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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนเกี่ยวกับปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ผูนํา และความคิดสรางสรรคท่ีมีผลตอ
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน  และศึกษาความสามารถของปจจัย
ดังกลาวในการอธิบายความผันแปรของผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุม
ตัวอยาง คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลําพูน จํานวน 278 ราย สุมตัวอยาง
ดวยเทคนิควิธีการเลือกแบบมีโควตา เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติพรรณนาหา
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมานวิเคราะหดวยเทคนิคการ
ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิง ประกอบวิสาหกิจชุมชนดาน
แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร โดยมีหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีใหการฝกอบรมและ
พัฒนาความรู และนําผลผลิตจําหนาย ณ รานคาในชุมชนเปนหลัก โดยสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนมีระดับความคิดเห็นตอทุกปจจัยอยูในระดับมาก โดยปจจัยท้ัง 3 คือ ปจจัยดาน
ผูนํามากท่ีสุด รองลงมาความคิดสรางสรรคและลําดับสุดทาย คือ พลวัตสภาพแวดลอม
มีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ท้ังน้ีทุกปจจัยรวมกันสามารถอธิบายการผัน
แปรผลการดําเนินงานไดรอยละ 41.8  

 

คําสําคัญ:  พลวัตสภาพแวดลอม  ผูนํา  ความคิดอยางสรางสรรค  ผลการดําเนินงาน
 วิสาหกิจชุมชน 
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Abstract 

The purpose of this research was to examine the opinions of the 
members of community enterprise on factors such as environmental 
dynamics, leader and creative thinking on the Community Enterprise’s 
performance and the ability of factors in describing the variation of the 
community enterprise’s performance. The sample group of this study was 
the community enterprise’s members in Lamphun province. There were 
278 members. The chosen sampling method was quota sampling. 
Research tool was questionnaire and statistics for data analysis consisting 
of percentage, average, standard deviation and multiple regression 
analysis. 

The study found that most members were women who worked 
in processing agricultural products for the Community Enterprise. 
Government sectors in their areas trainedand educated them. The 
members of the community enterprise mostly sold the products at the 
community’s shops. The opionions of the members on all of the factors 
were at good level. The factors of leader, creative thinking, and 
environment dynamics in the order of increasing levels of importance, 
affect the community enterprise’s performance,. In general, the factors 
can be used to describe the overall performance variation that was 41.8 
percentage. 

     

Keywords: Environmental Dynamics, Leader, Creative Thinking, 

Community Enterprise’s performance 

ความสําคัญของปญหาการวิจัย 
ปจจุบันแนวโนมในอนาคตสภาพแวดลอม ดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงมุมมองของ Kuratko and Hodgetts (2007) ให
ความเห็นวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของวิสาหกิจ คือ การ
แขงขันและสภาวะดานเศรษฐกิจอันสงผลบริบทหรือวิสาหกิจมีการปดกิจการไปในท่ีสุด 
สวนวิสาหกิจท่ีมีความเขมแข็งยอมตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน ไมสามารถหยุด
น่ิงอยูได เพราะหากไมมีการพัฒนาแลวจะไมสามารถสูกับคูแขงขันและจะไมสามารถอยู
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รอดได สอดคลองกับความเห็นของ Porter (1990) ท่ีกลาววา เพ่ือความอยูรอดและมี
ความไดเปรียบในการแขงขันผูประกอบการวิสาหกิจ จึงมีบทบาทสําคัญในการนํา
นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและดานกระบวนการมาประยุกตใช  ในองคกร ท้ังน้ีงานศึกษา
ของ Jai-Sheng Lee (2010) ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวาองคกรยุคปจจุบันตองมีการ
ปรับตัวใหทันกับสถานการณโดยผูประกอบการจําเปนตองใชความรู ความสามารถใน
การเหน่ียวนําสมาชิกในองคกร และสามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน  

การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในยุคปจจุบัน ตามมุมมองของ Waleed 
Omri (2015) ไดสรุปวาวิสาหกิจชุมชนเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังระบบเศรษฐกิจและ
สงผลใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมไดมากกวาธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะธุรกิจท่ี
เริ่มตนใหม และ Schumpeter (1934) ใหความสําคัญกับสมาชิกในองคกรซ่ึงเปนผูท่ีมี
ความคิดสรางสรรคและริเริ่มใหเกิดเปนนวัตกรรมน้ัน คือ การสรางโอกาสสําหรับธุรกิจท่ี
จะเปนสวนสําคัญในการสรางรายไดจากความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาและนวัตกรรมท่ี
เปนลักษณะเฉพาะหรือผูกขาดของกิจการน้ันเอง งานศึกษาของกัญญามน อินหวาง 
(2554) รายงานวามาจากฐานภูมิปญญาทองถิ่น ผสมผสานกับภูมิปญญาสากล ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค โดยสมาชิกในชุมชนทําใหเกิดนวัตกรรม เนนการพ่ึงตนเองเปน
เปาหมายสําคัญท่ีสุด คนในชุมชนเปนผูนําในการพัฒนาและจัดการวิสาหกิจ รวมถึง
แนวคิดของ บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ท่ีกลาววาการดําเนินงานไดอยางยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนเน่ืองมาจากมีการดําเนินงานอยางอิสระ มีความคลองตัว สมาชิกมีความ
ผูกพันธกันในระดับสูง มีการชวยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรตอกัน     อันเปนผลมาจากทุน
ทางสังคมและทุนทางปญญาด้ังเดิมจากทองถิ่นและประสบการณท่ีส่ังสมมาจากบรรพ
บุรุษถายทอดจนถึงรุนปจจุบัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูประกอบการธุรกิจตองอาศัย
ช้ันเชิงในการบริหารท่ีเหนือกวาคูแขงหรืออาศัยความรวดเร็วในการปรับตัวใหทันตอ
ภาวการณแขงขันท่ีเปนสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนพลวัต 

ขณะเดียวกัน Akgun et al (2009) ไดพูดถึงปจจัยความไมแนนอนและ
พลวัตของสภาพแวดลอมจะเปนส่ิงท่ีผูจัดการหรือผูนําของกิจการจะตองพยายามหาจุด
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดการทัรพยากรและกระบวนการในการเพ่ิมผลผลิตดวยการ
พัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาอยางรวดเร็ว เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จขององคกรและ
ไดเปรียบการแขงขัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ  Li and Atuahence-Gima (2001) ท่ี
พบวาพลวัตส่ิงแวดลอมจะบงบอกถึงอัตราการเปล่ียนแปลงและระดับความแปรปรวน
ของสภาพแวดลอมองคกร ดังน้ันจึงควรตองมีนวัตกรรมในดานกระบวนการหรือ
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ผลิตภัณฑ เน่ืองจากพลวัตสภาพแวดลอมจะนํามาซ่ึงโอกาสท่ีสําคัญในการเตรียมความ
พรอมรับความไมแนนอนของอุปทานของตลาด และงานวิจัยของสุภาพรรณ วัฒนาอุดม
ชัย (2558) มองวาจุดเริ่มตนวิสาหกิจชุมชนน้ัน สวนมากมักจะมาจากธุรกิจในลักษณะ
ครอบครัวแลวเกิดการรวมกลุมกันของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงเปนหนวยสังคมท่ีโดย
ธรรมชาติแตจะขาดความสามารถในการปรับเปล่ียนและปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
จัดการตางๆเชนความรูในดานการจัดการ หรือการบริหารงานท่ีมีระบบ เพราะสวนมาก
จะใชประสบการณจากการเรียนรูโดยเรียนถูก เรียนผิดแลวมาปรับปรุงแกไขซ่ึงจะทําให
วิสาหกิจเสียเปรียบกับคูแขงขันไดเชนเดียวกัน   

ดังน้ันจะเห็นวาพลวัตสภาพแวดลอมและความคิดสรางสรรคกอเกิด
นวัตกรรมไดสงผลตอการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงกัญญามน อินหวาง 
(2554) ไดกลาววาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนน้ันไดกลายเปนประเด็นสําคัญท่ี
รัฐบาลทุกยุค ทุกสมัยตางใหความสําคัญเพราะเปนรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลไดสูญเสียเงินเพ่ือการสรางโครงการตางๆใหกับชุมชนเปนจํานวนมาก ประเด็น
สําคัญ คือ ทําอยางไรรัฐบาลจะไมตองพบกับปญหาการสูญเสียเงินทุนท่ีไดนํามาผลักดัน
หรือหนุนเสริมวิสาหกิจชุมชนเหลาน้ี และจะทําอยางไรใหวิสาหกิจชุมชนสามารถสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของตนใหสามารถพัฒนาสินคาและการบริการไดอยางมี
เอกลักษณ โดยเฉพาะจังหวัดลําพูนไดกําหนดใหเปนเขตท่ีต้ังการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 844 โรงงาน  มีเงินลงทุน 74,502 ลานบาท 
และมีการจางงาน 62,546 คน จากขอมูลบรรยายสรุปจังหวัดลําพูน (2558) รายงานวา
ป 2558 แนวโนมของครัวเรือน ในการเปล่ียนจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
กิจการวิสาหกิจชุมชนมาเปนผูรับจางในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น เปนผลมาจาก
พลวัตสภาพแวดลอมท่ีตอผลการดําเนินงาน อาทิ ราคาผลผลิตตกตํ่า การขาดองค
ความรูใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีชวยดําเนินงานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และกิจการวิสาหกิจชุมชน ทําใหมีจํานวนวิสาหกิจชุมท่ีเลิกกิจการหรือกลุมดําเนินการ
ในภาวะขาดทุน อีกเหตุผลประการหน่ึง คือ การมีคูแขงขันจากรานสะดวกซ้ือท่ีมาเปด
ในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก เกิดสินคาทดแทนผลผลิตทางการเกษตรหรือจากการแปรรูปท่ี
สงผลตอยอดขายและกําไรในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดลําพูน เดิมช่ือเมืองหริภุญชัย มีอายุประมาณ  1,344  ป โดยมี ราช
ธิดากษัตริยเมืองละโวพระนาม “จามเทวี” มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญชัย 
ต้ังอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเน้ือท่ีท้ังหมด 4,505.882 ตร.กม. มี
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา และพ้ืนท่ีภูเขา มีเขตติดตอกับจังหวัด 
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เชียงใหม ตาก และลําปาง ประกอบดวย 8 อําเภอ มีจํานวนประชากร 398,673 คน 
จํานวนครัวเรือน 145,788 ครัวเรือน จํานวนเกษตรกร  207,946  คน เปนคนครัวเรือน
เกษตรกร  73,244 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 50.24 ของครัวเรือน ท้ังจังหวัดมีพ้ืนท่ีใน
การเกษตรประมาณ 600,00 ไร พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดลําพูนท่ีทํารายไดหลัก
ใหเกษตรกร คือ ลําไย หอมแดงและกระเทียม รองลงไปไดแก พืชผัก ขาวโพดเล้ียงสัตว 
จากพันธกิจดานการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน เนนการสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให มี               
ขีดความสามารถในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความเขมแข็งและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ทําใหมีเกษตรรวมกลุมเพ่ือดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนทุกอําเภอ โดย
สวนใหญจะเปนการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และจากขอมูลในป 2554 
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลําพูนมีจํานวน 972 แหงมีสมาชิก 11,618 ราย ท้ังน้ี 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2553) รายงานวามีการจัดต้ัง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเทศไทยเฉล่ียปละมากกวา 50,000 ราย ซ่ึงมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง แตก็เปนท่ีนาวิตกท่ีกรมพัฒนาธุรกิจไดรายงานวา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีขอจดทะเบียนอยูไดขอยกเลิกเฉล่ียปละกวา 
22,000 ราย ซ่ึงไมเกิดผลดีตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากวิสาหกิจ
ชุมชนสวนใหญเนนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรภายในชุมชน ทําให
เกิดการจางงานและสรางผลิตภัณฑมวลรวมไดถึงรอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ 

แตท่ีผานมาพบวาบางชุมชนของจังหวัดลําพูนยังขาดความเขมแข็งในการ
พ่ึงตนเองในดานการดําเนินงานวิสาหกิจ เชน ปญหาดานตลาด โดยเฉพาะการสงออก
ผลิตภัณฑภายนอกชุมชน ปญหาดานการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอการผลิตสินคาในเชิงความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางความแตกตางเหนือคูแขงขัน 
รวมท้ังการพัฒนาเครือขายของกลุมวิสาหกิจชุมชนประเภทสินคาเกษตรกรรมใหมีความ
เขมแข็งและปญหาการรวมกลุมเครือขายท่ีสามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเติบโตได 
เชนเดียวกับผลการวิเคราะหจุดออนของสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(2553) พบวาวิสาหกิจชุมชนมีจุดออนในดานการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถใน
การพัฒนาสินคาและบริการ โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน ความสามารถในดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับในการดําเนินธุรกิจ และขาดโอกาสทางการตลาดและการเขาถึงขอมูล
การตลาดเชิงลึก 
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ดังน้ัน สารสนเทศท่ีกลาวมาน้ันสรปุไดวาปญหาของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
สวนใหญยังขาดการจัดการ การสรางความเขมแข็งจากการพัฒนาผลิตภัณฑดวย
นวัตกรรม การมีพฤติกรรมดานความคิดสรางสรรคของบุคลากร โดยเฉพาะผูนํากลุม
หรือผูนําองคกร และผลจากพลวัตสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง ซ่ึง
ปญหาเหลาน้ีเปนสาเหตุท่ีสงผลใหคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลําพูน  

 

คําถามของการวิจัย 
  คณะผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามของการวิจัย ดังน้ี 
 1. ปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ความคิดสรางสรรคและผูนําท่ีมีผลตอการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่ีผานมาเปนอยางไร 
 2. ผลของปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ความคิดสรางสรรคและผูนําท่ีมีผล
ตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําพูนหรือไม อยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดานปจจัย

ดานพลวัตสภาพแวดลอม ความคิดสรางสรรคและผูนําท่ีมีผลตอการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน 

2. เพ่ือศึกษาผลของปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ความคิดสรางสรรคและ
ผูนําท่ีมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การศึกษาปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ผูนํา และความคิดสรางสรรคท่ีมี
ผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําพูน มีคําศัพทท่ีสําคัญเพ่ือใหเขาใจ
ตรงกนัมี  5 ขอดังน้ี 
 1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึ ง (Small and Micro 
community Enterprise: SMCE) หมายถึง การประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว 
เพ่ือจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรคเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง มีความเพียงพอของ
ครอบครัวและชุมชน ทุน ในท่ีน้ีไมไดหมายถึงแตเพียงเงินแตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต 
ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยังประโยชนใหชุมชนผูเปนเจาของวิสาหกิจน้ันเปนหลัก โดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน 
มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ 
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2. พลวัตสภาพแวดลอม หมายถึงความไมแนนอนและความสลับซับซอนของ
สภาพการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาจากสภาพเดิม เชน จํานวนผูแขงขันท่ีเพ่ิมขั้น 
ความยุงอยากของการจัดการดานตลาด ความซับซอนของความตองการของผูบริโภค ใน
ดานสินคาหรือบริการรูปแบบใหมๆ ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบาย ระบบเศรษฐกิจ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และเทคโนโลย ี
 3. ปจจัยดานผู นํา หมายถึง การแสดงหรือนําเสนอความเห็นของผูนํา
ตลอดจนการใหคําแนะนําไดรับการสนใจและยอมรับจากสมาชิก ผูนําจัดวางโครงสราง
และกฎระเบียบการทํางานอยางชัดเจน มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจ ดูแลและจูงใจ
สมาชิกใหมุงม่ันทุมเทในการทํางาน เปดโอกาสใหเสนอความคิดเห็น และใหการ
สนับสนุนความคิดเห็นใหมๆท่ีสรางสรรคเกิดประโยชนกับสมาชิกสวนรวม 

4. ความคิดสรางสรรค หมายถึง การสังเคราะหความรูอยางเหมาะสมในงาน 
และทําใหเกิดความคิดคนวิธีใหมหรือใชเครื่องมือใหมนําไปปฏิบัติในการแกปญหา
แบบเดิมทําใหปญหาและอุปสรรคในกระบวนไดรับการขจัดจากการนําความคิดใหมๆไป
ปฏิบัติ 

5. ผลการดําเนินงาน หมายถึง การมีสภาพคลองท่ีดีในการดําเนินงานท้ัง
รายรับและรายจาย มีอัตราของยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับสินคาหรือผลิตภัณฑท่ี
เหมือนกัน รวมท้ังมีความคุมคาของผลตอบแทนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับเงินลงทุน 
 

กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษาผลของปจจัยท่ีเปน ตัวแปรอิสระ 3 ปจจัย 

คือ ดานพลวัตสภาพแวดลอม ผูนําและความคิดสรางสรรคท่ีมีตอตัวแปรตาม คือ การ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยไดทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

1. พลวัตสภาพแวดลอม ซ่ึงงานศึกษาของ Teece et al. (1997); Amy Shuen 
(2007); Conner and Prahalad  (1996); Wernerfelt (1984)  กลาววาเสมือนเปนโอกาส
ขององคกรในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนตัวกําหนดวาองคกรควร
จะใชทรัพยากรในองคกร   ท่ีมีในระดับใดเพ่ือตอบสนองตอพลวัตสภาพแวดลอม ท้ังน้ี
ตามแนวคิดของ Waleed Omri (2015) ใหความสนใจผูแขงขัน ความไมแนนอนของ
ความตองการผูบริโภค และสภาพดานการตลาดท่ีเปล่ียนแปลง  

2. ผูนํากลุม ตามมุมมองของสุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย (2558) กลาววา
วิสาหกิจชุมชนเปนธุรกิจในครอบครัวและขยายรวมกลุมเม่ือเติมโตขึ้น แตทักษะในดาน
การบริหารจัดการยังใชประสบการณเปนหลัก ขาดการใชทักษะหรือแนวคิดทางดานการ
จัดการ โดยงานวิจัยของ Domingo Ribeiro Soriano and Jose´ Manuel Comeche 
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Martı ´nez (2 0 0 7 ) ; Tannenbaum and Schmidt (1973); McGregor (1 9 6 9 ); 
Ghiselli (1955) สนใจประเด็นสําคัญ คือ การสรางความสัมพันธในทีมงานหรือสมาชิก
เพ่ือใหเกิดการจูงใจในการทํางาน และการบริหารแบบมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

3. ความคิดสรางสรรค ในมุมองของ Guildford (1950); Edward (1982); Guilford 
(1967); Torrance, (1974) สรุปวาองคประกอบท่ีสําคัญของความคิดสรางสรรค คือ 
ความคิดริเริ่ม ซ่ึงไมใชพรสวรรค แตเปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัวบุคคล ซ่ึงมีมากนอยไม
เทากันและบุคคลแสดงออกมาตางกัน รวมถึงงานวิจัยของ Waleed Omri (2015) 
รายงานวาพฤติกรรมหรือความคิดสรางสรรควัดไดจากการมุงเนนคิดคนวิธีใหมและ
สังเคราะหความรูท่ีเหมาะสมในการแกไขปรับปรุงงาน  

4. การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดของ Castanias and Helfat 
(1991); Lumpkin and Dess. (1996); Eisenhardt and Martin (2000) วัดผลจากสภาพ
คลองในการดําเนินงานและความคุมคาของผลตอบแทน เม่ือเทียบกับเงินลงทุนท่ีสมาชิก
รวมกันลงทุน  

ดังน้ันจะเห็นไดวาปจจัยตางๆ ท่ีคณะผู วิจัยได ทําการสังเคราะหจาก
วรรณกรรมตามท่ีอางถึงขางตน ไดสรุปกรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัย            
ดังภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

โดยมีสมมติฐานการวิจัย  
H1: พลวัตสภาพแวดลอมมีผลตอการดําเนินงาน 
H2: ผูนํามีผลตอการดําเนินงาน 
H3: ความคิดสรางสรรคมีผลตอการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

H3 

H2 

H1 

การดําเนนิงาน ผูนํา 

ความคิดสรางสรรค 

พลวัตสภาพแวดลอม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากร และ กลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัย คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําพูนท่ีมีการ
ดําเนินการจริง จํานวน 972 แหง  (การจดัการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําพูน, 2554) การ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกกลุมของวิสาหกิจชุมชน คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตร 
ตาราง   การสุมตัวอยางของเครซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan,1970 ) ท่ีระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 สุมตัวอยางดวยเทคนิควิธีการเลือกแบบมีโควตา ไดขนาดตัวอยางจํานวน 
400 คน จากกลุมวิสาหกิจในจังหวัดลําพูน จํานวน 7 ประเภท โดยท่ีจํานวนตัวอยางของแต
ละกลุม คิดตามสัดสวนของกลุมเทียบกับประชากรขนาดของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน โดย
การสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) สัดสวนแหงละเทาๆกัน ทุกแหงมีสิทธ์ิถูก
เลือกเหมือนกัน การตอบแบบสอบถาม เปนสมาชิกในกลุมคนใดคนหน่ึง ตามสัดสวน              
ดังตาราง 1  
 

ตารางท่ี 1 ขนาดประชากรและกลุมตัวอยางกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําพูน  
 

ประเภทวิสาหกิจชุมชน 
จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน อัตราสวนกลุม

ตัวอยาง 
ตอประชากร 

ประชากร 
(กลุม) 

กลุมตัวอยาง 
(กลุม) 

ไดรับกลับคืนมา
ที่สมบูรณ 

1.การผลิตพืช 230 94.70 65 28% 
2.การผลิตปศุสัตว 167 68.70 48 29% 
3.การผลิตประมง 49 20.20 14 28% 
4.การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑอาหาร 

352 144.80 100 28% 

5.ผลิตภัณฑผาทอ เสื้อผา 91 37.40  26 28% 
6.เคร่ืองด่ืม  51 21.00 15 29% 
7.เคร่ืองจักสาน 32 13.20 10 31% 
 972 400 278 28.6% 

 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงพัฒนามา
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 ปจจัยคือ (1) พลวัตส่ิงแวดลอม ดัดแปลงจาก
มาตรวัดของ Teece et al. (1997); Amy Shuen (2007); Conner and Prahalad  
(1996); Wernerfelt (1984) (2) ผูนํา ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Domingo Ribeiro 
Soriano and Jose´ Manuel Comeche Martı ´nez (2007); Tannenbaum and 
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Schmidt (1973); McGregor (1969 ); Ghiselli (1955 ) (3) ความ คิดสร างสรรค 
ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Guildford (1950); Edward (1982); Guilford (1967); Torrance, 
(1974) และ (4) ผลการดําเนินงาน ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Castanias and Helfat 
(1991); Lumpkin and Dess. (1996); Eisenhardt and Martin (2000) แบบสอบถามมี
ลักษณะปลายปด แบงออกเปน 3 สวน สวนท่ี 4 เปนปญหาและขอเสนอแนะแบบ
ปลายเปด ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานผูตอบแบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับ
สภาพการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน และดานปจจัยดานพลวัตส่ิงแวดลอม ดานผูนําและ
ดานความคิดสรางสรรคท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  โดย
คําถามในสวนน้ี เปนแบบ Likert scale 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด และ 5 
หมายถึง มากท่ีสุด (Likert, 1970) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการช้ีแจงผานสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในการตอบแบบสอบถาม ดวยการดําเนินการเก็บขอมูลดวยทีมคณะวิจัยในงานมหกรรม
สินคากลุมลานนาท่ีจัดขึ้นในจังหวัดลําพูน จํานวน 4 วัน แตใชเวลาในการวิจัยประมาณ 4 
เดือน เริ่มต้ังแต มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2559 และไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 318 
ชุด แตเม่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามเหลือเพียง 278 ชุด คิดเปนรอย
ละ 69.5 จากแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ตามตารางขนาดตัวอยางของเครซ่ี และมอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970)  

4. การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมดนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือ

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก  คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการอธิบายระดับคะแนนคาเฉล่ียดังน้ี คาเฉล่ียต้ังแต 
4.21-5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ียต้ังแต 3.41-4.20 มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก  คาเฉล่ียต้ังแต 2.61-3.40มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง คาเฉล่ียต้ังแต 1.81-
2.60มีความคิดเห็นในระดับนอย คาเฉล่ียต้ังแต 1.00-1.80 มีความคิดเห็นในระดับนอย
ท่ีสุด  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และทําการทดสอบความเช่ือม่ัน
ดวยการนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 40 ราย ดวยสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ ครอนบารค 
(Cronbach’s Alpha) (Cronbach, 1970) ไดคาความเชื่อม่ันโดยรวม เทากับ 0.912 ซ่ึง
เปนคาท่ียอมรับไดเพราะมีคาต้ังแต 0.7 ขึ้นไป ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของตัวแปรไว
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ดังน้ี PER แทนผลการดําเนินงาน, LEAD แทนผูนํา, INBEH  แทนความคิดสรางสรรค, 
และ ENDY แทนพลวัตสภาพแวดลอม  

กําหนดรูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ คือ  PER = β0 + β1LEAD + 

β2INBEH + β3 ENDY + ε  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ผูนํา และความคิดสรางสรรค 
ท่ีมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน” คณะผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดานปจจัย
ดานพลวัตสภาพแวดลอม ความคิดสรางสรรคและผูนําท่ีมีผลตอการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน และ 2) ศึกษาผลของปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม 
ความคิดสรางสรรคและผูนําท่ีมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน 
โดยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําพูน ทํา
การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสถิติ ไดผลการวิจัยแบงเปน 2 สวนดังน้ี  
  
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 85) อายุเฉล่ีย
มากกวา 60 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาตํ่าระดับปริญญาตรี รวมดําเนินการ
วิสาหกิจชุมชนเปนอาชีพเสริม กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีสมาชิกมากกวา 100 คน 
สวนใหญจะทําการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เงินทุนของกลุมเปนเงินทุนสวนตัวและ
ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนเงินลงทุน
มากกวา 30,000 บาท มีระยะเวลาในการดําเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมนมากกวา 10 
ป ในภาพรวมกลุมมีผลดําเนินการมีกําไรคงท่ี หนวยงานหลักท่ีใหการสนับสนุน คือ 
รัฐบาลท่ีเสริมในดานการฝกอบรมและพัฒนาความรู ท้ังน้ีสถานท่ีนําสินคาไปจําหนาย
สวนใหญจะเปนรานคาชุมชน และศูนยแสดงสินคาท่ีหนวยงานภาครัฐดําเนินการให 
 
 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ความคิดสรางสรรค 
ผูนําและการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน รวมถึงการทดสอบความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามในแตละหมวด 
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ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา Cronbach's Alpha 
 

ปจจัย คาเฉลี่ยรวม สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน Cronbach's Alpha 

ผูนํา 3.92 0.55 0.853 
ความคิดสรางสรรค 3.38 0.60 0.821 
พลวัตสภาพแวดลอม 4.12 0.49 0.741 
การดําเนินงาน 3.88 0.51 0.743 

 

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นพบวา ปจจัยพลวัตสภาพแวดลอม (4.12) สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 ปจจัยดานผูนํา (3.92)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 และการ
ดําเนินงาน (3.88) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 โดยทุกปจจัยมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 
แตปจจัยความคิดสรางสรรค (3.38) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 มีคาเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สวนคา Cronbach's Alpha แสดงความเชื่อม่ันของแตละปจจัยมีคา
มากกวา 0.7 ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

 

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบ 
คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b) 

t P-Value 
Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
ผูนํา 0.424 7.697 0.000*** .669 1.494 
ความคิดสรางสรรค 0.222 4.018 0.000*** .663 1.509 
พลวัตส่ิงแวดลอม 0.136 2.711 0.007*** .803 1.246 
คาคงที ่(Constant) 1.148 5.323 0.000   
R = 0.647, R2

  = 0.418, SEE = 0.389, F = 7.351, Sig.= 0.00 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05, *** ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยเทคนิคถดถอยพหุคูณ พบวา
ปจจัยดานผูนํามีผลตอการดําเนินงานมากท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอย เทากับ 
0.424 รองลงมา คือ ปจจัยความคิดสรางสรรค มีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.222 
ลําดับสุดทายปจจัยดานพลวัตส่ิงแวดลอม มีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.136 แสดง
วาทุกปจจัยมีผลตอการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

- 12 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

เชื่อม่ันรอยละ 95 ในภาพรวมทุกปจจัยอธิบายการผันแปรของการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมไดรอยละ 41.8 และมีคลาดเคล่ือนผันแปรในการอธิบาย รอยละ 38.9 ท้ังน้ี
ปจจัยท่ีมีผลตอการอธิบายท้ัง 3 ปจจัย มีความเปนอิสระตอกัน สังเกตไดจากคา 
Variance Inflation Factor (VIF) พบวา มีคาใกล 1 และคา Tolerance ไมใกล 0 ซ่ึงหมายถึง
แตละปจจัยไมมีความสัมพันธกัน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) เม่ือแทนคาจากการ
วิเคราะหในแบบจําลองไดสมการในการอธิบายผลของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนไดดังน้ี   

PER = 1.148+ 0.424LEAD + 0.222INBEH + 0.136 ENDY   
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจยั P-Value ผลการทดสอบสมมติฐาน 
H1: พลวัตสภาพแวดลอมมีผลตอการดําเนินงาน 0.000*** ยอมรับสมมติฐาน 
H2: ผูนํามีผลตอการดําเนินงาน 0.000*** ยอมรับสมมติฐาน 
H3: ความคิดสรางสรรคมีผลตอการดําเนินงาน 0.007*** ยอมรับสมมติฐาน 

 

จากตารางท่ี 4 ผลจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวายอมรับทุกสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 น้ันแสดงวาตัวแปรอิสระท้ัง 3 ดาน คือ ปจจัยดาน
พลวัตสภาพแวดลอม ดานผูนําและดานความคิดสรางสรรคมีผลในเชิงบวกตอการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่ีเปนตัวแปรตาม   

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลของการวิจัย คณะผูวิจัยไดพบประเด็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ

สมาชิกดานปจจัยตางท่ีมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน มี
รายละเอียดดังน้ี 
 ผลการวิจัยพบวา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําพูนมีความเห็น ตอ
ปจจัยพลวัตสภาพแวดลอมจะสงผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 
เพราะสภาพแวดลอมภายนอก อาทิ เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เสถียรภาพทางการเมือง 
สังคมและสภาวการณแขงขัน มีความไมแนนอนและความซับซอนเปนอยางมาก สงผล
ทําใหผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนหรือผูประกอบการรายใหมในชุมชนตองมีการ
ปรับตัว ปรับกลยุทธการแขงขันหรือปรับกลยุทธการดําเนินงานดวยการรวมกลุมกันผลิต
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สินคาหรือบริการใหมๆมานําเสนอในตลาดเกา ลูกคาใหม หรือตลาดใหม ลูกคาเกาเพ่ือ
รักษาสวนแบงทางการตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ Teece et al. (1997), 
Eisenhardt and Martin (2000), Helfat and Peteraf (2003) และ Zott (2003) ท่ี
ไดกลาววาความไดเปรียบในการแขงขันมาจากความสามารถขององคการในการ
เปล่ียนแปลงอยางเปนพลวัตตามสภาพแวดลอม  
 รองลงมา คือ ผูนํากลุมหรือผูนําองคกร เพราะตองทําหนาท่ีในการขับเคล่ือน
การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว เนนการจัดการความเส่ียงของกลุม
วิสาหกิจชุมชน มีการทํางานเชิงรุกเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เนนการสรางสรรคและ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เนนการคิดคนนวัตกรรมมาประยุกตใชในการผลิตสินคา และ
นํากลยุทธมาใชในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดังแนวคิดของ Tannenbaum 
and Schmidt (1973); McGregor (1969); Ghiselli (1955) ชี้แนะวาผูนําองคกรตองมี
ความเปนผูประกอบการองคการกลาคิดคนสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ จูงใจเชิง
สรางสรรค กลาตัดสินใจและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกหรือผูมีสวนได-สวนเสีย       
เพ่ือผลักดันใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  การดําเนินงาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาสมาชิกและผูมีสวนเกี่ยวของมี
ความพึงพอใจในผลกําไรของกิจการเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา กลุมวิสาหกิจชุมชนใน
ภาพรวมมีการขยายกลุมลูกคาเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา รายไดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น
และผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมขึ้น สอดรับกับงานวิจัยของ Lumpkin and Dess. 
(1996); Eisenhardt and Martin (2000) สรุปวาตัวช้ีวัดการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพจะสะทอนถึงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกจิการและผลกําไรจาก
การประกอบการวาสําเร็จมากนอยเพียงใด จึงเปนส่ิงสําคัญของผูประกอบการท่ีตอง
คํานึงถึงเปนอยางมาก  
 ลําดับสุดทาย คือ ความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญมากในยุคปจจุบัน แต
ความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําพูนสวนใหญใหความสําคัญระดับปาน
กลาง เน่ืองจากบางกลุมวิสาหกิจชุมชนดําเนินงานในลักษณะเสริมจากอาชีพหลัก           
จึงไมไดทุมเทกับการดําเนินงานเทาใดนัก ดังน้ัน จะเห็นไดวาในภาพรวมกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนมีผลดําเนินการมีกําไรคงท่ี คอยแตจะใหหนวยงานภาครัฐบาลมาหนุนเสริม แตไม
พยายามท่ีจะขับเคล่ือนการดําเนินงานดวยกลุมเอง 
 ผลการวิจัยท่ีไดจากการทดสอบทางสถิติตามสมมติฐานพบวาประเด็นปจจัย
แตละดานมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําพูน มีรายละเอียดตาม
สมมติฐานคือ 
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 สมมติฐานท่ี 1: พลวัตสภาพแวดลอมมีผลตอการดําเนินงาน เพราะการ
ดําเนินงานตองมีการปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอมท่ีมีความผันผวน อาทิ เศรษฐกิจ 
นโยบายรัฐบาล เสถียรภาพทางการเมือง และสภาวะการณแขงขัน ซ่ึงมีความไมแนนอน
และความสลับซับซอน ผูนําองคกรหรือผูประกอบการตองมีการปรับเปาหมาย กลยุทธ
และวิธีการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ดังจะเห็นไดวาปจจัยพลวัต
สภาพแวดลอมเปนสัญญาณท่ีสงถึงผูนําท่ีเปนผูประกอบการ จําเปนตองมีการจัดการท่ีดี 
มุงเนน เพ่ิมแรงจูงใจ กระตุนสมาชิกปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผูนําตองนําพลวัต
สภาพแวดลอมมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ คานิยม 
เปาหมายและจุดประสงค เพ่ือเสริมสรางใหองคการมีศักยภาพเพ่ือประโยชนของชุมชน 
ดังงานศึกษาของ Teece et al. (1997); Amy Shuen (2007); Conner and Prahalad  
(1996); Wernerfelt (1984) ท่ีกลาววาสภาพแวดลอมเสมือนเปนโอกาสขององคกรใน
การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนตัวกําหนดวาองคกรควรจะใชทรัพยากร
ในองคกรท่ีมีอยูในระดับใด เพ่ือตอบสนองตอพลวัตสภาพแวดลอม บนพ้ืนฐานของความ
ทาทายของเจาของกิจการ 

สมมติฐานท่ี 2: ผูนํามีผลตอการดําเนินงาน ดังงานของ Domingo Ribeiro 
Soriano and Jose´ Manuel Comeche Martı ´nez (2007); Tannenbaum and 
Schmidt (1973); McGregor (1969); Ghiselli (1955) สรุปวาความเปนผู นํา กลา
ตัดสินใจในการคิดคนหรือสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการใหมๆ เนนการสรางความแตกตาง
ผานการอุทิศเวลา ความมานะพยายามจัดการความเส่ียง เพ่ือใหไดรับผลตอบแทน
ทางดานการเงินตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและเกิดความพึงพอใจสวนบุคคล รวมถึงการ
สรางความสัมพันธในทีมงานหรือสมาชิกเพ่ือใหเกิดการจูงใจในการทํางาน และการ
บริหารแบบมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหกิจการประสบความสําเร็จ  
 สมมติฐานท่ี 3: ความคิดสรางสรรคมีผลตอการดําเนินงาน เพราะความคิด
สรางสรรค ความคิดคนวิธีใหมหรือเครื่องมือใหม เพ่ือบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเปน
ความจําเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของธนิต รัชตะชาติ และภูมิพร ธรรมสถิตย
เดช (2555) กลาววา ความคิดสรางสรรคของบุคลากรมีสวนสําคัญอยางยิ่งเพราะทุก
สวนขององคกรตองอาศัยคนเขาไปทํางาน ต้ังแตขั้นตอนของวางแผน ดําเนินการ 
ตัดสินใจ พัฒนาและการจัดจําหนายผลิตภัณฑจนไปถึงการใหบริการหลังการขาย 
ทายท่ีสุดจะสงผลเชิงบวกตอการดําเนินงาน อีกท้ังแนวคิดวิสาหกิจชุมชนท่ีมุงเนนเพียง
สรางการพ่ึงพาตนเองและไมเนนการแขงขัน เพราะเปนกิจการของคนในชุมชน ดังน้ัน 
สมาชิกจึงตองพยายามคิดคนวิธีการใหม การตลาดแบบใหม การบริการแบบใหมเพ่ือให
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มีความไดเปรียบในการแขงขันสอดคลองกับแนวคิดของ Cambell et al (1996) ท่ี
สรุปวาความคิดสรางสรรค คือ แนวทางในการสรางกําไรใหกับองคการ รวมท้ัง 
Waleed Omri (2015) ไดเนนย้ําใหความสําคัญวา วิสาหกิจชุมชนมีความจําเปนตองทํา
ใหสมาชิกมีความคิดสรางสรรคเพราะจะสงผลดีตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 

บทสรุป 
 ปจจัยดานพลวัตสภาพแวดลอม ผูนําและความคิดสรางสรรคมีผลตอการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จากปรากฏการณของความไมแนนอนและความซับซอน
ของสภาพแวดลอม ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน เกิดจาก
ความสามารถของผูนํา ท่ีตองมีการบริหารจัดการกับพลวัตสภาพแวดลอมและตองให
ความสําคัญตอความคิดสรางสรรคของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนควบคูกันไปดวยจึงจะ
สามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน ผูประกอบการหรือผูนําเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีสงผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุม ความสามารถในการจัดการทุนของชุมชน
อยางสรางสรรคและการกระตุน เพ่ิมแรงจูงใจใหกับสมาชิกในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย เปนท่ียอมรับของสมาชิก ผลักดันสนับสนุนขอเสนอใหมๆ ในการทํางาน ลวน
สงผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การคิสรางสรรค คนหาวิธีการใหม สมาชิกมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหเกิดความคิดใหมๆตอยอดกันไปเรื่อยๆ สงผลตอการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพราะทุกงานทุกกระบวนการจะขับเคล่ือนดวยสมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชนเปนสวนใหญ ดังน้ันหากสมาชิกยิ่งคิดสรางสรรคมากเพียงใด          
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนก็จะมีประสิทธิผล เกิดประโยชนในชุมชนและ
ประเทศชาติตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย   
1. ขอเสนอการวิจัยในอนาคต คือ การวิจัยครั้งน้ีประชากรเปนกลุมวิสาหกิจ

เฉพาะท่ีประกอบกิจการในจังหวัดลําพูนเทาน้ัน และเปนวิสาหกิจในการแปรรูปจาก
ผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก การวิจัยในอนาคตควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบตาง
พ้ืนท่ีหรือตางรูปแบบและในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณไมมีการวิจัยในเชิง
คุณภาพ ซ่ึงอาจจะขาดขอมูลจากการสัมภาษณท่ีมายืนยันผลของการวิจัยเชิงปริมาณ 
เห็นควรมีการวิจัยท้ังสองวิธีในการวิจัยครั้งตอไป  

2. ขอจํากัดสุดทาย คือ ตัวแปรท่ีมีตอการดําเนินงาน คณะผูวิจัยเลือกตัวแปร
อิสระประกอบดวย พลวัตส่ิงแวดลอม ผูนําหรือผูประกอบการ และความคิดสรางสรรค
ท่ีเปนตัวแปรอิสระ ท้ังท่ียังคงมีอีกหลายตัวแปรหรือปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของ
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วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงในการวิจัยครั้งตอไปคณะผูวิจัยเห็นควรพิจารณาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีสําคัญตอ
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุม เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ   การมุงเนนตลาด และปจจัย
อื่นๆ ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของประเทศสูความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน 
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