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อิทธิพลของความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญาและ
ความรวมมือของสมาชิกที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

ในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย
Effect of Corporate Entrepreneurship, Intellectual Capital and Members 
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บทคัดยอ
  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญา          

ความรวมมือของสมาชิกและผลการดําเนินงาน และ (2) ศึกษาอิทธิพลความเปนผูประกอบการองคการ          

ทุนทางปญญาและความรวมมือสมาชิกที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1                  

ของประเทศไทย  กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน จํานวน 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน 

ลําปางและแมฮองสอน จํานวน 311 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนาหาคารอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ

  ผลการวิจยัพบวาผูประกอบการวิสาหกิจชมุชนสวนใหญใหความสําคญัตอความเปนผูประกอบการ

องคการเปนอันดับแรก รองลงมา คอื การมุงเนนทนุทางปญญา ความรวมมอืของสมาชิกและผลการดําเนนิงาน 

โดยทุกปจจัยอยูในระดับมาก

  การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธพบวาความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอ           

ทุนทางปญญามากที่สุด รองลงมา คือ ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอความรวมมือ             

ของสมาชิกความรวมมอืของสมาชิกมอีทิธพิลทางตรงตอผลการดาํเนนิงาน ทนุทางปญญามีอทิธพิลทางตรงตอ 

ผลการดําเนินงานและลําดับสุดทายความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
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Abstract
  The purpose of this research was (1) to study the corporate entrepreneurship, intellectual 
capital,members collaboration and performance and (2) the study effect of corporate entrepreneurship, 
intellectual capital and members collaboration toward performance of community enterprises on 
Northern Region 1 in Thailand. It was quantitative research and the sampling group was 311 in 
community enterprises. The research tool was in questionnaire format by applying descriptive 
statistics for data analysis. There were composed of the percentage, standard deviation and          
inferential statistics with path analysis technique. 
  The outcomes of research revealed that the importance of corporate entrepreneurship, 
intellectual capital, members collaboration and performance by all factors were valued as most level. 
  The outcomes of path analysis that the corporate entrepreneurship had the most direct 
effect toward intellectual capital, and followed by the corporate entrepreneurship had direct effect 
toward members collaboration, the member of collaboration had direct effect toward performance, 
intellectual capital had direct effect toward the performance, Lastly, the corporate entrepreneurship 

had direct effect toward performance.

Keywords
  Community Enterprises,   Corporate  Entrepreneurship,   Intellectual Capital,   

Members  Collaboration,   Performance of Community Enterprises

บทนํา
  สภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสรางโอกาสแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจ           

เปนอยางมาก โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจในปจจุบันตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่มีความผันผวนและ              

มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การปรับตัวของธุรกิจใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม   

จึงเปนงานที่ทาทายสําหรับผูประกอบการ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายใน อาทิ โครงสรางองคการ กลยุทธ

ของกิจการ ทรัพยากรมนุษยและกระบวนการทํางาน วัฒนธรรมองคการและกฎระเบียบขอบังคับ สวน         

สภาพแวดลอมภายนอก อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี การแขงขนั การเมืองและกฎหมาย 

สังคมและวัฒนธรรม เพราะปจจัยเหลานี้มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น ผูประกอบการตองมี          

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและมีการบูรณาการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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  การประกอบการจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยทุนเดิมที่มีอยูในปจจุบัน บุคคลผูที่มีความคิดสรางสรรค 

มีแรงบันดาลใจ มีความมุ งมั่น มีความกระตือรือรน มีความฉับไวในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม                            

ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมใหมๆ ขณะเดียวกันการประกอบการเปน              

การอํานวยความสะดวกใหกบัผูมสีวนเก่ียวของ โดยเปนผูจดัการท่ีสรางโอกาสใหมๆ  เพ่ือใหเขาถงึการดําเนินงาน 

ภายใตการปรับตัวใหเหมาะสมกับความเสี่ยง (Ireland, Hilt & Sirmon, 2003, 963-989 ; Stam & Elfring, 

2008, 97-111) การประกอบการมีบทบาทสําคัญตอสังคมและระบบเศรษฐกิจภายใตตลาดการคาเสรี            

ผานกระบวนการของการสรางสรรคสิง่ใหมๆ  ดวยการประยุกตใชเงินทนุ   ปจจยัทางกายภาพและปจจยัความเส่ียง

ทางสังคม เพื่อใหไดรับผลตอบแทน รางวัลและความพึงพอใจสวนบุคคล (Hisrich, Peters & Shepherd, 

2010, 6) เพื่อสรางสรรคองคการ กระบวนการและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการเติบโตดวยการสรางสรรคมูลคา

หรือการแสวงหากําไร 

  ผูประกอบการเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองคการ              

ในการที่จะประกอบธุรกิจ (Hatten, 2009, 35) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ โดยใชสมรรถนะ       

ของตนเอง ครอบครัว ญาติและเครือขายเพ่ือสรางสังคมความเปนผูประกอบการในการจัดการธุรกิจให         

เจริญเติบโต พรอมทั้งประยุกตใชกลยุทธใหเหมาะสมกับธุรกิจ (Baum & Locke, 2004, 587-598; Beaver &      

Jennings, 2005, 923-936) ผูประกอบการจึงตองใหความสําคัญกับบทบาทของบุคคลและทรัพยากร                

ที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อสรางกลไกในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหบรรลุเปาหมาย (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556, 94) 

ผานความเปนผูประกอบการองคการท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานทางออมผานการแสวงหาโอกาสและ           

การใชนวตักรรม   ผลปฏบิตังิานดังกลาวสามารถวัดไดในรปูของสินทรัพยทีเ่พิม่ข้ึน โดยตองอาศัยประสบการณ 

ความเช่ียวชาญชํานาญการและเครือขาย (Dale, 1996, 46 ; Kast & Rosenzweig, 1995, 23) เนื่องจากทุน    

ทางปญญาเปนสิ่งที่แฝงอยูในตัวมนุษยซึ่งแตคนจะมีปญญาหรือองคความรู ฐานความรูที่มีอยูในตนเอง    

โดยทีแ่ตละองคการตางมบีคุลากรทีม่ทีนุทางปญญาทีจ่ะสามารถนาํพาใหศกัยภาพและนาํไปสรางมลูคาเพ่ิม 

ทนุทางปญญาเปนความรูทีอ่งคการมคีวามเปนตวัของตวัเองอยางแทจริงและมอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงาน 

(Youndt & Snell, 2004, 337-360) 

  ปจจบุนัรฐับาลไทยไดใหการสนบัสนนุภาคธรุกิจ โดยเฉพาะวสิาหกจิชุมชนเปนกลไกในการขับเคล่ือน

ระบบเศรษฐกิจโดยใหหนวยงานภาครัฐชวยเหลือผูประกอบการ ทั้งนี้รัฐบาลไดมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการวิสาหกิจในแตละชุมชนใหเขาถึงองคความรู สมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนา                            

ขดีความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพ่ือเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดท้ังในประเทศและ   

ตางประเทศ อีกทั้งยังเปนการจุดประกายการดําเนินงานในการพัฒนาธุรกิจขนาดยอมใหควบคูไปกับ               

การพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคทีเ่ชือ่มโยงกับวถิชีวีติและวัฒนธรรมในทองถ่ิน (กรมการพัฒนาชุมชน,

2558, 6) โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการดานการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและ

การจัดการทุน รวมท้ังการพัฒนาผลิตภณัฑในดานรูปแบบและบรรจุภณัฑใหมคีณุภาพและไดมาตรฐานดวย

การนาํแนวคดิเศรษฐกจิสรางสรรคมาประยกุตใชเปนฐานคดิในการเชือ่มโยงและตอยอดกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม
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และภมูปิญญาในทองถิน่ เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑในทกุระดบัและพัฒนาศกัยภาพผูประกอบการ

ใหเปนผูผลิตที่มีศักยภาพ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558, 5) 

  ความเปนผูประกอบการองคการเปนพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการกระทํา ความรูสกึหรอืความรับผดิชอบ

แบบผูประกอบการ (Drucker, 1985, 149-157) และมีความเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีใหไดมาซ่ึงโอกาส               

การสรางสรรคองคการ (Bygrave & Hofer, 1991, 13-22) รวมถึงการสรางนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภณัฑ 

(Radmard, Ardakani & Rahro, 2013, 1067- 1072) บนพ้ืนฐานของการพบหรือประสบโอกาสทางธุรกิจ       

ที่สามารถสรางกําไรและความพรอมในการดําเนินการของผูประกอบการซ่ึงจะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได   

ดังนั้น ความเปนผูประกอบการองคการจึงเปนพฤติกรรมหรือการกระทําไมใชเปนเพียงคุณลักษณะของ              

ผูประกอบการแตเกีย่วของกบัการประกอบการธุรกจิ อาท ิความเปนผูนาํอยางผูประกอบการ เพือ่สรางการรับรู

แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และทํางานเปนทีม เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ สามารถเปลี่ยนความคิดใหเปน

ผลลัพธเชงิประจักษผานการแปรรูปสนิคาหรือบริการ มกีารตัดสินใจเชิงกลยุทธ ภายใตขอจํากัดดานทรัพยากร

ดวยการทํางานเชิงรุก การสรางนวัตกรรม การกลาเสี่ยงเพื่อทําใหวิสาหกิจคนพบทางเลือกจนเกิด                    

ความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถจัดการทรัพยากรเพ่ือสนองตอโอกาสทางธุรกิจที่รับรูจากความรวมมือ

ของสมาชิกหรือผูที่มีสวนได-สวนเสีย (Mehta & Gupta, 2014, 305-312) ความเปนผูประกอบการองคการมี

อทิธพิลตอผลการดาํเนนิงาน (Mokaya, 2012, 133-143) และมอีทิธพิลตอทนุทางปญญา (วทิรู  เจียมจติตตรง, 

2553, 75-76 ; McClelland, 1985, 38) 

  ความรวมมือของสมาชิกเปนการเช่ือมโยงของกลุมคนหรือกลุมองคการท่ีแลกเปล่ียนขาวสาร กจิกรรม

ทางการตลาด (Kuen-Hung Tsai, 2009, 765–778) เพื่อใหเกิดความสําเร็จและคํานึงถึงความสัมพันธของ

สมาชิก มีกิจกรรมกลุมที่มีการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน ผานการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของท้ังภายใน

และภายนอก (Yongseol Lee & Heejun, 2015, 986-1001) การทาํงานใหบรรลุผลจาํเปนตองอาศยัการบูรณาการ

ของทักษะ ความรู ประสบการณ ความชาํนาญทีห่ลากหลายจากบคุคลท่ีมศีกัยภาพแตกตางกนัไปท้ังภายใน

และภายนอกองคการมารวมมอืกนั (Downe, Siew-Phaik & Sambasivan, 2012, 145-166) โดยเฉพาะวิสาหกจิ

ในยุคปจจุบันตองมีการสรางความไดเปรียบอยางย่ังยืนผานการสรางความรวมมือภายในโซอุปทาน โดยเร่ิม

จากความไววางใจในคูคาและรวมมือกัน สงเสริมซึ่งกันและกันเพื่อใหมีผลการดําเนินงานตามเปาหมาย        

ทายที่สุดยอมนํามาซึ่งผลลัพธหรือผลที่เปนตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบดวย    

ความสามารถในการผลิต ผลกําไร ผลตอบแทนจากการลงทุน คุณภาพการบริการและ  ความพึงพอใจของ

ลูกคาหรือพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาการจูงใจและการสรางความความผูกพันของพนักงานตอองคการ 

(Beer & Walton, 1990, 154-161) โดยเฉพาะยอดขายของธุรกิจ เพราะเปนตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการวัดผล

การดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจซ่ึงแนวคิดของ Neubaum, Dibrell & Craig 

(2012, 28-37) ไดสรปุวา มาตรวัดดานการเติบโตของกิจการ อายขุองธุรกจิ สินทรัพยโดยรวม ผูทีม่สีวนเกีย่วของ

กับกิจการ  ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน 
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อตัราผลตอบแทนและสวนแบงทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ลวนแลวแตมคีวามสาํคญัตอวสิาหกจิ เพราะจะทาํให

ทราบถึงสมรรถนะของกิจการ

  ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดกําหนดโครงการตางๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพผูประกอบการ ดานการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือมุงหวังใหกลุมวิสาหกิจชุมชนไดมีการพัฒนา

ศกัยภาพตนเองหรอืสมาชกิกลุมอันเปนการสนับสนุนระดับพ้ืนฐาน โดยสามารถจัดทําแผนธรุกิจและนําไปใช

ประโยชนเพือ่ใหบรรลเุปาหมายเชิงเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการมีสวนรวมจากปราชญชาวบานหรือกลุมผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จเปนแหลงเรียนรู สนับสนุนขอมูลดานวิชาการและการจัดฝกอบรม           

ดานอาชีพภายในชุมชนใหกับหนวยงานที่มีความสนใจ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558, 18) 

  การดาํเนนิงานในภาพรวมท่ีผานมาพบวาผูประกอบการวสิาหกจิขนาดยอมในเขตภาคเหนอืตอนบน 1 

มีการดําเนินงานในลักษณะตางคน ตางทํา ไมมีการสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐและ       

ผูมีสวนได-สวนเสียอยางตอเนื่อง (กิ่งฟา ญาณะเจริญ, การส่ือสารสวนบุคคล, 23 พฤศจิกายน 2558)               

การรวมกลุมยงัไมมคีวามเขมแขง็และมคีวามเหนยีวแนนเทาทีค่วร บางกลุมไมรวมกจิกรรมกบัหนวยงานภาครฐั

ในการจัดนิทรรศการหรือนําสินคาเขามาแสดงในงานมหกรรมการแสดงสินคาหรือกิจกรรมกับหนวยงาน      

ภาครัฐมีการประยุกตใชทุนทางปญญาเพียงบางกลุมวิสาหกิจเทานั้น ไมวาจะเปนการเอาตํานาน เร่ืองราว

หรือประเพณีมาสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑและบริการ (วีรกานต บุญตัน,หัวหนากลุ มงานสงเสริม             

จังหวัดแมฮองสอน, การสื่อสารสวนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2558) ชุมชนไมมีความรูสึกหวงแหนในทองถิ่น      

และภูมิปญญาที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและไมถายทอดใหแกคนรุนหลังไดสืบทอดเปนมรดก    

(สมจิตร สายคําฟู, ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแคบหมูบานวังหมอ, การสื่อสารสวนบุคคล, 2558) รวมถึง

ไมมีการอนุรักษในภูมิปญญาใหคงอยูกับทองถิ่นของตนเอง ทายที่สุดมีอิทธิพลทําใหผลการดําเนินงาน           

ของวิสาหกจิชมุชนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว บางกลุมมกีารดาํเนนิงานเพยีงเฉพาะคณะกรรมการเทานัน้

ไมใหความสําคัญกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจขนาดยอม (ภัทรภรณ อินตานวล, การสื่อสารสวนบุคคล,                       

19 ธนัวาคม 2558) จากปญหาท่ีไดกลาวมาขางตน คณะผูวจิยั จงึสนใจศึกษาอิทธิพลของความเปนผูประกอบการ

องคการ ทุนทางปญญาและความรวมมือของสมาชิกท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน        

ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

  ดงันัน้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของผูวจิยัไดสรปุตวัแปรท่ีเกีย่วของกับงานวิจยัได 4 ประเด็น 

คือ (1) ความเปนผูประกอบการองคการ (2) ความรวมมือของสมาชิก (3) ทุนทางปญญา และ (4) ผลการ

ดําเนินงาน จึงนําไปสูกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญา ความรวมมือของสมาชิกและ                  

ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย 

  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเปนผูประกอบองคการ ทุนทางปญญาและความรวมมือของสมาชิก  

ที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1ของประเทศไทย
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ขอบเขตการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ และมีขอบเขตวิจัย 4 ดาน คือ (1) เนื้อหา โดยมุงเนื้อหา คือ 

(1.1) ดานความเปนผูประกอบการองคการเปนพฤติกรรมหรือการกระทําไมใชเปนเพียงคุณลักษณะของ            

ผูประกอบการแตเกีย่วของกบัการประกอบการธุรกจิ อาท ิความเปนผูนาํอยางผูประกอบการ เพือ่สรางการรับรู

แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และทํางานเปนทีมเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ (1.2) ดานทุนทางปญญา เพราะ

เปนสิ่งที่แฝงอยูในตัวมนุษย อาทิ องคความรู ฐานความรูที่มีอยูในตนเอง โดยที่แตละองคการตางมีบุคลากร

ที่มีทุนทางปญญาท่ีจะสามารถนําพาใหเกิดศักยภาพและนําไปสรางมูลคาเพิ่ม โดยจําแนกได 3 ประการ คือ 

(1.2.1) ทุนมนุษย คือ ความรู ความสามารถและสมรรถนะ (1.2.2) ทุนทางสังคม คือ โครงสราง เครือขาย 

กรรมวิธีที่ทําใหบุคคลสามารถเขาถึงและพัฒนาทุนทางปญญาที่พัฒนามาจากความสัมพันธภายในและ

ภายนอกองคการ (1.2.3) ทุนขององคการ คือ ความรูในเชิงสถาบันที่เปนกรรมวิธีจากองคการใดองคการหนึ่ง 

หรอืทนุทางโครงสราง (1.3) ความรวมมอืของสมาชกิ เปนการเชือ่มโยงของกลุมคนหรอืกลุมองคการวสิาหกจิ

ทีม่กีารแลกเปลีย่นขาวสาร กจิกรรมทางการตลาด การผลติและการลงทนุเพือ่ใหเกดิความสาํเรจ็และคาํนงึถงึ

ความสัมพนัธของสมาชิกผานกิจกรรมกลุมทีม่กีารแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกัน และ (1.4) ดานผลการดําเนินงาน

ของวสิาหกจิขนาดยอม คอื ผลลัพธหรอืผลทีเ่ปนตัวชีว้ดัความสําเร็จทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ (2) ระยะเวลา

ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558 (3) พื้นที่ คือ ภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย                

จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและแมฮองสอน และ (4) ประชากร คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน           

จํานวน 2,065 คน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2558)

วิธีการวิจัย
  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนินกิจการใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน จํานวน 5,992 คน (กองสงเสริม

วสิาหกจิ, 2558) กลุมตวัอยางทีเ่ปนผูใหขอมลู คอื ประธาน เลขานกุารและคณะกรรมการกลุม จาํนวน 500 ราย

โดยกําหนดเปนสัดสวน คือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,834 ราย (708/237) จังหวัดลําพูน จํานวน 938 ราย 

(234/78) จังหวัดลําปาง จํานวน 1,741 ราย (435/145) และจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 479 ราย (120/40) 

คณะผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางตามเกณฑของ คอมเลยและลี (Comrey & Lee, 1992, 182)  

ซึ่งอยูในเกณฑที่มีความเหมาะสมของการวิเคราะหระดับดีมาก โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 

311ราย คิดเปนรอยละ 62.20 โดยใชสถิติพรรณนาหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของตัวแปรทั้งทางตรงและทางออม

  เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 ปจจัย คือ ความเปน         

ผูประกอบการองคการ พฒันามาจากมาตรวัดของ Bygrave & Hofer (1991, 13-22) ; Shane & Venkataraman 

(2000, 217-231) ; Ardichvili, Cardozo & Ray (2003, 105-123) (2) ความรวมมือของสมาชิก พัฒนา          

มาจากมาตรวัดของ Kuen-Hung Tsai (2009, 765–778) ; Yongseol Lee & Heejun (2015, 986-1001)     
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(3) ทุนทางปญญาพัฒนามาจากมาตรวัดของจีระ หงศลดารมภ (2557) ; Youndt & Snell (2004,337-360); 

Edwinson & Malone (1997, 128) และ (4) ผลการดําเนินงานพัฒนามาจากมาตรวัดของ Beer & Walton 

(1990, 154-161) ; Neubaum, Dibrell & Craig (2012, 28-37) แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ตอนที่ 1 

ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ตวัแปรทีเ่กีย่วของจํานวน 4 ดาน ตอนที ่3 วเิคราะหอทิธพิลของ     

ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อหาความเช่ือถือได (Reliability)         

คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (Alpha Coefficient) ของครอนบาค จาํนวน 4 ปจจยั คอื ดานความเปนผูประกอบการ

องคการ มีคาความเชื่อถือไดเทากับ .783 ความรวมมือของสมาชิก มีคาความเชื่อถือได เทากับ .854                   

ทุนทางปญญา มีคาความเชื่อถือได เทากับ .879 ผลการดําเนินงาน มีคาความเชื่อถือได เทากับ .795 ขอถาม

ใชมาตรวัดแบบลิเกิรต  7 ระดับ (5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 7 หมายถึง มากที่สุด 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิตอินมุานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) เพือ่ทดสอบอิทธิพลทางตรงและ

ทางออม ตลอดจนอิทธิพลโดยรวม

  สมมติฐานการวิจัย

  H1: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือของสมาชิก

  H2: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  H3: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา

  H4: ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  H5: ทุนทางปญญามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

ผลการวิจัย
  ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 การศึกษาสวนใหญอยูใน               

ระดบัตํา่กวาปรญิญาตร ีประกอบการในจงัหวดัเชยีงใหมมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ลาํปาง ลาํพนูและแมฮองสอน 

แหลงเงินทุนเร่ิมแรกไดมาจากเงินทุนสวนตัวของสมาชิกทีท่าํการกอต้ัง หลังจากน้ันมีงบประมาณจากภาครัฐ

และเอกชนสนบัสนนุ เปาหมาย คอื ความตองการรายไดเพ่ิมขึน้ ผลติภณัฑและบรกิารสวนใหญไดรบัมาตรฐาน 

อย./มผช. ฮาลาล ตลาดปจจุบันจําหนายในจังหวัดและในประเทศ แตมีบางกลุมวิสาหกิจท่ีจําหนาย                 

ตางประเทศบางเล็กนอย ผลการดําเนินงานท่ีผานมาในภาพรวมมีการเติบโตและคงที่และมีรายไดเพิ่มบาง

เล็กนอย 

  ผลการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนผูประกอบการองคการ                 

ทนุทางปญญา การมสีวนรวมของสมาชกิและผลการดาํเนนิงาน พบวาคณะกรรมการใหความสาํคญัตอทกุปจจยั   

ในระดับมาก โดยเนนความสําคัญกับความรวมมือของสมาชิก คาเฉลี่ย (5.79) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87  

ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย (5.78) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 อยูในระดับใกลเคียงกันมากที่สุด เนื่องจาก
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ผลการดําเนินงานเปนตัวช้ีวัดวากลุมวิสาหกิจชุมชนดําเนินงานไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเม่ือเทียบกับ    

เกณฑที่กําหนดไว รองลงมา คือ ทุนทางปญญา คาเฉลี่ย (5.71) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และความเปน

ผูประกอบการองคการ คาเฉลี่ย (5.68) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ตามลําดับ

  ผลการวิเคราะหสถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของตัวแปรความเปนผูประกอบการ

องคการ ความรวมมือของสมาชิกและทุนทางปญญาวามีอิทธิพลทางตรง ทางออมและอิทธิพลโดยรวมตอ  

ผลการดําเนินงาน ดังภาพที่ 1

  ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ความเปนผูประกอบการ         

องคการมีอิทธิพลทางตรงตอทุนทางปญญามากที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.867 มีคา R2 เทากับ 

0.751รองลงมา คือ ความเปนผู ประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอความรวมมือของสมาชิก                            

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.848 มีคา R2 เทากับ 0.719 ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงตอ

ผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.436 มีคา R2 เทากับ .818 ทุนทางปญญามีอิทธิพล      

ทางตรงตอผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.321 มีคา R2 เทากับ .818 และความเปน      

ผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.198 และ        

มคีา R2 เทากบั 0.818 ลาํดับสดุทายความเปนผูประกอบการองคการมอีทิธพิลทางออมตอผลการดาํเนนิงาน 

โดยออมผานปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิก มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .369 และออมผาน                         

ทุนทางปญญามีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .278 ตามลําดับ

.436 

.198

.848 

.867 .321 

 

 R2 = 0.719 

      

R2 = 0.751 

R2 = .818 
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ตารางท่ี 1

การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย

    
 T-Stat  

H 1: 

 

0.848 28.129**  

H 2: 

 

0.198 3.547**  

H 3: 

 

0.867 30.544**  

H 4: 

 

0.436 8.992**  

H 5:  0.321 6.221**  

: T-Stat  1.96    0.05** 

  จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดดังนี้

  สมมติฐานท่ี 1: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือของสมาชิก

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือ                

ของสมาชิกมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.848 คา T-Stat  เทากับ 28.129 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน               

ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

  สมมติฐานท่ี 2: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน        

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.198 คา T-Stat เทากับ 3.547 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ  

ที่ 0.05

  สมมติฐานท่ี 3: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา                

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.867 คา T-Stat  เทากับ 30.544 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ        

ที่ 0.05

  สมมติฐานท่ี 4: ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน                             

มคีาสมัประสทิธิเ์สนทาง เทากบั 0.436 คา T-Stat เทากบั 8.992 ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิาน ณ ระดบันยัสําคญัที ่0.05 
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  สมมติฐานท่ี 5: ทุนทางปญญามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุนทางปญญามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธิ์    

เสนทาง เทากับ 0.321 คา T-Stat เทากับ 6.221 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

ตารางท่ี 2

ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวม

 

 
  

R อิทธิพล  
 

       
 

 
 

- 

 

 

DE 0.198 0.867 0.848

IE 0.369 0.000 0.000

TE 0.567 0.867 0.848

 
 

0.719 

 

DE 0.436 N/A N/A 

IE 0.000 N/A N/A 

TE 0.436 N/A N/A 

 0.751 

 

DE 0.321 N/A N/A 

IE 0.000 N/A N/A 

TE 0.321 N/A N/A 

: TE= Total Effect, DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, N/A=Not Application : TE= Total Effect, DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, N/A=Not Application 

  จากตารางที ่2 ผลการวเิคราะหความเปนผูประกอบการองคการมีอทิธพิลทางตรงตอผลการดําเนนิงาน

มีคาเทากับ 0.198 อิทธิพลทางออมเทากับ 0.369 และอิทธิพลรวมเทากับ 0.567

  ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอทุนทางปญญามีคาเทากับ 0.867 และ         

อิทธิพลรวมเทากับ 0.867

  ความเปนผูประกอบการองคการมีอทิธพิลทางตรงตอความรวมมือของสมาชิกมคีาเทากบั 0.848 และ

อิทธิพลรวมเทากับ 0.848

  ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานมีคาเทากับ 0.436 และอิทธิพล        

รวมเทากับ 0.436

  ทุนทางปญญามีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานมีคาเทากับ 0.321 และอิทธิพลรวม               

เทากับ 0.321

ความรวมมือของสมาชิก
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อภิปรายผลการวิจัย
  ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้ังส่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สวนใหญเปน         

เพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป 41-50 ป มากที่สุด เพราะอายุในชวงนี้ของผูประกอบการจะเปนวัยทํางาน 

ตองการมีรายไดเสริมเพื่อสนับสนุนครอบครัว การศึกษาสวนใหญอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รายได             

ที่ไดรับจัดเปนประเภทรายไดเสริม สอดคลองกับงานศึกษาของ Megginson, Byrd & Megginson, 2003, 

28-29) สรุปวาเปนสมาชิกท่ีมีความพรอมมักจะมีความตองการสรางฐานะและมุงท่ีจะสรางคุณภาพชีวิต          

ที่ดีใหกับครอบครัว

  สภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบวาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีตําแหนง

คณะกรรมการกลุมรอยละ 39.90 แหลงเงินทุนมาจากเงินทุนสวนตัวของสมาชิกทุกคนในกลุม รอยละ 33.40 

รวมตัวกันข้ึนมาเพ่ือตองการรายไดเพิม่ รอยละ 41.80 ผลิตภัณฑประเภทของใชและของท่ีระลึก รอยละ 37.90 

ไดรับมาตรฐานเคร่ืองหมายอาหารและยา (อย.) รอยละ 20.60 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

(มผช.) รอยละ 74.60 มาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล รอยละ 3.90 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

รอยละ 15.80 ไดรับมาตรฐานเคร่ืองหมาย Q รอยละ 0.60 เคร่ืองหมาย GMP รอยละ 1.30 มาตรฐาน

เครื่องหมาย GAP รอยละ 0.60 เครื่องหมาย HACCP รอยละ 0.60 เคร่ืองหมายเกษตรอินทรีย รอยละ 2.30 

ตลาดของกลุมวสิาหกจิทีจ่ดัจาํหนายสนิคาภายในจงัหวดัมากทีส่ดุ รอยละ 32.20 ระดับภูมภิาค รอยละ 30.20 

ระดับประเทศ     รอยละ 33.40 ทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 11.90 และผลการดําเนินธุรกิจที่ผาน

มาติดลบ รอยละ 4.20 คงที่รอยละ 33.10 มีผลกําไร รอยละ 21.50 เจริญเติบโตอยางตอเนื่องรอยละ 42.80 

สรุปวาวิสาหกิจมีโอกาสเติบโตคอนขางดี

  วัตถุประสงควิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญา ความรวมมือ

ของสมาชิกและผลการดําเนินงาน สรุปผลความสําคัญของตัวแปรจากมากไปหานอย ดังนี้

  1. ดานความรวมของสมาชิกพบวามีคาเฉลี่ยรวมระดับมาก (5.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

สมาชิกมีความมุงมั่นและตั้งใจทํางานเพื่อกลุม เนนสายสัมพันธอันดีตอผูมีสวนเกี่ยวของ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับกลุมอื่นๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการดําเนินงานของกลุม เนนสายสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัตถุดิบ

และผูนํากลุมมีเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สัมพันธกับงานวิจัยของ Yongseol 

Lee, Insu Cho & Heejun Park (2015, 986-1001) สรุปวาสภาพแวดลอมที่ผันผวนสงผลใหวิสาหกิจตอง       

มีการทํางานแบบรวมมือกันเปนเครือขายบุคคล องคการหรือระหวางองคการเพ่ือเสริมพลังในการทํางาน           

ใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

  2. ดานผลการดําเนินงาน พบวามีคาเฉลี่ยรวมระดับมาก (5.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูมี

สวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ ผลกําไรของกิจการเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา กลุมวิสาหกิจมีการขยายกลุมลูกคา

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมขึ้น สอดรับ             

กบังานวิจยัของ Jauch & Glueck (1998) และ Li, Zhang & Chan (2005, 37-57) สรปุวาตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะสะทอนถึงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกิจการและผลกําไร                       
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จากการประกอบการวาสาํเร็จมากนอยเพียงใด จงึเปนส่ิงสําคญัของผูประกอบการท่ีตองคํานงึถงึเปนอยางมาก 

  3. ดานทุนทางปญญา พบวามีคาเฉลี่ยรวมระดับมาก (5.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสมาชิก

มกีารเรียนรูและแสวงหาส่ิงใหมๆ  เพือ่นาํมาพัฒนาสินคาใหมของกลุม มกีารนําวฒันธรรมประเพณีมาประยุกตใช

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ กลุมมีการปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาส มีการเรียนรู จากผูอื่นและ                    

นํามาพัฒนากลุมอยางตอเนื่อง มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินของบรรพบุรุษมาตอยอดวิสาหกิจ สมาชิกมี        

ความคิดสรางสรรคและสมาชิกกลุมมีความรู ทักษะและความชํานาญในการผลิต ดังผลการสัมภาษณ           

ของภัทรภรณ อินตานวล (การสื่อสารสวนบุคคล, 19 ธันวาคม 2558) นําเสนอวาความรู ความสามารถและ

สมรรถนะในตวับุคคลสามารถนาํมาสรางเอกลกัษณหรอือตัลักษณเพือ่เพิม่มูลคาใหกบัผลติภณัฑไดและทาํให

วิสาหกิจสามารถแขงขันได

  4. ความเปนผูประกอบการองคการ พบวามีคาเฉลี่ยรวมระดับมาก (5.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา  มกีารจัดการความเส่ียงของกลุมวสิาหกิจ มกีารทํางานเชิงรุกเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เนนการสรางสรรค

และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เนนการคิดคนนวัตกรรมมาประยุกตใชในการผลิตสินคา และนํากลยุทธมาใช

ในการสรางความไดเปรยีบในการแขงขนัดังแนวคิดของ Drucker (1985, 149-157) ; Bygrave & Hofer (1991) 

ชี้แนะวาผูประกอบการที่ดีจะตองมีความเปนผูประกอบการองคการที่มีความเปนผูนํา กลาคิดคนสรางสรรค

ผลติภณัฑใหมๆ  จงูใจเชงิสรางสรรค กลาตดัสนิใจและรบัฟงความคดิเห็นของผูมสีวนได-สวนเสียเพ่ือผลกัดนั

ใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายที่กําหนดไว

  วัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของตัวแปรที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้

  สมมติฐานที่ 1: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือของสมาชิก เพราะ          

ความเปนผูประกอบการองคการเปนกลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินงานโดยอาศัยความรวมมือของสมาชิก

ที่มีสมรรถนะแตกตางกันไป โดยใชจุดแข็งของแตละบุคคลมาสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิผล            

ดงังานวิจยัของ Chandler & Jansen (1992) สรปุวา  บคุคลตองมีการประเมนิสมรรถนะตนเองดวยการประยุกต

ใชความสามารถทีม่อียูในตน ประสบการณผานความคดิสรางสรรคหรอืการลงมอืปฏิบตัติามแผนงานทีก่าํหนด

ไว เพราะความเปนผูประกอบการองคการเปนแนวทางในการขับเคล่ือนองคการดวยการมีสวนรวมหรือ            

ผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกันของสมาชิกทั้งภายในและภายนอกองคการ 

  สมมตฐิานที ่2: ความเปนผูประกอบการองคการมอีทิธิพลตอผลการดาํเนนิงาน ดงังานของ Hisrich, 

Peters & Shepherd (2010, 56-62) สรุปวา ความเปนผูประกอบการองคการเปนการดําเนินงานเชิงรุก          

ความเปนผูนาํ กลาตดัสนิใจในการคิดคนหรือสรางสรรคผลิตภณัฑและบริการใหมๆ  เนนการสรางความแตกตาง

ผานการอุทิศเวลา ความมานะพยายามจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนทางดานการเงิน                     

อีกทั้งมุมมองของ Radmard, Ardakani & Rahro  (2013, 1067-1072) ไดเสริมวาตองมุงเนนการสรางสรรค

องคการดวยนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

  สมมติฐานท่ี 3: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ

สมาชกิวสิาหกิจชมุชนในยคุสงัคมฐานความรูจะตองใชความรู หรือประสบการณเพยีงอยางเดยีวในการผลติ
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สินคายังไมเพียงพอที่จะใชแขงขันไดเมื่อเทียบกับวิสาหกิจในตางประเทศ แตตองมีการบูรณาการทุน               

ทางปญญา อาทิ ความสามารถหรือประสบการณที่มีอยูในตัวบุคคล เนนการประยุกตใชลวดลายทองถิ่น 

ภมูปิญญาและทุนวฒันธรรมผานความคิดสรางสรรคและความสัมพนัธของบคุคลท่ีมสีวนเกีย่วของมาบรหิาร

จดัการทรัพยากรกับผลติภณัฑอนันาํไปสูการสรางมูลคาเพิม่ทางเศรษฐกิจ ดงัแนวคิดของจีระ  หงศลดารมภ        

(2557) สรุปวา ทุนทางปญญาของมนุษยสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจ รวมถึง 

Edvinsson & Malone (1997) ; Youndt  & Snell, 2004) ชี้แนะวาทุนทางปญญาเปนความรูที่องคการมีอยู       

อยางแทจริง 

  สมมติฐานที ่4: ความรวมมอืของสมาชกิมอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงาน เพราะในโลกยคุปจจบุนัไมมี

ใครเกงทุกอยางแตตองอาศัยจุดแข็งหรือสมรรถนะท่ีหลากหลายของสมาชิกมาชวยสนับสนุนใหเกิด              

ความสําเร็จ ดังงานวิจัยของ Zeng, Xie & Tam (2010, 181–194) สรุปวาการทํางานใหบรรลุผลจําเปน             

ตองอาศัยการบูรณาการทักษะ ความรู ประสบการณ ความชํานาญท่ีหลากหลายจากบุคคลที่มีศักยภาพ     

แตกตางกันไปทั้งภายในและภายนอกองคการมารวมมือกัน สัมพันธกับงานวิจัยของ Downe, Siew-Phaik, 

Sambasivan (2012, 145-166) นําเสนอวาธุรกิจตองการสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืนผานการ                   

สรางความรวมมือภายในโซอุปทานเนนความไววางใจในคูคาและรวมมือสงเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือให                

ผลการดําเนินงานตามเปาหมายภายใตผลประโยชนรวมกัน

สรุป
  ผลการวิจัยนี้ใชหนวยวิเคราะหที่เปนผู ใหขอมูล คือ ประธาน เลขานุการและคณะกรรมการ                  

กลุมวิสาหกจิชุมชน จาํนวน 311 จาํนวน 4 จงัหวดั โดยใหความสาํคญักบัปจจัยท่ีมคีวามสาํคญั 4 ดาน พบวา      

ปจจัยความเปนผูประกอบการองคการมีอทิธพิลทางตรงตอปจจัยทุนทางปญญามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ปจจัย  

ความเปนผู ประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยความรวมมือของสมาชิก สวนปจจัยดาน              

ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยผลการดําเนินงาน รวมถึงปจจัยทุนทางปญญามีอิทธิพล

ทางตรงตอปจจัยผลการดําเนินงาน และปจจัยความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัย  

ผลการดําเนินงาน  ลําดับสุดทายปจจัยความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางออมตอปจจัย                    

ผลการดาํเนนิงานโดยออมผานปจจยัการมสีวนรวมของสมาชิก และออมผานปจจยัทนุทางปญญา ซึง่ปจจยัเหลานี้      

มีความสําคัญลดหล่ันกันไปตามสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ผลการวจิยัพบวา  ทนุทางปญญามผีลตอการดาํเนนิงานนอยทีส่ดุ เพราะผูประกอบการวสิาหกจิชุมชน

ยงัไมใหความสําคญัตอทนุทางปญญาเทาใดนัก ทัง้ๆ  ทีใ่นปจจบุนันีท้นุทางปญญาไมวาจะเปนทนุโครงสราง    

ทนุมนษุยและทนุทางปญญาตางมคีวามสาํคัญไมแพกนัเพราะจดัไดวาเปนทนุทางสงัคมทีส่ามารถนาํมาบรูณาการ

ใหเกิดเปนรูปธรรมได ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนใหวิสาหกิจ                

ทีเ่ขมแขง็ดวยการนําทนุทางปญญามาประยุกตใชใหวสิาหกจิมอีตัลักษณเฉพาะ มคีวามสามารถในการแขงขัน
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ระยะยาวไดในตางประเทศ เพื่อจะไดเปนแนวปฏิบัติใหกับวิสาหกิจที่ตองการพัฒนาตนเอง

  ผลการทดสอบสมมตฐิานขอที ่2 ความเปนผูประกอบการองคการมอีทิธิพลนอยท่ีสดุตอผลการดาํเนนิงาน

ของวิสาหกิจชุมชน แตในความเปนจริงตามฐานทฤษฎีพบวา ความเปนผู ประกอบการองคการ                                    

มีความสําคัญตอผูประกอบการทามกลางสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรง ผนวกกับนโยบายรัฐบาลมี 

นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เนนนวัตกรรมและความเปนผูประกอบการองคการ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ

ควรมีนโยบาย กลยุทธการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนใหคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน          

มุงเนนความเปนผูประกอบการองคการ

  ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

  ควรมีการถายโอนความรู ประสบการณและภูมิปญญาของคณะกรรมการกลุมวิสาหกิจสูรุนตอไป 

เนื่องจากผลงานวิจัยพบวาสมาชิกสวนใหญอยูในสถานะผูสูงอายุ ดังนั้นควรมีการวางแผนในการถายโอน

ความรูดานทุนทางปญญาไปสูรุนตอรุน
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