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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ประการที่หน่ึงเพื่อศึกษาระดับภาวะผู้ประกอบการของคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	 ประการที่สองมุ่งศึกษานวัตกรรมของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชุนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	 ประการที่สามเพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

อาหารจังหวัดนครพนม	 ประการท่ีสี่เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรม	 และ									

ผลการด�าเนินงานเมื่อจ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัด

นครพนม	 ประการท่ีห้าเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการ	 และนวัตกรรมที่มีต่อผลการด�าเนินงาน										

ของวิสาหกจิชมุชนแปรรปูอาหารจงัหวดันครพนม	ประชากรในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่	กลุ่มคณะกรรมการบริหาร

วสิาหกจิชมุชนแปรรปูอาหารจงัหวดันครพนม	มขีนาดกลุม่ตวัอย่าง	238	คน	ใช้การสุม่ตวัอย่างแบบสดัส่วนและ

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 และ								

แบบสมัภาษณ์	ทีต่รวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หาจากการทบทวนวรรณกรรมและตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ	

รวมทัง้ตรวจสอบความเชือ่มัน่ด้วยค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าตามวธิกีารของครอนบาค	วเิคราะห์ข้อมลูโดยค่าความถี	่

ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ทดสอบสมมติโดยการทดสอบค่าเอฟ	 (ชนิดการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว)	 ค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย	 และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรม	 และผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน													

มค่ีาเฉลีย่ในระดบัสงู	ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า	ปัจจัยด้านระยะเวลาในการด�าเนนิกิจการของกลุม่วสิาหกจิ

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ที่มีต่อผลการด�าเนินงาน

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม
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ชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนมมีผลต่อความแตกต่างในด้านระดับภาวะผู้ประกอบการและด้าน																		

ผลการด�าเนนิงาน	นอกจากนีย้งัพบว่าภาวะผูป้ระกอบการมอิีทธพิลเชิงบวกต่อนวตักรรมและผลการด�าเนนิงาน	

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน	 (β)	 0.91	 และ	 0.74	 ตามล�าดับ	 ในขณะที่นวัตกรรมมีอิทธิพล														

เชิงบวกต่อผลการด�าเนินงานเช่นกัน	มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน	(β)	0.67	

ค�าส�าคัญ :	ภาวะผู้ประกอบการ,	นวัตกรรม,	ผลการด�าเนินงาน	

ABSTRACT
	 This	 research	was	aimed	to	study;	1)	 the	entrepreneurship	 level	of	 the	community	

enterprise	administrative	committee,	2)	the	innovation	of	the	community	enterprise,	3)	the	

performance	 of	 community	 enterprises,	 4)	 the	 differences	 of	 entrepreneurship	 level,																						

innovation	and	performance	when	classified	by	time	of	operation	of	community	enterprise,	

and	5)	the	influence	of	entrepreneurship	on	the	performance	of	community	enterprises	through	

innovation.	The	population	was	the	community	enterprise	administrative	committee;	sample	

size	was	 238	 samples	 and	used	 the	proportional	 sampling	 and	 simple	 random	 sampling.	

5-level	questionnaire	and	interview	were	used	as	an	instruments	to	examine	content	validity	

from	 literature	 review	 and	 expert	 review.	 The	 Cronbach’s	 alpha	 coefficient	was	 used	 for										

reliability	testing.	Data	was	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	and	standard	deviation.	

The	 hypothesis	 testing	was	 used	 F-test	 (One-way	 analysis	 of	 variance	 ANOVA),	 Pearson’s								

correlation	coefficient,	simple	regression,	and	multiple	regressions.	The	research	found	that	

the	entrepreneurship	was	the	highest,	Second,	the	community	enterprise	performance,	while	

the	innovation	was	the	lowest.	The	results	of	the	hypothesis	test	showed	that	the	timing	of	

the	operation	of	the	community	enterprise	group	had	a	significant	impact	on	the	different	of	

the	entrepreneurship	and	performance	levels.	Besides,	 it	was	found	that	entrepreneurship	

had	positive	influence	on	innovation	and	performance	by	standard	coefficient	(β)	0.91	and	

0.74	respectively,	and	innovation	had	a	positive	influence	on	performance	as	well	by	standard	

coefficient	(β)	0.67.	

Keywords :	Entrepreneurship,	Innovation,	Performance

บทน�า 
	 วิสาหกิจชุมชน	 (Community	 enterprise)	 หมายถึง	 กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า																			

การให้บริการ	 ที่ด�าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน	 มีวิถีชีวิตร่วมกัน	 และรวมตัวกันประกอบกิจการ									

ดังกล่าว	 เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว	 ชุมชน	 และระหว่างชุมชน	ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	

2560	 มีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับอนุมัติจดทะเบียนจ�านวนกว่า	 80,000	 แห่ง																

โดยวิสาหกิจชุมชนร้อยละ	 60	 หรือประมาณ	 50,000	 แห่ง	 ยังคงมีการด�าเนินการอยู่	 แต่อีก	 30,000	 แห่ง														

อยูร่ะหว่างกระบวนการเพกิถอนและยกเลกิทะเบยีนออกจากระบบ	นอกจากนัน้ได้มกีารจดัประเภทวสิาหกจิชุมชน	



103   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.2 (May - August  2018)

โดยแบ่งเป็นการผลิตสินค้าทั้งหมด	 18	 ประเภท	 โดยมีวิสาหกิจประกอบกิจการผลิตพืชมีจ�านวนมากที่สุด												

รองลงมาได้แก	่ การผลิตปศุสัตว	์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	 (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน,	 2560)	 อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานท่ีผ่านมาของวิสาหกิจชุมชนยังคงประสบกับปัญหาในด้านต่าง	 ๆ								

ซึ่ง	ธันยมัย	เจียรกุล	(2557)	ได้สรุปไว้ว่า	ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนโดยรวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยนั้น

สอดคล้องกับกรอบการพัฒนา	ASEAN	SMEs	คือ	มีปัญหาด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ	ด้านการบริหารจัดการ	

ด้านการตลาด	 ด้านการผลิต	 ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน	 ด้านเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และการสนับสนุน														

จากภาครัฐ	ดงันัน้รฐับาลจงึได้ก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่แก้ปัญหาและอปุสรรคดังกล่าว	เน้นการสร้างความสามารถ			

ในการแข่งขัน	(Competitiveness)	ให้กับวิสาหกิจชุมชน	โดยก�าหนดแนวทางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	

ดงันี	้การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชมุชน	พฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ	(Entrepreneurship)	ยกระดบั

ผลิตภาพแรงงาน	 (Labor	 productivity)	 และพัฒนา	 SMEs	 สู่สากล	 นอกจากนี้นโยบายประเทศไทย	 4.0	

(Thailand	 4.0)	 ยังก�าหนดเป้าหมาย	 โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์	 ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม																				

(Innovation)	การเปลี่ยนจากวิสาหกิจชุมชนหรือ	 SMEs	แบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น	 Smart	 Enterprises	และ	

Startups	ที่มีศักยภาพสูง	(สุวิทย์	เมษินทรีย์,	2559)	

	 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	 เป็นการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ																				

กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจการแปรรูปอาหาร	 โดยการน�าวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน	์					

อย่างคุ้มค่า	 ซึ่งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้ยาวนานข้ึน	 เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและเพิ่มความ											

หลากหลายของผลิตภัณฑ์และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่ง	 ปัจจุบัน												

กลุม่วสิาหกจิชมุชนแปรรปูอาหารจังหวดันครพนมมจี�านวนผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนทีจ่ดทะเบยีน	จ�าแนก

ตามกลุ่มผู้ประกอบการมี	36	กลุ่ม	รวมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจ�านวน	583	คน	 (ส�านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดนครพนม,	 2560)	 ในปัจจุบันมีบริบทของการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นจากสภาพการแข่งขันภายใน

จังหวัดนครพนม	 และการแข่งขันท่ีมาจากจังหวัดอื่น	 ๆ	 การด�าเนินธุรกิจจึงมีทั้งที่ประสบความส�าเร็จและ													

ล้มเหลว	 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาวะผู้ประกอบการ	 และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 (Value	 added)													

การสร้างนวตักรรมให้กบัผลติภณัฑ์	กระบวนการท�างาน	รวมถงึทางด้านการเพิม่ประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน

และการผลิต	 และยังช่วยให้องค์การสามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างให้เกิดความ										

ได้เปรียบทางการแข่งขัน	 (Competitive	 advantage)	 ทั้งในตลาดระดับประเทศและระดับโลก	 (ศศิประภา							

ชัยประสิทธิ์,	2553)	Zehir,	Can,	and	Karaboga	(2015)	ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ประกอบการ	

นวัตกรรมและผลการด�าเนินงานขององค์การพบว่า	 ทั้งสามปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน	 และภาวะผู้ประกอบการ									

มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมและผลการด�าเนินงาน	 Hassan,	 Shaukat,	 Nawaz,	 and	Naz	 (2013)	 ที่ท�าการวิจัย						

เรื่อง	 “Effects	 of	 innovation	 types	 on	 firm	 performance:	 an	 empirical	 study	 on	 Pakistan’s												

manufacturing	sector”	พบผลกระทบในเชงิบวกของประเภทนวตักรรมทีม่ต่ีอผลการด�าเนนิงานขององค์การ

ธุรกิจ

	 จากความส�าคญัและปัญหาดงักล่าวข้างต้น	จงึเป็นทีม่าของการวจิยัเรือ่ง	การศึกษาปัจจยัเชงิสาเหตดุ้าน

ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่มีต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัด

นครพนม	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาแนวทางข้อเสนอในการเสรมิสร้างวสิาหกิจชมุชนให้สามารถพึง่พาตนเอง	(Self	

reliance)	และมีความสามารถในการแข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้ประกอบการของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร

จังหวัดนครพนม

	 2.	 เพื่อศึกษานวัตกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม

	 3.	 เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม

	 4.	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรม	 และผลการด�าเนินงาน							

เมื่อจ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม

	 5.	 เพือ่ศกึษาอิทธพิลของภาวะผูป้ระกอบการและนวตักรรมทีม่ต่ีอผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิชมุชน

แปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม

 สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 ระดับภาวะผู้ประกอบการ	นวัตกรรม	และผลการด�าเนินงานแตกต่างกันเมื่อจ�าแนกตามระยะเวลา

ในการด�าเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม

	 2.	 ภาวะผูป้ระกอบการมอีทิธพิลเชงิบวกต่อนวัตกรรมและผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนแปรรปู

อาหารจังหวัดนครพนม

	 3.	 นวัตกรรมมอีทิธพิลเชงิบวกต่อผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนแปรรปูอาหารจงัหวดันครพนม

	 4.	 ภาวะผู ้ประกอบการเม่ือจ�าแนกรายองค์ประกอบที่แตกต่างกันมีระดับอิทธิพลต่อนวัตกรรม															

แตกต่างกัน

	 5.	 นวตักรรมเมือ่จ�าแนกรายองค์ประกอบทีแ่ตกต่างกันมรีะดบัอทิธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวสิาหกจิ

ชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนมแตกต่างกัน

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ได้ทราบถึงระดับภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรม	 ผลการด�าเนินงาน	 และความแตกต่างของระดับ

ภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรมและผลการด�าเนินงานเมื่อจ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนินกิจการของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน	 รวมท้ังอิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการ	 และนวัตกรรมที่มีต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชน

	 2.	 สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เข้มแข็งขึ้น

ในอนาคต

 การตรวจสอบเอกสาร

	 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้ประกอบการ	 (Entrepreneurship)	 ของ	 Khajeheian	 (2017)	 ได้อธิบายถึง							

ภาวะผู้ประกอบการว่า	 เป็นความสามารถของเจ้าของกิจการในการแสวงหาโอกาสในการท�าธุรกิจทั้งด้าน												

การค้นหาหรือการสร้าง	(Creation/Discovery)	จากทรัพยากรที่ตนมีเพื่อน�าเสนอคุณค่าของสินค้าและบริการ											

สู่ตลาดและลูกค้า	 อย่างไรก็ตามรูปแบบในการวัดระดับภาวะผู้ประกอบการยังคงมีความแตกต่างหลากหลาย	

Miller	(1983)	ได้อธิบายองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้ประกอบการไว้	3	ด้านคือ	1)	การมีความคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม	2)	ความกลา้เสี่ยง	3)	การด�าเนินงานในเชิงรกุ	Lumpkin	and	Dess	(1996)	ได้เพิม่องคป์ระกอบ

อีก	2	ด้านคือ	1)	ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน	2)	ความเชื่อมั่นในตนเอง	Zeebaree	and	Siron	(2017)	ได้แบ่ง



105   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.2 (May - August  2018)

องค์ประกอบของภาวะผู้ประกอบการออกเป็น	3	ด้านคือ	1)	คุณสมบัติด้านนวัตกรรม	2)	การท�างานในเชิงรุก	

3)	 ความกล้าเสี่ยง	 นอกจากนี้ในบริบทของผู้ประกอบการของไทย	 โดย	 สุรชัย	 ภัทรบรรเจิด	 (2552)	 ได้กล่าว								

ไว้ว่า	ผู้ประกอบการที่ดีนั้นควรต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น	พูดสิ่งใดก็ท�าตามสิ่งที่ได้พูดไว้	จากข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้ประกอบการออกเป็น	 6	 ด้านคือ															

1)	 การมีความคิดสร้างสรรค์	 2)	 ความกล้าเสี่ยง	 3)	 การด�าเนินงานในเชิงรุก	 4)	 ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน																		

5)	ความเชื่อมั่นในตนเอง	6)	ความซื่อสัตย์	ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักของการวัดระดับภาวะผู้ประกอบการ

	 แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม	(Innovation)	ของ	Bakar	and	Ahmad	(2010)	ได้ให้ความหมายว่า	นวตักรรม

หมายถึง	 ความสามารถของธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางการค้าใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบ								

ในการแข่งขัน	ซึง่	OECD	(2005)	ได้จ�าแนกประเภทของนวัตกรรมในองคก์ารออกเป็น	4	ประเภท	ประกอบด้วย	

1)	นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์	2)	นวตักรรมด้านกระบวนการ	3)	นวตักรรมด้านการตลาด	4)	นวตักรรมด้านองค์การ	

และ	Bear	(2017)	ได้จ�าแนกประเภทของนวัตกรรมออกเป็น	3	ด้านคือ	1)	ด้านผลิตภัณฑ์	2)	ด้านกระบวนการ	

3)	 ด้านตัวแบบทางธุรกิจ	 ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีได้ดัดแปลงการจัดประเภทของนวัตกรรมจากแนวคิดข้างต้น																		

ซึ่งแบ่งนวัตกรรมออกเป็น	3	ด้านคือ	1)	ด้านผลิตภัณฑ์	(Product	innovation)	2)	ด้านกระบวนการ	(Process	

innovation)	3)	ด้านองค์การ	(Organization	innovation)

	 ผลการด�าเนินงาน	(Firm	performance)	การวิจัยในปัจจุบันรวมทั้งการบริหารธุรกิจได้ให้ความส�าคัญ

กับการวัดความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน	 เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นส่ิงที่สามารถพยากรณ์ได้ถึงความม่ันคง	

ความเจริญ	 และความยั่งยืนขององค์การได้	 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบความ												

แตกต่างของเกณฑ์	 (Criteria)	 ของการประเมินความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน	 ซ่ึง	 Venkatraman	 and	

Ramanujam	(1986)	ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานขององค์การธุรกิจไว้	2	ด้านคือ	1)	ด้าน

ตัวเงิน	(Financial)	เช่น	ผลตอบแทนการลงทุน	การเติบโตของยอดขาย	ก�าไร	เป็นต้น	2)	ด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน	

(Non-financial)	เช่น	ส่วนแบ่งทางการตลาด	ความพงึพอใจของลกูค้า	คณุภาพของสนิค้าและบรกิาร	การพฒันา

ผลิตภัณฑ์ใหม่	เป็นต้น	จากงานวิจัยเรื่อง	“The	measurements	of	firm	performance’s	dimensions”	

ของ	Al-Matari,	Swidi,	and	Fadzil	(2014)	ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการวัดผลการด�าเนินงานขององค์การ

ไว้ดังนี้	 1)	ผลด�าเนินงานด้านบัญชี	 (Accounting-based)	2)	ผลด�าเนินงานด้านการตลาด	 (market-based)			

ดังนั้น	การวิจัยครั้งนี้จึงได้ดัดแปลงกรอบการวัดผลการด�าเนินงานขององค์การตามแนวคิดของ	Venkatraman	

and	Ramanujam	(1986)	และ	Al-Matari,	Swidi,	and	Fadzil	(2014)

	 ความเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรม	 และผลการด�าเนินงาน	 (The	 link	 between	

entrepreneurship,	 innovation,	 and	 firm	performance)	 ของ	Zehir,	 Can,	 and	Karaboga	 (2015)													

ที่ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้ประกอบการกับผลการด�าเนินงานโดยผ่านกลยุทธ์การสร้างความ												

แตกต่างและนวัตกรรม	 พบว่า	 การวิเคราะห์ถดถอยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาวะ																						

ผู ้ประกอบการ	 นวัตกรรมและผลการด�าเนินงาน	 โดยนวัตกรรมสามารถอธิบายการผันแปรของผลการ																

ด�าเนินงานขององค์การได้ร้อยละ	 53.60	 (R2=0.53)	 เมื่อจ�าแนกรายด้าน	 นวัตกรรมด้านการตลาดและ																		

ด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงาน	 ในขณะที่นวัตกรรมด้านการบริหารไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	ซึ่ง	Frank	and	Muturi	(2017)	ได้เสนอว่า	นวัตกรรมที่ประกอบด้วย	ด้านกระบวนการ	

ด้านบรกิาร	และด้านองค์การมอีทิธพิลต่อการผันแปรของผลการด�าเนนิงานไม่สูงนกัเพยีงร้อยละ	8.90	(R2=0.08)	
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ดังนั้น	การตลาดในเชิงรุก	ภาวะผู้ประกอบการ	และเทคโนโลยีมีอิทธิผลอย่างมากต่อการเกิดขึ้นของนวัตกรรม

ภายในองค์การ	และได้เสนอแนะว่า	ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญักบัแนวโน้มทางการตลาด	ตลอดจนความต้องการ

ของผู้บริโภค	 และเร่งปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง									

รวมทัง้องค์การควรพัฒนาภาวะผูป้ระกอบการให้กบับุคลากรในระดบับรหิาร	หวัหน้างาน	ซึง่จะช่วยให้เกดิความ

ตระหนักในบริบทของการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน	 นอกจากนี้การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ								

ต่าง	ๆ 	ของการปฏบิตังิาน	กระบวนการการผลติ	จะมส่ีวนส�าคญัต่อการเกดิขึน้ของนวตักรรม	(Kocak,	Carsrud,	

&	Ofiazoglu,	2017)	ดังนั้น	จึงสามารถสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ได้ดังภาพที่	1

 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การออกแบบวิจัยแบบผสม	 (Mixed	methods)	 โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	research)	เป็นหลกัและเสรมิด้วยการวจิยัเชงิคุณภาพ	(Qualitative	research)	เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ในรายละเอียดของแนวทางในการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เข้มแข็งขึ้น												

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้	

ปัจจัยด้านระยะเวลาในการด�าเนินงาน

ภาวะผู้ประกอบการ

1.	ความคิดสร้างสรรค์

2.	ความกล้าเสี่ยง

3.	การด�าเนินงานในเชิงรุก

4.	ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน

5.	ความเชื่อมั่นในตัวเอง

6.	ความซื่อสัตย์

นวัตกรรม

1.	ด้านผลิตภัณฑ์

2.	ด้านกระบวนการ

3.	ด้านองค์การ

ผลการด�าเนินงาน

ภาพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย
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	 1.	 ผู้วิจัยเริ่มกระบวนการด�าเนินการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	data)	โดยการ

ศึกษาเอกสาร	 ทฤษฎี	 แนวคิดหลักการ	 และงานวิจัยต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับ

ปรากฏการณ์	ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีตัวแปรที่ส�าคัญประกอบด้วย	ตัวแปรภาวะผู้ประกอบการ	

ในการวจิยัคร้ังนีผู้้วจิยัได้ประยกุต์จากกรอบแนวคดิของ	Zeebaree	and	Siron	(2017)	และ	สุรชยั	ภทัรบรรเจดิ	

(2552)	 ตัวแปรนวัตกรรมประยุกต์จากกรอบแนวคิดของ	OECD	 (2005)	 และ	 Bear	 (2017)	 ตัวแปรผลการ	

ด�าเนินงานดัดแปลงจากกรอบแนวคิดของ	Venkatraman	and	Ramanujam	(1986)	และ	Al-Matari,	Swidi,	

and	Fadzil	(2014)

	 2.	 ผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู ้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพิ่มเติม	 เพื่อพิจารณาความ											

เหมาะสมของกรอบแนวคิดเบ้ืองต้น	 เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูล	 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ที่ศึกษา	(สุภางค์	จันทวานิช,	2547)	โดยโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นหลักดังนี้	

ประเด็นที่หนึ่งคุณสมบัติท่ีส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ									

ชุมชนที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ	 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	 นอกจากคุณสมบัติ	 5	 ด้านของภาวะ																							

ผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วย	1)	ความคิดสร้างสรรค์	2)	ความกล้าเสี่ยง	3)	การด�าเนินงานเชิงรุก	4)	ความ								

มุ่งมั่นในการแข่งขัน	 5)	 ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้ว	 ผู้เชี่ยวชาญยังได้เสนอให้เพิ่มคุณสมบัติ	 6)	 ความซ่ือสัตย์							

เพิม่เตมิเข้าไปในคณุสมบตัขิองภาวะผูป้ระกอบการ	ประเดน็ทีส่องลกัษณะและประเภทของนวตักรรมของธรุกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	จากการสัมภาษณ์สามารถจัดแบ่งนวัตกรรมออกเป็น	3	ด้านคือ	

1)	นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์	2)	นวัตกรรมด้านกระบวนการ	3)	นวัตกรรมด้านองค์การ		ประเด็นที่สามรูปแบบ

การวัดผลการด�าเนนิงานของธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและวสิาหกจิชมุชนประกอบด้วย	ด้านทีเ่ป็นตวัเงนิ	

และด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน	ซึ่งในบริบทของวิสาหกิจชุมชนผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้เพิ่มเติมผลการด�าเนินงานในด้าน

ภาพลักษณ์ที่ดีของวิสาหกิจชุมชน

	 3.	 สร้างแบบสอบถาม	และน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	คน	เพื่อตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงตามเนือ้หา	(Content	validity)	โดยตรวจสอบรายการข้อค�าถามว่ามคีวามสอดคล้องกบัตวัแปร	

หรือไม่	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาตรวจสอบความแม่นตรงเชงิเนือ้หาแต่ละข้อในแต่ละตวัแปรมาหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง	

(Index	of	congruence	:	IOC)	และคดัเลอืกข้อค�าถามโดยใช้เกณฑ์การตดัสนิค่าดชันคีวามสอดคล้องทีค่�านวณ

ได้ต้องมากกว่า	0.50	จึงถือว่าข้อความนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัด	(พรเพ็ญ	เพชรสุขศิริ,	2544)	

ซึ่งค่าค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อก�าหนด	 ผู้วิจัยจึงได้

ด�าเนินการในล�าดับต่อไป

	 4.	 น�าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้	 (Try-out)	 จ�านวน	 30	 ชุด	 กับวิสาหกิจชุมชน

จงัหวดัสกลนคร	โดยคดัเลอืกทดลองใช้กบัวสิาหกิจชุมชนแปรรปูอาหารในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืง	อ�าเภอภพูาน	อ�าเภอ

โคกศรีสุพรรณ	 และอ�าเภอพังโคน	 น�าไปหาค่าความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา							

ของ	Cronbach	(1974)	ซึง่ค่าแอลฟาทีไ่ด้จะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม	โดยมค่ีาระหว่าง	0<α<1	

ถ้ามีค่าใกล้เคียงกับ	 1	 มาก	 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นมาก	 ซ่ึง	 Hair,	 Black,	 Bary,	 and	 Anderson	 (2010)											

อธิบายว่า	 ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่น้อยกว่า	 0.70	 ข้อมูลค่าความเช่ือมั่น	 มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา								

ของครอนบาคเกินกว่า	0.70	ทุกตัวแปร	แสดงดังตารางที่	1
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	 5.	 น�าเครื่องมือไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	 จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากสูตรการค�านวณของ	 Yamane	 (1973)	 จ�านวน										
ทั้งสิ้น	 238	 คน	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน	 (Proportional	 sampling)	 และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	
(Simple	random	sampling)	
	 6.	 น�าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง	 คีย์ข้อมูล	 และวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป										
เก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม	 และข้อมูลทั่วไปด้านข้อมูลธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา																			
(Descriptive	statistic)	โดยการแจกแจงความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	การวิเคราะห์ข้อมูล
ระดบัภาวะผูป้ระกอบการ	นวตักรรม	และผลการด�าเนนิงาน	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิเชงิพรรณนาโดยค่าเฉล่ีย	
(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)	การทดสอบสมมติฐานที่	1	ใช้ค่า	F-test	(One	
Way	ANOVA)	 ในส่วนของสมมติฐานที่	 2	สมติฐานที่	 3	สมมติฐานที่	 4	และสมมติฐานที่	 5	 ใช้การวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
	 7.	 หลังจากวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณแล้ว	ผูว้จิยัได้เพิม่เตมิกระบวนการศึกษาในเชิงคุณภาพเพือ่ยนืยนั
ข้อค้นพบ	และเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในส่วนที่ข้อมูลเชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลุมจากการวิจัย	
(สุภางค์	 จันทวานิช,	 2547)	 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-structure	 interview)																														
ซึ่งประกอบด้วย	 ผลความแตกต่างของภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรม	 และผลการด�าเนินงาน	 เมื่อจ�าแนก											
ตามระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ	 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมต่อผลการด�าเนินงาน													
โดยสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่านประกอบด้วย	ทีป่รกึษาส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ1	คน	อาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	คน	และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม	1	คน	เพือ่พจิารณาตรวจสอบผลและให้ค�าอธบิายเพิม่เตมิผลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

ตารางที่ 1	ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปร	และตัวแปรเมื่อจ�าแนกรายองค์ประกอบ

	 ตัวแปร	 	 ตัวแปรจ�าแนก	 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 จ�านวนรายการ

	 	 	 รายองค์ประกอบ	 ของครอนบาค	 ข้อค�าถาม

	ภาวะผู้ประกอบการ	 ความคิดสร้างสรรค์	 0.77	 3

	 	 ความกล้าเสี่ยง	 0.84	 4

	 	 การด�าเนินงานในเชิงรุก	 0.70	 4

	 	 ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน	 0.79	 4

	 	 ความเป็นเชื่อมั่นในตัวเอง	 0.73	 4

	 	 ความซื่อสัตย์		 0.81	 3

	 	 	 รวมเฉลี่ย	 0.90	 22

	 นวัตกรรม	 ด้านผลิตภัณฑ์	 0.80	 6

	 	 ด้านกระบวนการ	 0.91	 6

	 	 ด้านองค์การ		 0.82	 6

	 	 	 รวมเฉลี่ย	 0.92	 18

	 ผลการด�าเนินงาน	 	 รวมเฉลี่ย	 0.93	 6
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ผลการวิจัย 
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย	แสดงผลการวิจัยดังนี้	

	 ระดบัภาวะผูป้ระกอบการ	มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัสูง	(X=4.41)	เมือ่จ�าแนกตามรายองค์ประกอบย่อย

พบว่า	 ด้านความซ่ือสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหน่ึง	 (X=4.57)	 อันดับที่สอง	 ความคิดสร้างสรรค์	 (X=4.50)	

อันดับที่สาม	การด�าเนินงานในเชิงรุก	(X=4.41)	อันดับที่สี่	ความกล้าเสี่ยง	(X=4.38)	อันดับที่ห้า	ความมุ่งมั่นใน

การแข่งขันและความเชื่อม่ันในตัวเองมีค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน	 (X=4.30)	 นวัตกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน	 พบว่า							

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง	 (X=4.27)	 เมื่อจ�าแนกตามประเภทพบว่า	 นวัตกรรมด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย							

มากเป็นอันดับหนึ่ง	 (X=4.37)	อันดับที่สอง	นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์	 (X=4.27)	 และอันดับที่สาม	นวัตกรรม	

ด้านองค์การ	(X=4.18)	และ	ผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน	พบว่า	ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง	(X=4.41)	

เมื่อจ�าแนกรายด้านพบว่า	ผลการด�าเนินงานด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน	ด้านสินค้าและบริการของมีคุณภาพมาตรฐาน	

และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากมีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดับหน่ึง	 (X=4.72)	 โดยมีค่าเฉล่ีย																	

อันดับสุดท้ายคือ	 ผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบรรลุตามนโยบายเป้าหมาย	 ตลอดจนตัวช้ีวัด												

ต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้	(X=4.39)

	 ระยะเวลาการด�าเนินกิจการ	 	 				ระดับภาวะผู้ประกอบการ

	 	 X	 S.D.	 F	 Sig.

	 ระยะเวลาน้อยกว่า	5	ปี	 4.30	 0.35	 4.60	 0.00**

	 ระยะเวลาระหว่าง	5-10	ปี	 4.55	 0.17	 	

	 ระยะเวลาระหว่าง	11-15	ปี	 4.54	 0.22	 	

	 ระยะเวลามากกว่า	15	ปีขึ้นไป	 4.57	 0.18	 	

 ระยะเวลาการด�าเนินกิจการ	 	 																		นวัตกรรม

	 	 X	 S.D.	 F	 Sig.

	 ระยะเวลาน้อยกว่า	5	ปี	 4.32	 0.33	 2.49	 0.06

	 ระยะเวลาระหว่าง	5-10	ปี	 4.54	 0.19	 	

	 ระยะเวลาระหว่าง	11-15	ปี	 4.53	 0.27	 	

	 ระยะเวลามากกว่า	15	ปีขึ้นไป	 4.54	 0.19	 	

 ระยะเวลาการด�าเนินกิจการ	 	 ผลการด�าเนินงาน

	 	 X	 S.D.	 F	 Sig.

	 ระยะเวลาน้อยกว่า	5	ปี	 4.37	 0.26	 5.22	 0.00**

	 ระยะเวลาระหว่าง	5-10	ปี	 4.59	 0.23	 	

	 ระยะเวลาระหว่าง	11-15	ปี	 4.63	 0.21	 	

	 ระยะเวลามากกว่า	15	ปีขึ้นไป	 4.65	 0.19	 	

	**	p<0.05

ตารางที่ 2	ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับภาวะผู้ประกอบการ	นวัตกรรม	และ	ผลการด�าเนินงาน
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 1	 จากตารางที่	 2	พบความแตกต่างของระยะเวลาด�าเนินกิจการน้อยกว่า		

5	 ปี	 ของระดับภาวะผู้ประกอบการ	 (X=4.30)	 และผลการด�าเนินงาน	 (X=4.37)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ														

ที่ระดับ	0.05	จึงท�าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ	Scheffe	แสดงดังตารางที่	3

	 จากตารางที่	3	พบว่า	ระดับภาวะผู้ประกอบการ	และ	ผลการด�าเนินงาน	ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า	5	ปี										

มคีวามความแตกต่างกบัระยะเวลาระหว่าง	5-10	ปี	และ	ระยะเวลาระหว่าง	11-15	ปี	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	0.05

ตารางที่ 3	ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของระดับภาวะผู้ประกอบการ	และ	ผลการด�าเนินงาน

 
ภาวะผู้ประกอบการ

	 ระยะเวลา	 ระยะเวลา	 ระยะเวลา	 ระยะเวลา

	 	 น้อยกว่า	5	ปี	 ระหว่าง	5-10	ปี	 ระหว่าง	11-15	ปี	 มากกว่า	15	ปีขึ้นไป

 X	 4.30	 4.55	 4.54	 4.57

	 ระยะเวลาน้อยกว่า	5	ปี	 	 -0.25**	 -0.24**	 -0.27**

	 ระยะเวลาระหว่าง	5-10	ปี	 0.25	 	 	

	 ระยะเวลาระหว่าง	11-15	ปี	 0.24	 	 	

	ระยะเวลามากกว่า	15	ปีขึ้นไป	 0.27	 	 	

	 X	 4.37	 4.59	 4.63	 4.65

	 ระยะเวลาน้อยกว่า	5	ปี	 	 -0.22**	 -0.26**	 -0.28**

	 ระยะเวลาระหว่าง	5-10	ปี	 0.22	 	 	

	 ระยะเวลาระหว่าง	11-15	ปี	 0.26	 	 	

	ระยะเวลามากกว่า	15	ปีขึ้นไป	 0.28	 	 	

**	p<0.05

ตารางที่ 4	อทิธพิลของระดบัภาวะผูป้ระกอบการต่อนวตักรรมของวสิาหกจิชมุชนแปรรปูอาหารจงัหวัดนครพนม

	 ตัวแปร	 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน	(β)	 t	 Sig.

ระดับภาวะผู้ประกอบการ		 0.91	 11.59	 0.00**

	 	 R2=0.82,	SEE.=0.22,	F=134.49,	Sig	of	F=0.00

**	p<0.05

ตารางที่ 5	อทิธพิลของระดบัภาวะผูป้ระกอบการต่อผลการด�าเนนิงานของวิสาหกจิชมุชนแปรรปูอาหารจงัหวดั

	 	 นครพนม

	 ตัวแปร	 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน	(β)	 t	 Sig.

ระดับภาวะผู้ประกอบการ		 0.74	 5.98	 0.00**

	 	 R2=0.56,	SEE.=0.43,	F=35.85,	Sig	of	F=0.00

**	p<0.05
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	2	จากตารางที่	4	และตารางที่	5	พบว่า	ระดับภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพล

ต่อนวัตกรรมและผลการด�าเนินงาน	 (Sig.=0.00)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยมีอิทธิพล																

ต่อนวัตกรรมร้อยละ	 82.80	 (R2=0.82,	β=0.91)	 และมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานร้อยละ	 56.00																											

(R2=0.56,	β=0.74)

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 3	 จากตารางท่ี	 6	 พบว่า	 นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงาน																				

(Sig.=0.00)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 โดยมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานร้อยละ	 67.00																			

(R2=0.67,	β=0.67)

	 ตัวแปร	 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน	(β)	 t	 Sig.

นวัตกรรม		 0.67	 4.88	 0.00**

	 	 R2=0.67,	SEE.=0.47,	F=23.87,	Sig	of	F=0.00

**	p<0.05

ตารางที่ 6	อิทธิพลของนวัตกรรมต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	4	จากตารางที่	7	พบว่า	ระดับภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม	

โดยภาพรวมร้อยละ	 87.20	 (R2=0.87)	 โดยมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์	 (Sig.=0.01,																				

β=0.26)	 และความกล้าเสี่ยง	 (Sig.=0.00,	β=0.53)	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05																	

ในขณะที่	 การด�าเนินงานในเชิงรุก	 ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน	 ความเชื่อมั่นใจตัวเอง	 และความซื่อสัตย์	 พบว่า	

ไม่มีอิทธิพลระดับภาวะผู้ประกอบการต่อนวัตกรรม

ตารางที่ 7	อิทธิพลของระดับภาวะผู้ประกอบการต่อนวัตกรรม	จ�าแนกรายองค์ประกอบ

	 ตัวแปร	 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน	(β)	 t	 Sig.	 VIF

ความคิดสร้างสรรค์		 0.26	 2.74	 0.01**	 0.47

ความกล้าเสี่ยง		 0.53	 3.39	 0.00**	 0.17

การด�าเนินงานในเชิงรุก		 -0.04	 -0.46	 0.64	 0.48

ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน		 0.20	 1.54	 0.13	 0.25

ความเชื่อมั่นในตัวเอง		 0.09	 0.67	 0.50	 0.21

ความซื่อสัตย์		 0.00	 0.02	 0.98	 0.32

	 	 Adjusted	R2=0.87,	SEE.=0.18,	F=33.93,	Sig	of	F=0.00

**	p<0.05
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	5	จากตารางที่	8	พบว่า	นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงาน	โดยภาพ

รวมร้อยละ	 51.00	 (R2=0.51)	 โดยมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการ	 (Sig.=0.01,	β=0.74)										

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	0.05	ในขณะทีด้่านผลติภณัฑ์และด้านองค์การ	พบว่า	ไม่มอีทิธพิล

ของนวัตกรรรมต่อผลการด�าเนินงาน

อภิปรายผล
	 1.	 การศึกษาระดับภาวะผู้ประกอบการของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร

จงัหวดันครพนม	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่ของภาวะผูป้ระกอบการ	อยูใ่นระดบัสงู	โดยมรีายองค์ประกอบย่อยกลุม่ภาวะ

ผู้ประกอบการด้านความซ่ือสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่ง	 ซึ่งมีด้านความมุ่งมั่นในการแข่งขันและความ											

เชือ่มัน่ในตวัเองมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากนั	แสดงให้เหน็ว่า	ผูป้ระกอบการของคณะกรรมการบรหิารกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนมยังมีคงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งการขาด

ความมุ่งมั่นในการแข่งขันโดยเฉพาะความพยายามที่จะท�าให้สินค้าและบริการของตนมีคุณภาพโดดเด่น												

เหนือคูแ่ข่งขนั	สอดคล้องกบั	กษมาพร	พวงประยงค์	และ	นพพร	จนัทรน�าช	ู(2556)	ทีไ่ด้ศกึษาแนวทางการพฒันา

วสิาหกจิชมุชนกลุม่การแปรรปูและผลติภณัฑ์	จงัหวดัสมทุรสงคราม	โดยเสนอให้เพิม่ความรูแ้ละทกัษะด้านการ

ประกอบธุรกิจให้กับผู้บริหารของวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อสร้างความเช่ือม่ันในการท�าธุรกิจโดยไม่ต้องพ่ึงพา														

ความช่วยเหลือจากองค์การภายนอก	 รวมท้ังการพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความสามารถ							

ในการแข่งขนั	ซึง่จากการสมัภาษณ์	ธบิด	ีสกลุวชิญธาดา	(2561)	ได้กล่าวถงึเครือ่งมอืทีส่�าคญันอกจากการสร้าง

หลักสูตรในการฝึกอบรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับภาวะผู้ประกอบการ	 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 การจัดการ							

ความเสี่ยงแล้ว	 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	 การใช้เทคนิคอื่น	 ๆ	 ที่นอกเหนือจากการบรรยายก็เป็นสิ่งส�าคัญ						

เช่น	 การเรียนรู้จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา	 การสร้างระบบพี่เล้ียงและผู้ให้ค�าปรึกษาจากสถาบันการศึกษา		

กลุ่มเครือข่ายที่มีความรู้	ความช�านาญและบุคลากรจากภาคเอกชน	

	 2.	 การศึกษานวัตกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยรวม

ของนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง	 โดยประเภทของนวัตกรรมด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับหนึ่ง	 ซึ่งมี	

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และด้านองค์การที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านกระบวนการ	แสดงให้เห็นว่า	ผู้ประกอบการ

ของกลุม่วสิาหกจิชมุชนแปรรปูอาหารจงัหวดันครพนม	ยงัมจีดุอ่อนด้านการพฒันาการแปรรปูผลิตภัณฑ์อาหาร	

สอดคล้องกับ	 ฐานันท์	 ตั้งรุจิกุล	 และ	 คณิดา	 ไกรสันติ	 (2560)	 ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ																						

การด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไทร	 โดยได้กล่าวถึงจุดอ่อนของนวัตกรรม																	

ตารางที่ 8	อิทธิพลของนวัตกรรมต่อผลการด�าเนินงาน	จ�าแนกรายองค์ประกอบ

	 ตัวแปร	 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน	(β)	 t	 Sig.	 VIF

ด้านผลิตภัณฑ์		 -0.21	 -0.80	 0.43	 3.97

ด้านกระบวนการ		 0.74	 2.52	 0.01**	 4.63

ด้านองค์การ		 0.19	 0.87	 0.39	 2.59

	 	 Adjusted	R2=0.51,	SEE.=0.46,	F=9.25,	Sig	of	F=0.00

**	p<0.05
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ของวสิาหกจิชมุชนทีส่�าคญัคอื	ด้านการขาดความสามารถในการพฒันาผลติภณัฑ์	บรรจภุณัฑ์	และความสามารถ

ในการก�าหนดกลยุทธ์	 การวางแผน	 ดังนั้นจึงเป็นประเด็นส�าคัญที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร	 จังหวัด

นครพนม	 จะต้องตระหนักและให้ความส�าคัญในการหามาตรการในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร														

ที่มีความเหมาะสม	 มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นไปตามกระบวนการแปรรูปอาหารที่ถูกต้องตรวจสอบได้ตลอด						

ทุกขั้นตอนจนถึงมือผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 3.	 การศึกษาผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	พบว่า	ค่าเฉลี่ยรวม

ของผลการด�าเนินงานรวมอยู่ในระดับสูง	 โดยผลการด�าเนินงานด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน	 ด้านสินค้าและบริการ													

มีคุณภาพมาตรฐาน	 และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับหนึ่ง	 ซึ่งเป็น

ประเดน็ทีผู่บ้รหิารวสิาหกจิชมุชนควรพจิารณาสร้างความสมดลุระหว่างเป้าหมายดงักล่าวให้เหมาะสม	สอดคล้อง

กับ	Hoque	(2004)	ที่ได้ท�าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมขององค์การ	

โดยแบ่งความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมออกเป็น	 8	 ด้าน	 คือ	 1)	 ผลกระทบจากซัพพลายเออร์	 2)	 ความ

ต้องการของลกูค้า	รสนยิม	3)	ความผ่อนคลาย	กฎระเบยีบทางการค้าและโลกาภวิตัน์	4)	กจิกรรมทางการตลาด

ของคู่แข่งขัน	5)	เทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6)	นโยบายของรัฐบาล	7)	สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ	 และ	 8)	 ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์เป็นบวกระหว่างการเลือกจัดการกลยุทธ	์							

โดยใช้ตัววัดผลที่ไม่ใช่ตัวเงินกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ	 และไม่พบว่า	 มีความสัมพันธ์ระหว่างความ													

ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับตัววัดผลที่ไม่ใช่ตัวเงินกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ

	 4.	 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับภาวะผู้ประกอบการ	 นวัตกรรม	 และผลการด�าเนินงาน					

เมื่อจ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	 พบว่า	

ระดับภาวะผู้ประกอบการ	 และ	 ผลการด�าเนินงาน	 ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า	 5	 ปี	 มีความความแตกต่างกับ													

ระยะเวลาระหว่าง	5-10	ปี	และ	ระยะเวลาระหว่าง	11-15	ปี	อาจกล่าวได้ว่า	เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อความ

ล้มเหลวทางธุรกิจมากท่ีสุด	 สอดคล้องกับ	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (2560)																						

ที่ได้กล่าวถึงปัญหาของธุรกิจหรือวิสาหกิจที่เพิ่งเริ่มด�าเนินการ	 มักจะประสบกับปัญหาในหลายด้าน	 มักใช้

ประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลัก	อาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมาช่วยงาน	

เมือ่กจิการเริม่ขยายตวัหากไม่ปรับปรงุการบรหิารจดัการให้มีระบบกจ็ะเกดิปัญหาขึน้ได้	ดงันัน้	ควรมกีารก�ากบั

ดูแลกิจการที่ชัดเจน	 เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนอันจะน�าไปสู่ความสามารถแข่งขันได	้									

และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว	 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 เคารพสิทธ	ิ											

และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	 เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบ											

ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง	 (ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ													

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,	2560,	น.	4)	

	 5.	 การศกึษาอทิธพิลของระดบัภาวะผูป้ระกอบการและนวตักรรมทีม่ต่ีอผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิ

ชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	พบว่า	 โดยภาพรวม	 ระดับภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม							

ร้อยละ	82.80	และต่อผลการด�าเนนิงาน	ร้อยละ	56.00	นวตักรรมมอีทิธพิลต่อผลการด�าเนนิงาน	ร้อยละ	67.00	

ระดับภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์	 และความกล้าเสี่ยง	 แตกต่างกัน												

ในขณะที่	 การด�าเนินงานในเชิงรุก	 ความมุ่งม่ันในการแข่งขัน	 ความเช่ือมั่นใจตัวเอง	 และความซื่อสัตย์	 ไม่มี

อทิธพิลระดบัภาวะผูป้ระกอบการต่อนวตักรรม	และ	นวตักรรมมอีทิธิพลต่อผลการด�าเนนิงานด้านกระบวนการ
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แตกต่างกัน	 ในขณะที่ด้านผลิตภัณฑ์และด้านองค์การ	 ไม่มีอิทธิพลของนวัตกรรรมต่อผลการด�าเนินงาน													

แสดงให้เหน็ว่า	ระดบัภาวะผู้ประกอบการมอีทิธพิลต่อนวตักรรมสูงท่ีสดุ	โดยทีม่อีทิธิพลด้านความคดิสร้างสรรค์

และความกล้าเสี่ยงแตกต่างกันและนวัตกรรมยังมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการที่แตกต่างกัน

ด้วย	 ซึ่ง	 Zehir,	 Can,	 and	Karaboga	 (2015)	 ได้กล่าวว่า	 นวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้องค์การประสบ	

ความส�าเร็จ	Suliyanto	and	Rahab	(2012)	กล่าวว่า	โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับองค์การซึ่งท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทีม่อีทิธพิลต่อผลการด�าเนนิงานขององค์การและเป็นองค์ประกอบหนึง่ในความส�าเรจ็ขององค์การ	

ซึ่งความสามารถทางนวัตกรรมเป็นเสมือนกลยุทธ์องค์การและเป็นการมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยนวัตกรรม															

ขององค์การ	 ส่วนนวัตกรรมเป็นเสมือนเครื่องมือซึ่งองค์การใช้เพื่อที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน	

นอกจากนัน้	องค์การจ�าเป็นต้องมคีวามสามารถทางนวตักรรมตลอดเวลา	เนือ่งจากความสามารถทางนวตักรรม

มีความส�าคัญในการท�าให้องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 จากการมีผลการด�าเนินงาน													

ที่สูงขึ้น	และ	จากการสัมภาษณ์	พยัต	วุฒิรงค์	 (2561)	ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเป็นที่ปรึกษาส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ	 ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า	 ถึงแม้ว่านวัตกรรมด้านกระบวนการจะมีอิทธิพลต่อผลการ														

ด�าเนินงานมากกว่านวัตกรรมด้านอื่น	 ๆ	 แต่วิสาหกิจชุมชนก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งหรือมองข้ามความส�าคัญ									

ของนวัตกรรมอีก	2	ด้านไปได้	โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านองค์การอันเป็นรากฐานของนวัตกรรมด้านอื่น	ๆ	ที่จะ

ท�าให้การเกิดของนวัตกรรมนั้นมีลักษณะท่ีต่อเนื่องยั่งยืน	 คล้ายกันกับรูปแบบการเกิดขึ้นของนวัตกรรม																			

ในวิสาหกิจชุมชนของประเทศญี่ปุ่น	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 1.	 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม	ควรมีมาตรการ	

เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการพึง่พาตนเอง	และการแข่งขนัในระยะยาวโดยเสรมิสร้างภาวะผูป้ระกอบการ

ให้กับคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะในด้านความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยง	

	 2.	 ควรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการประชุมเพื่อทบทวนกลยุทธ์	เป้าหมาย	และแผนด�าเนินการ

ในทกุ	ๆ 	ไตรมาสเพือ่จะได้มกีารก�าหนดมาตรการด้านต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีม่คีวามเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา	

	 3.	 การให้ความส�าคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีระยะเวลาด�าเนินกิจการน้อยกว่า	5	ปี	

โดยให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร	 และการให้ค�าปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม								

ดังกล่าว

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต

	 ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 approach)	 เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะ																								

ผูป้ระกอบการ	และนวัตกรรม	ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้ข้อมลูของแนวปฏบิตัทิีดี่	(Best	practice)	ของแต่ละวสิาหกจิชมุชน	

ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางของการด�าเนินงานในกลุ่มท่ียังขาดประสบการณ์ทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนและเป็น					

รูปธรรม
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