึษาปจจยั
ที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูนําชุมชนและ
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามที่เปนแบบเลือกตอบ และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเขาเปน
สมาชิกของธุรกิจบริการชุมชน มากกวา 2 ป (รอยละ 50.00) มีงานทําประจํา (รอยละ 57.50) มีหนี้สินระดับปานกลาง 
(รอยละ 82.50) ไมเคยมีการจัดต้ังธรุกจิบรกิารชมุชนมากอน (รอยละ 52.50) และมคีวามสนใจใหความรวมมอืกบักิจกรรมตางๆ 
ของธุรกิจบริการชุมชน (รอยละ 60.00) อีกทั้งตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจบริการชุมชน มีความเช่ือมั่น
ในการรวมกลุมธรุกจิบริการชุมชน สามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับธรุกจิบริการชุมชนไดอยางถูกตอง คดิวาธรุกจิบริการชุมชน
ของกลุมของตนเองมีเงินทุนในการดําเนินงานเพียงพอ ธุรกิจบริการชุมชนมีเพียงพอกับความตองการของตลาด เคยไดรับ
การสนับสนุนดานเคร่ืองมือ สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ มีความเปนอยูดีขึ้น ผลิตภัณฑมีการพัฒนารูปแบบ
อยางสมํ่าเสมอ ไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และคิดวาผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค (รอยละ 100 เทากัน) สวนปจจัย
ทั้ง 9 ดาน สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
คําสําคัญ: ธุรกิจบริการชุมชน ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ เมืองพัทยา

ABSTRACT

The objectives of this research paper were 1) to study the context of the Community Service Business 
in Pataya City, Chonburi province and 2) to study the factors that affect the success of the Community 
Service Business in Pataya City, Chonburi province. The samples were of community leaders and individuals 
who involved with the Community Service Business in Pataya City 40 people by specific method. The research 
tools include the questionnaire and the structured interviews. The research found that: Most were 
the member of the Community Service Business more than two years (50.00%). Most have work done (57.50%). 



Most have moderate debt (82.50%). Never established Community Service Business (52.50%). They have 
interested to cooperate with the activities of the Community Service Business (60.00%). They want to 
participate in the activities of the Community Service Business, have confident in the integration of Community 
Service Business. They can tell the details about the Community Service Business that correctly. 
The Community Service Business have adequate capital to operate, They think the Community Service Business 
sufficient market demand. Ever get support tools. The member of Community Service Business have increased 
revenue from this business venture, and the lives were better more than ever. They think the product were 
development regularly. The effective productivity and they think the operation achieve the purpose (100.00%). 
The 9 factors affect that to the success of the Community Service Business in Pataya City, Chonburi Province.
Keywords: Community Service Business, The Factor Effecting the Success, Pattaya City

บทนํา

พทัยา มชีือ่เสยีงวาเปนเมอืงทองเทีย่วทางธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทย เปนศนูยกลางดานเศรษฐกจิ การคมนาคม 
การศึกษา การกีฬา และเปนเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเหมาะที่จะลงทุนและทองเที่ยว อนึ่งยังเปนเมืองที่มีการปกครอง
ที่เอื้อใหประชาชนมีสวนรวมอยางมาก พัทยาจึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหมีการขับเคลื่อนใหเปน
เมืองนานาชาติ จากแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว 2558-2560 ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดระบุใหจังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด เปนเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก มีเปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยว
ชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากล โดยสงเสริมใหเมืองพัทยาเปน Tourism & Sport City พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว 
สินคาและบริการใหไดมาตรฐานโดยคํานึงถึงชุมชนและส่ิงแวดลอม พัฒนาเช่ือมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 
สูภาคอุตสาหกรรมบริการทองเท่ียว แทนการนําเขาและบริโภคสินคาจากตางประเทศ (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558) 
ปจจุบันเมืองพัทยาไดพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว การเติบโตทางดานธุรกิจการลงทุนของสถาบันตางๆ ทําใหเมืองพัทยาไดรับ
การพัฒนาจากชุมชนชาวประมงเล็กๆ กลายมาเปนชุมชนเมืองที่มีบทบาทสําคัญตอสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ถงึกระน้ันเมอืงพทัยาก็ยงัคงรักษาเอกลักษณและเสนหของความเปนเมอืงแหงการพักผอนตากอากาศริมทะเล
ที่สวยงามและสงบสุข ชุมชนในเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานราชการในหลายๆ ดาน มีธุรกิจบริการ
ชุมชนเกิดขึ้นเพ่ือใหบริการประชาชนในชุมชนและนักทองเท่ียว สรางรายไดใหกับชุมชน ธุรกิจบริการชุมชนจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศน “ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ของกรมการพัฒนาชุมชน ทําให
เมอืงพทัยาเปนตลาดทองเทีย่วของคนไทยและชาวตางชาต ิมคีนไทยสวนหนึง่ซือ้บานทีเ่มอืงพทัยาเปนบานทีอ่ยูอาศยัหลงัทีส่อง 
และมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย

จากรายงานเรื่องธุรกิจชุมชน เสนทางที่เปนไปไดของณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542: 124) ไดกลาววา ปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจชุมชน ประกอบดวย ปจจัยดานการผลิต ดานการตลาด ดานแรงงาน 
ดานการเงิน ดานการบริหาร ดานปฏิสัมพันธกับภายนอก ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ดานความเปนผูนํา และดานระเบียบ
ขอบงัคบัขององคกร ผูวจิยัตองการศึกษาวาปจจัยดงักลาว ปจจยัใดบางทีช่วยสงเสรมิธรุกจิบรกิารชุมชนในเมอืงพทัยาใหประสบ
ผลสําเร็จ และสงเสริมใหธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยาประสบผลสําเร็จอยางไร เนื่องดวยเมืองพัทยาเปนเปาหมายหลัก
ในการพฒันาไปสูการทองเทีย่วชายทะเลสสีนัตะวนัออกระดบัสากล (กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา, 2558) กิจกรรมทางดาน
เศรษฐกิจ ดานการบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว มีการแขงขันคอนขางสูง ชุมชนเมืองพัทยา 42 ชุมชน (เมืองพัทยา, ม.ป.ป.) 
ลวนมีธุรกิจบริการใหกับประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอผูที่จะประกอบธุรกิจ
บริการชุมชนไดนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารธุรกิจของตนเองและของชุมชนตอไป
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วัตถุประสงค

1.  เพื่อศึกษาบริบทของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
     

ตัวแปรที่ศึกษา

นิยามศัพท

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ หมายถึง ปจจัย 9 ดาน ไดแก ดานการผลิต ดานการตลาด ดานแรงงาน 
ดานการเงิน ดานการบริหาร ดานปฏิสัมพันธกับภายนอก ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ดานความเปนผูนํา และดานระเบียบ
ขอบังคับขององคกร

ผูนําชุมชนในเขตเมืองพัทยา หมายถึง ประธานชุมชนในเขตเมืองพัทยา จํานวน 42 ชุมชน
ผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจบริการชุมชน หมายถึง ประธานกลุมธุรกิจบริการชุมชน หรือสมาชิกกลุมธุรกิจบริการชุมชน
ธุรกิจบริการชุมชน หมายถึง ธุรกิจที่มีสมาชิกเปนคนในชุมชนนั้นรวมกันจัดตั้งและดําเนินกิจการ เชน ธุรกิจรานคา 

ที่พกัตากอากาศ สปาชุมชน และผลิตภัณฑโอทอป

ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะปจจัย 9 ดาน ที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ไดแก ดานการผลิต ดานการตลาด ดานแรงงาน ดานการเงิน ดานการบริหาร ดานปฏิสัมพันธกับภายนอก ดานการมีสวนรวม 
ดานความเปนผูนํา และดานระเบียบขอบังคับขององคกร

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูนําชุมชนในเขตเมืองพัทยาและผูที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจบริการชุมชน จํานวน 42 คน (จากจํานวน

ชุมชนในเมืองพัทยา จํานวน 42 ชุมชน)
กลุมตัวอยาง คือ ผูนําชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจบริการชุมชนในเขตเมืองพัทยา จํานวน 40 คน ซึ่งไดมา

โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (ตามการตอบรับของชุมชนและการเขารวมสัมภาษณของชุมชน)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คอื ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอมูลสวนบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบับรบิท

ของธุรกิจบริการชุมชนในเขตเมืองพัทยา มีจํานวน 15 ขอ เปนแบบเลือกตอบ และไดหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยหา

ปจจัยที่สงผลใหธุรกิจบริการชุมชน
ในเขตเมืองพัทยาประสบผลสําเร็จ

ความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชน
ในเขตเมืองพัทยา
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คาดชันคีวามสอดคลองของเน้ือหา (IOC) จากผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทาน ไดคาดชันคีวามสอดคลองของเน้ือหา (IOC) อยูระหวาง 
0.67-1.00 และหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคา 0.7830

2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชน
ในเมืองพัทยา มีลักษณะเปนคําถามสัมภาษณแบบปลายเปด จํานวนทั้งหมด 11 คําถาม และไดหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) 
อยูระหวาง 0.67-1.00

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ทําการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง คือ ผูนําชุมชนและผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ

ชุมชนในเมืองพัทยา จํานวน 40 คน โดยนัดหมายกับกลุมตัวอยางเพื่อทําการแจกแบบสอบถาม และไดแบบสอบถาม
กลับคืนครบทั้งหมด

2. การวจิยัเชงิคุณภาพ ผูวจิยัเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเอง โดยนดัหมายกบักลุมตวัอยาง จาํนวน 40 คน คอื ผูนาํชมุชน
และผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา ไดทําการช้ีแจงวัตถุประสงคใหทราบกอน และดําเนินการสัมภาษณ 
โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและจดบันทึกคําสัมภาษณ พรอมกับบันทึกเสียงการสัมภาษณ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ และคารอยละ การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใช

การวิเคราะหเนื้อหาจากคําสัมภาษณ

ผลการวิจัย

1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 70.00 มีอายุ
ตํ่ากวา 30 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 45.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
มีสถานภาพเปนสมาชิกชุมชน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และเปนประธานของธุรกิจบริการชุมชน จํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 47.50 มีระยะเวลาที่เขาเปนสมาชิกของธุรกิจบริการชุมชน มากกวา 2 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50.00

2. บริบทของธุรกิจบริการชุมชนในเขตเมืองพัทยา โดยผู ตอบแบบสอบถาม จํานวน 40 คน พบวาสวนใหญ
มีงานทําประจํา จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 57.50 มีจํานวนหนี้สินปานกลาง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82.50 ไมเคย
มกีารจดัตัง้ธรุกจิบริการชมุชนมากอน จาํนวน 21 คน คดิเปนรอยละ 52.50 ตองการมสีวนรวมในกจิกรรมตางๆ ของธรุกจิบรกิาร
ชุมชน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100.00 มีความเชื่อมั่นในการรวมกลุมธุรกิจบริการชุมชน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 
100.00 มีความสนใจใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจบริการชุมชน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 60.00 สามารถ
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริการชุมชนนั้นไดอยางถูกตอง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100.00 คิดวาธุรกิจบริการชุมชน
ของตนเองมีเงินทุนในการดําเนินงานเพียงพอ คิดเปนรอยละ 100.00 คิดวาธุรกิจบริการชุมชนมีเพียงพอกับความตองการ
ของตลาด คิดเปนรอยละ 100.00 เคยไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมือ คิดเปนรอยละ 100.00 คิดวาสมาชิกของธุรกิจบริการ
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจนี้ คิดเปนรอยละ 100.00 และมีความเปนอยูดีขึ้นมาก คิดเปนรอยละ 100.00 คิดวา
มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑอยางสมํ่าเสมอ คิดเปนรอยละ 100.00 ไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100.00 
และคิดวาผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค คิดเปนรอยละ 100.00

3. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีขอบเขตดานเนื้อหาอยู 9 ดาน 
โดยการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ สรุปไดดังนี้

 ดานการผลติ สงผลตอความสําเรจ็ เน่ืองจากเขตในเมืองพทัยามีธรุกิจบรกิารชุมชนท่ีหลากหลาย มทีาํเลท่ีตัง้ อากาศ
และสิ่งแวดลอมดี มีการผลิตสินคารวมกับการบริการที่ดีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 
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  ดานการตลาด สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากมีตลาดและคูคาที่แนนอนและพอเพียง
  ดานแรงงาน สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีความตองการใชแรงงาน

ที่มีฝมือมาก
  ดานการเงิน สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีฐานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง

สามารถพึ่งตนเองดานเงินทุน
  ดานการบริหาร สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีการบริหารที่ดี

มีประสิทธิภาพ 
  ดานปฏิสัมพันธกับภายนอก สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีปฏิสัมพันธ

กับภายนอก ทั้งในดานการใหคําแนะนําและดานแหลงเงินทุน
  ดานการมีสวนรวมของสมาชิก สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากสมาชิกในธุรกิจบริการชุมชน ในเขตเมืองพัทยา 

มีสวนรวมในธุรกิจบริการชุมชน คือ รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือกระทํา และรวมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น
  ดานความเปนผูนาํ สงผลตอความสาํเรจ็ เนือ่งจากในเขตเมอืงพทัยา ธุรกจิบรกิารชมุชน มผีูนาํชุมชนทีม่บีทบาท

สําคัญในการริเริ่มการเสนอแนวทางเลือกในการวางแผน การกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบในการดําเนิน
กิจกรรม

  ดานระเบียบขอบังคับขององคกร สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากธุรกิจบริการชุมชนมีระเบียบขอบังคับ
เปนกฎกติกาเพื่อใหทุกคนปฏิบัติตามเพื่อไปสูเปาหมายไปอยางราบรื่นในธุรกิจบริการชุมชนนี้

การอภิปรายผล

จากผลการวจิยัปจจยัทีส่งผลตอความสาํเรจ็ของธรุกจิบรกิารชมุชนในเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ีมขีอบเขตดานเน้ือหา
อยู 9 ดาน ไดแก

ดานการผลิต พบวาสงผลตอความสาํเรจ็ เนือ่งจากในเขตเมืองพทัยามธีรุกจิบรกิารชมุชนทีห่ลากหลาย มทีาํเลทีต่ัง้ อากาศ
และสิ่งแวดลอมดี มีการผลิตสินคารวมกับการบริการที่ดีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัย 
ของมนตรัก ธีรานุสรณ (2551) ที่ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
พบวา ปจจัยดานการผลิต คอื ผลิตภัณฑจากผักตบชวา และผลติภัณฑปลาสม มคีณุภาพไดมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ปลาสม 
ไดรับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการ
ชุมชน เชนเดียวกัน ดังนั้น ไมวาจะเปนตัวสินคาและการบริการที่ดีในราคาท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของตลาด 
ยอมทําใหเปนที่ยอมรับในความสามารถในการแขงขันได

ดานการตลาด พบวาสงผลตอความสาํเรจ็ เนือ่งจากวามตีลาดและคูคาท่ีแนนอนพอเพยีงและการศกึษาปจจยัการตลาด
เปนการคนหาขอมูลความตองการของตลาด และตองมีการสงเสริมดานการตลาด เพื่อใหสินคาสามารถจําหนายไดมากขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร (2553) ที่ศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของธรุกจิชมุชน จงัหวดัมหาสารคาม พบวา ปจจยัดานการตลาดมผีลตอความสาํเรจ็ของธรุกจิบรกิารชมุชนในจงัหวดัมหาสารคาม 
เชนเดียวกัน

ดานแรงงาน พบวาสงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีความตองการใชแรงงาน
ที่มีฝมือมาก แตหลายๆ แหงยังขาดแคลนแรงงาน สงผลตอการผลิต การจัดจําหนายท่ีไมทันตอความตองการของตลาด 
การสงงานที่ไมตรงตามเวลาที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย เสถียร (2555) เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน: 
กรณีศึกษากลุมเกษตรอินทรีย ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา โดยภาพรวมใหความสําคัญดานการบริหาร
อยูในระดับมาก และพบวา การบริหารดานคน เปนดานที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนสูงที่สุด
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ดานการเงิน สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีฐานเศรษฐกิจที่เขมแข็งสามารถ
พึ่งตนเองดานเงินทุนได สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยดานการบริหารการเงินและทุน มีผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชน เชนเดียวกัน

ดานการบริหาร สงผลตอความสําเร็จ เน่ืองจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาภรณ จงวุฒิเวศย (2552) ที่ทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของธรุกจิชมุชนในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัรอยเอด็ พบวา ปจจยัดานการบริหารและจดัการ สงผลตอความสําเรจ็ของธรุกจิบรกิาร
ชุมชนเปนลําดับแรก

ดานปฏสิมัพันธกบัภายนอก สงผลตอความสาํเรจ็ เนือ่งจากในเขตเมืองพทัยา ธรุกิจบรกิารชุมชนมปีฏสิมัพนัธกบัภายนอก 
ทัง้ในดานการใหคาํแนะนาํและดานแหลงเงนิทนุ ซึง่สอดคลองกนักับงานวจิยัของ ทศันีย เสถยีร (2555) เร่ือง การบรหิารจัดการ
ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมเกษตรอินทรีย ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา โดยภาพรวมใหความสําคัญ
ดานการบรหิารในระดบัมาก และพบวา การบริหารดานปฏสิมัพนัธกบัภายนอกมผีลตอความสาํเรจ็ของธรุกจิบรกิารชุมชนสูงทีส่ดุ

ดานการมีสวนรวมของสมาชิก สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากสมาชิกมีสวนรวมในธุรกิจบริการชุมชน คือ รวมคิด 
รวมตดัสนิใจ รวมลงมอืทาํ และรวมรบัผดิชอบตอผลทีเ่กิดข้ึน ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ กสุมุา ทวศีร ี(2549) ทีท่าํการประเมินผล
ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจชุมชนในจังหวัดตรังที่ไดคัดสรรเปนสุดยอดสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ระดับประเทศ 
5 ดาว พบวา ปจจัยดานการมสีวนรวมของสมาชกิ เปนปจจยัแหงความสาํเรจ็ในธรุกจิดงักลาว คอื สงผลตอความสาํเรจ็ของธรุกจิ
บริการชุมชนเชนเดียวกัน

ดานความเปนผูนํา สงผลตอความสําเร็จ เนื่องจากในเขตเมืองพัทยา ธุรกิจบริการชุมชนมีผูนําชุมชนที่มีบทบาทสําคัญ
ในการริเริม่การเสนอแนวทางเลือกในการวางแผน การกําหนดนโยบายตางๆ เพือ่ใหเกดิความเปนระเบียบในการดําเนนิกจิกรรม 
สอดคลองกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ โกศลกติตอิมัพร (2553) ทีท่าํการศกึษา เรือ่ง ปจจัยท่ีสงผลตอความสาํเรจ็ในการดําเนินงาน
ของธุรกิจชุมชน จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยดานผูนํา มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนสูงที่สุด

ดานระเบียบขอบังคับขององคกร สงผลตอความสําเร็จ เน่ืองจากกลุมตัวอยางในเขตเมืองพัทยา มีความคิดเห็นวา 
ระเบียบขอบังคับเปนกฎกติกาเพื่อใหทุกคนปฏิบัติตามเพื่อไปสูเปาหมายไดอยางราบรื่นในธุรกิจบริการชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นิภาภรณ จงวุฒิเวศย (2552) ที่ทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปจจยัดานระเบียบขอบังคับของชุมชน เปนปจจัยในลําดับแรกที่สงผลใหธุรกิจบริหาร
ชุมชนประสบผลสําเร็จ คือ การที่ธุรกิจบริหารชุมชนจะประสบผลสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยดานระเบียบขององคกรดวย

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ธุรกิจบริการชุมชนเปนทางเลือกหนึ่งที่ลดความยากจนของคนในชุมชน ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธใหเห็นถึง

ความสําคัญของการสรางรายไดจากการทําธุรกิจบริการชุมชนและสงเสริมความรูดานการบริหารธุรกิจบริการชุมชน รวมท้ัง
สงเสริมกิจกรรมที่สรางความสัมพันธที่ดีตอกันของคนในชุมชนกับผูนําในชุมชนและผูที่สนใจรวมลงทุนในธ ุรกิจบริการชุมชน 
โดยเริ่มตนจากผูนําชุมชน เจาของธุรกิจตางๆ ตองรวมมือกันเพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องวิธีการบริหาร การจัดการดานการเงินและการตลาด โอกาสในการขยายธุรกิจ
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน

รูปแบบของวารสาร

• กําหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย

กองบรรณาธิการไดกําหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสําหรับการตีพิมพลง 
“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนําเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนํา ที่มาของปญหา)
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน)
• กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ)
• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด)
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป)
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน 

 และ Citation)
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก

 การนําไปใชประโยชน และ Citation)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการพิมพ
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว
3. ความยาวของเนื้อหา : 15-20 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย :
 -  ชื่อวิทยาศาสตร คําขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus 
 -  ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคํา เชน Berdmann, Lemmermann
 -  ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design
 -  ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคําเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block 

design, RCBD)

การเรียงลําดับเนื้อหา 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น
ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวจิัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทํางานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสําคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคําสําคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา

4. บทนํา (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจิยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสําคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกําหนดคุณสมบัติของ………

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 
โดยเรียงลําดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้

1. หนังสือ
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินติง้

แอนดพับลิชชิ่ง.
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc.

2. วารสาร
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด.
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กําลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20.
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
3. วิทยานิพนธ

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน
การศึกษา.

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ. 
คณะกรรมการอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล) 
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436 

(27 เมษายน 2556)
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การสงตนฉบับ 

1. ผูสงบทความจะตองทําหนังสือนําสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th

การประเมินบทความตนฉบับ

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 
2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี

......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดําเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ 

จํานวน 3,000 บาท
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