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การบูรณาการทุนทางสังคมในการสนับสนุนภาวะผู้ประกอบการและ
การมีส่วนร่วม ผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโต
ของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์
Social Capital Integrated for Entrepreneurship Supporting and Participation
through Innovation as a Mediator for Business Growth of Ethnic OTOP

ชุติมันต์ สะสอง1 บุญฑวรรณ วิงวอน2 และภูษณิศา เตชเถกิง3
Chutimun Sasong1, Boonthawan Wingwon2, and Pusanisa Thechatakerng3

บทคัดย่อ

		 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความส�ำคัญทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม ภาวะผู้ประกอบการ นวัตกรรม
และการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ (2) เพื่อศึกษาการบูรณาการทุนทางสังคมในการสนับสนุนภาวะผู้ประกอบ
การและการมีส่วนร่วมผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ และ (3) เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมโยงของนวัตกรรมที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจผ่านทุนทางสังคม ภาวะผู้ประกอบการ และการมีส่วน
ร่วมกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ ระดับ 3-5 ดาว จ�ำนวน 462 คน เป็นการวิจัยแบบผสม
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้สถิติพรรณนา
วิเคราะห์ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยเทคนิค AMOS และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
		 ผลวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญกับภาวะผู้ประกอบการมากที่สุด รองลงมา คือการเติบโตของธุรกิจ
ทุนทางสังคม นวัตกรรม และการมีส่วนร่วม (2) นวัตกรรมเป็นเป็นตัวแปรเชื่อมโยงระหว่างทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม
และภาวะผู้ประกอบการซึ่งมีอิทธิพลต่อการเติบโตของธุรกิจ OTOP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤ .05) และ (3) รูปแบบ
การสนับสนุนภาวะผู้ประกอบการเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ (SPEI Growth Model) ประกอบ
ด้วย (1) ทุนทางสังคมที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้ ประสบการณ์ (2) การมี
ส่วนร่วม โดยร่วมคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และเสาะแสวงหาพันธมิตร (3) ภาวะผู้ประกอบการ โดยเน้นความสามารถ
ในการท�ำงานเชิงรุก (4) นวัตกรรม ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น ล�ำดับสุดท้าย
การเติบโตของธุรกิจที่มีความส�ำคัญมากที่สุด โดยมุ่งเน้นปัจจัยด้านการเงิน และผลการด�ำเนินงาน โดยโมเดลการวัดมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 4.284, Chi-square/df = 1.071, df = 4, p = .369, GFI = .998,
CFI = 1.000, RMR = .006, RMSEA = .012, NFI = .999)
ค�ำส�ำคัญ : การบูรณาการทุนทางสังคม, ภาวะผูป้ ระกอบการ, การมีสว่ นร่วม, การเชือ่ มโยงนวัตกรรม, OTOP กลุม่ ชาติพนั ธุ์
นักศึกษาปริญญาเอก, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง,
รองศาสตราจารย์, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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Abstract

		 The objectives of this research were (1) to study social capital participation entrepreneurship
innovation and business growth of ethnic OTOP (2) to study the integration of social capital in support
of the entrepreneurship and participation through the link innovation to create business growth of
ethnic OTOP and (3) to test the influence of innovation as a mediator on business growth of ethnic
OTOP. The research samples consisted of 462 3-5 stars ethnic OTOP entrepreneurs The research
instruments were questionnaires and interview form. The data was analyzed by descriptive statistics
The AMOS program were employed for factor analysis and variables relationship.
		 The research results found that (1) the most important issue for ethnic entrepreneur was, the
entrepreneurship, the following was business growth, social capital, innovation and participation
entrepreneurship (2) innovation was the mediator between social capital, participation and entrepreneurship which had significant influenced on Ethnic OTOP business growth. (p≤.05) and (3) the
entrepreneurship supporting model for business growth of ethnic OTOP (SPEI Growth Model) consisted
of (1) the integrated of social capital, business network, culture, tradition, education and experience. (2)
the participation of new product design and seeking for business alliance (3) the entrepreneurship
which focus on proactive working capability (4) the outstanding utilization of innovation and products.
Finally, business growth which focus on financial and performance. The entrepreneurship supporting
model showed an empirical fit indices (Chi-square = 4.284, Chi-square/df = 1.071, df = 4, p = .369, GFI
= .998, CFI = 1.000, RMR = .006, RMSEA = .012, NFI = .999).
Keywords: Integration, Entrepreneurship, Participation, Linking Innovation, Ethnic OTOP

บทน�ำ

		 ประเทศไทยมีนโยบายของรัฐบาลประเทศไทยมุ่ง
ใช้กลไกด้านเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและประยุกต์ใช้จุดแข็งของ
ชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อขยาย
โอกาสทางการตลาดเพิม่ ขึน้ ภายใต้นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
“โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP เพื่อให้
แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การพัฒนาสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แนวทางที่เห็นเด่นชัด คือ การด�ำเนินงานใน
การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ท�ำควบคู่ไปกับ
การพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับวิถี
ชีวติ และวัฒนธรรมท้องถิน่ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย, 2557) อดีตที่ผ่านมาผู้ประกอบการ OTOP
โดยเฉพาะกลุม่ ผูผ้ ลิตได้ทำ� การผลิตสินค้าใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
หลังจากนั้นก็ด�ำเนินงานเพื่อจ�ำหน่าย อาจได้รับผลกระทบ

เชิงลบทัง้ จากคูแ่ ข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อันเนือ่ งมาจากผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ราคาต้นทุนสูงหรือ
มีผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวางจ�ำหน่ายเพิม่
มากขึน้ ท�ำให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ทหี่ ลาก
หลายและมีอ�ำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบ
ให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่รุนแรงมาก
ขึน้ และเกิดต้นทุนในการปรับตัวของกิจการ (ทิวา แก้วเสริม,
2551) ผูป้ ระกอบการภาคเหนือตอนบนมีประชากรอาศัยอยู่
จ�ำนวนมาก และมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ มีวถิ ชี วี ติ
ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม
จารีตประเพณีและได้มีการปรับตัวเข้ากับฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพภูมิสังคมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่กลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านี้มีบทบาทในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิด
มูลค่าเพิม่ จึงถือเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดรายได้และส่งผลให้
เกิดการจ้างงานภายในชุมชน กระทั่งสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้ดีขึ้น (ทิชากร เกสรบัว, 2558)
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		 นอกจากนี้ผู้ประกอบการกลุ่มชาติพันธุ์ได้ใช้ทุน
ของชุมชนในการด�ำเนินงานที่เป็นทุนทางสังคม อาทิ ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะต่างๆ ทุน
วัฒนธรรม ความเป็นพี่น้อง ความไว้ใจกันของชุมชน เครือ
ข่ายความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชน (วัฒนา ยศอาจ, 2558,
สัมภาษณ์) แม้ว่าผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะน�ำแนวคิด ความเชื่อ ศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผน
ของการด�ำเนินชีวิต และถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทุนทางสังคมของชุมชนที่น�ำมา
เป็ น ฐานในการถ่ า ยทอดลงสู ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของ
ตนเองแล้วก็ตาม แต่นโยบายของรัฐบาลก็ยังส่งเสริมไม่
เพียงพอกับความต้องการผู้ประกอบการ OTOP เท่าใดนัก
ขาดบูรณาการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นผนวกรวมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผสมผสานกับการด�ำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วม
และน�ำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่
แข่งขันรายอื่น สินค้าที่ผลิตมีความเหมือนหรือมีรูปแบบ
เดี ย วกั น ออกสู ่ ต ลาดมากจนเกิ ด ภาวะสิ น ค้ า ล้ น ตลาด
ประกอบกับลูกค้ามีทางเลือกหรือมีสินค้าทดแทนที่เหมือน
กันใช้แทนจึงท�ำให้ไม่สามารถสร้างการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจได้เท่าที่ควร
		 ดังจะเห็นได้ว่าการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มไม่ได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์และการบริการ ยังยึดติดอยู่กับ
รูปแบบเดิมๆ ไม่มีการคิดค้นหรือน�ำนวัตกรรมมาประยุกต์
สร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความแปลกใหม่ และ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคในยุ ค ปั จ จุ บั น
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งอย่ า งยั่ ง ยื น
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล
ได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคโดยทัว่ ไป และเกิดการเติบโต
ของธุรกิจ OTOP ในที่สุด

วัตถุประสงค์

		 1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม ภาวะผู้
ประกอบการ นวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจ OTOP
กลุ่มชาติพันธุ์
		 2. เพื่อศึกษาการบูรณาการทุนทางสังคมในการ

สนับสนุนภาวะผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมผ่านการ
เชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP
กลุ่มชาติพันธุ์
		 3. เพื่อทดสอบความเชื่อมโยงของนวัตกรรมที่มี
ผลต่อการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

		 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้
1. บริบทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
		 “หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการ
ให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตนเอง กล่าวคือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรของท้องถิ่นมาท�ำการ
พัฒนาจนกลายเป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีจดุ เด่นและมีจดุ ขาย
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยต้องการที่
จะให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก แพร่ ห ลายไปทั่ ว ประเทศและทั่ ว โลก
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ,2555) โดยมีหลักการพื้นฐาน ดังนี้ (กรมการพัฒนา
ชุมชน,2557)
		 1) ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สูส่ ากล (Local yet Global)
ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
		 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self - Reliance – Creativity) สร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของ
ท้องถิน่ คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของชุมชนไม่ซ�้ำแบบกันและเป็นที่ยอมรับทั่วไป
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Development) สร้างบุคลากรที่มีความคิดกว้างไกลมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการผลิตและบริการมีจิต
วิญญาณแห่งการสร้างสรรค์
		 บริบทและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
		 ชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายมีวิถี
ชีวิตที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป โดยสภาพ เศรษฐกิจสังคม และสภาพภูมิสังคมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดย
			 กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง หรือชนชาวเขาจะ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานตามแนวเทื อ กเขาบนพื้ น ที่ สู ง ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น
			 กลุม่ ชาติพนั ธุต์ งั้ ถิน่ ฐานบนพืน้ ทีร่ าบ ส่วนใหญ่มี
วิถีการด�ำรงชีวิตที่กลมกลืนกับคนไทยทั่วไป (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,2558)		
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		 กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้เริ่มต้นท�ำผลิตภัณฑ์จาก
การท�ำใช้ในครัวเรือนก่อน จากนั้นเมื่อรัฐบาลได้ส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ โดยประชาชน มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้
จัดการน�ำทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างมูลค่าเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการด�ำเนินตามนโยบาย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
		 ผูป้ ระกอบการ คือ ผูท้ บี่ ริหารความเสีย่ ง เป็นบุคคล
ที่เสาะแสวงหาโอกาสในด้านความสามารถการท�ำก�ำไร
ยอมรั บ จากสั ง คมและผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยการใช้ ส ติ
ปัญญา ความมานะพยายามของบุคคลตลอดจนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อความท้าทายในการประกอบธุรกิจ โดยมี
ความมุ่งหมาย คือ การเติบโตของธุรกิจ (Zimmerer and
Scarborough, 2000, 4) โดยมีลักษณะผู้ประกอบการ 8
ประการ ได้แก่ (1) เป็นผู้มีความต้องการส�ำเร็จ (2) เป็นผูม้ ี
ความรับผิดชอบ (3) เป็นผูท้ ยี่ อมรับความเสีย่ ง (4) เป็นผูม้ ี
ความเชื่อมั่นในตนเอง (5) เป็นผู้ต้องการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (6) เป็นผู้มีความยืดหยุ่นและอดทน (7) เป็นผู้มี
ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ และ (8) เป็นผู้มีความรู้
ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล (McClelland,
1973, 1-14)
3. ทฤษฎีฐานทรัพยากร
		 ทรัพยากร คือ สินทรัพย์ ความสามารถ กระบวนการ
ท�ำงานในองค์การ เอกลักษณ์หรือคุณสมบัตขิ องธุรกิจ ข้อมูล
สารสนเทศ และความรู้ โดยทรัพยากรเหล่านี้องค์การ
สามารถใช้ประโยชน์และสามารถควบคุมได้ (Barney, 1991,
99-120)
		 ทฤษฎีฐานทรัพยากรเป็นสิ่งที่ท�ำให้องค์การมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดการเติบโตในที่สุด
(Eisenhardt and Martin, 2000, 1105-1121)
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการวิจัย
		 ทุนทางสังคม (Social Capital)
		 เป็นสิ่งที่มีอยู่ในผู้ประกอบการ เช่น ความมีน�้ำใจ
ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูล รวมไปถึงสิ่งที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี
ความเชื่อและวัฒนธรรม ทีมงานที่อยู่ในชุมชน (Coleman,
1988, 95-120)
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H1 ทุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะ
		 ผู้ประกอบการ
		 ผู้ประกอบการจะน�ำทุนทางสังคมที่มีอยู่ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สติ
ปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับภาวการณ์
เป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรม
		 H2 ทุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรม
		 การมีส่วนร่วม (Participation)
		 การประกอบธุรกิจของชุมชนเป็นการด�ำเนินงานที่
ให้สมาชิก และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมทุน ร่วมผลิต ร่วมด�ำเนินการ ร่วม
รับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น
(วรรณ์นงอร วริศนิรันตรกูล, 2554, 8; พฤทธิ์ เทศจีบ,
2552, 212)
		 H3 การมีส่วนร่วมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะ
		 ผู้ประกอบการ
		 การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานธุรกิจ OTOP เป็น
สิ่งส�ำคัญต่อคุณภาพและผลิตผลขององค์การ เพราะจะ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละเกิ ด นวั ต กรรมใน
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมตลาด เป็นต้น
(วิไลลักษณ์ กิตติบุตร์, 2551, 56; พฤทธิ์ เทศจีบ, 2552)
		 H4 การมีส่วนร่วมมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรม
		 ภาวะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
		 ภาวะผู้ประกอบการ หมายถึง กระบวนการหรือ
พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการกระท� ำ ในความรู ้ สึ ก หรื อ ความ
รับผิดชอบแบบผูป้ ระกอบการ (Drucker, 1985, 149-157)
เกี่ยวข้องกับหน้าที่และกิจกรรมทุกอย่างที่ได้มาซึ่งโอกาส
(Bygrave and Hofer, 1991, 33) ภาวะผู้ประกอบการ
ต้องอาศัยภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจ
ดังนี้ (วิทูร เจียมจิตต์ตรง, 2553, 75-76) (1) ภาวะของ
การกระท�ำหน้าที่ตามภาวะผู้น�ำ เช่น การอุทิศเวลาที่ส�ำคัญ
ความมานะ จิตวิทยา เพื่อสร้างการรับรู้ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่และสร้างการท�ำงานที่เป็นทีม (2) ภาวะของ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ คือ ตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ์ในการด�ำเนินการที่เหมาะสมและภายใต้ข้อ
จ�ำกัดด้านทรัพยากรด้วยการท�ำงานเชิงรุก การสร้างนวัตกรรม
และ (3) ภาวะของการจัดการโอกาสอย่างผู้ประกอบการ ที่
องค์การสามารถบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสนองต่อ
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โอกาสทางธุรกิจที่รับรู้ในสายตาของผู้ที่มีส่วนได้-ส่วนเสีย
สร้างความได้เปรียบจากการมีทรัพยากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง
จะเป็นสิง่ ช่วยให้ผผู้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP เกิดการ
เติบโตก้าวหน้าได้
		 H5 ภาวะผูป้ ระกอบการมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
		 นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation)
		 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ
โดยรวมส�ำหรับการแนะน�ำสินค้าใหม่ๆ ออกสูต่ ลาด ประกอบ
ด้วย (1) นวัตกรรมสินค้า (2) นวัตกรรมกระบวนการ (3)
นวัตกรรมตลาด (4) นวัตกรรมเชิงพฤติกรรม และ (5)
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Wang and Ahmed, 2004, 303313)
การเติบโตของธุรกิจ (Business Growth)
		 การเจริญเติบโตของธุรกิจ สามารถวัดได้ทั้งในแง่
ของประสิทธิภาพทางการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน อาทิ ยอดการผลิต ยอดการสั่งซื้อ เป็นต้น รวม
ถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด
(Chong, 2008, 1-10; Ahmad et al, 2010, 182-203)
		 H6 นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญ
		 เติบโตของธุรกิจ

ขอบเขตของการวิจัย

		 การวิจัยจ�ำแนกขอบเขต 3 ด้าน คือ (1) เนื้อหา
เน้นศึกษาบริบทผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP กลุม่ ชาติพนั ธุ์
(2) แนวคิดการเป็นผูป้ ระกอบการ (3) ทฤษฎีฐานทรัพยากร
และ (4) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านทุนทางสังคม ภาวะผู้ประกอบการ การมีส่วน
ร่วม นวัตกรรม และการเติบโตของธุรกิจ (2) ประชากร คือ
ผูป้ ระกอบการ OTOP กลุม่ ชาติพนั ธุท์ จี่ ดทะเบียนผูป้ ระกอบ
การ OTOP ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,890 คน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558,
ออนไลน์) (3) พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ได้แก่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน และ (4) ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557
ถึงเดือนมีนาคม 2559

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
			 ประชากร คือ ผู้ประกอบการ OTOP ที่จด
ทะเบียนทั้ง 3 ประเภท คือ (1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน (2) ผู้ผลิต
ชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว และ(3) ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน จ�ำนวน 3
จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,223 คน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558, ออนไลน์)
โดยเลือกตัวแทนของผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละ
ประเภทด้วยวิธีการของ Comrey and Lee (1992) ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 500 คน ซึ่งมีผลท�ำให้ได้
ความเชื่อถือได้ในระดับสูงและเหมาะสมกับงานวิจัยและใช้
วิธีการเก็บข้อมูลแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิต ผู้
ประกอบการ OTOP ทีไ่ ด้รบั การประเมินให้อยูใ่ นระดับ 3 –
5 ดาว จ�ำนวน 9 คน โดยใช้วิธีการของ Yin (2003) ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
2. เครื่องมือวิจัย
			 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แนวทางการ
วิจัยเชิงส�ำรวจ เป็นการวิจัยที่พัฒนามาจากการรวบรวม
ข้อมูลบนพืน้ ฐานการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง 5 ปัจจัย
คือ (1) ทุนทางสังคม (2) การมีส่วนร่วม (3) ภาวะผู้
ประกอบการ (4) นวัตกรรม และ (5) การเติบโตของธุรกิจ
			 แบบสอบถามมี 4 ตอน คือ (1) ข้อมูลพืน้ ฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด�ำเนิน
งานของผู้ตอบแบบสอบถาม (3) ตัวแปรที่พัฒนาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม คือ ทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม ภาวะ
ผู้ประกอบการ นวัตกรรม และการเติบโตของธุรกิจ และ
(4) ข้อเสนอแนะ โดยมีการตรวจสอบเครือ่ งมือเพือ่ หาความ
เชื่อถือได้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาคจ�ำนวน
5 ด้าน คือ ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟามาตรวัดทุน
ทางสังคม (0.915) ค่าความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิแ์ อลฟามาตร
วัดการมีส่วนร่วม (0.993) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟามาตรวัดภาวะผูป้ ระกอบการ (0.921) ค่าความเชือ่ มัน่
สัมประสิทธิ์แอลฟามาตรวัดนวัตกรรม (0.938) ค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟามาตรวัดการเติบโตของธุรกิจ
(0.952) โดยข้อค�ำถามใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต7 ระดับ คือ
1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 7 หมายถึง มากที่สุด (Likert,
1970, 275)
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
จ�านวนทั้งสิ้น 462 คนจาก 3 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่
และแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
โดยมีอายุ 41-50 ปี มากที่สุดรองลงมามีอายุ 31-40 ปี
และอายุ 51-60 ปี ตามล�าดับมีระดับการศึกษาต�่ากว่า
ปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่
เป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่ มากที่สุด รองลงมาเป็นชาติพันธุ์กระ
เหรี่ยง และชาติพันธุ์ไทลื้อ
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภำพกำรด�ำเนินงำน
ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่มีต�าแหน่งเป็นคณะ
กรรมการกลุม่ มากทีส่ ดุ รองลงมามีตา� แหน่งเป็นเจ้าของ และ
ต�าแหน่งผู้น�ากลุ่ม/ประธานกลุ่มตามล�าดับ โดยมีแหล่งที่ตั้ง
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุดรองลงมา คือ เชียงราย
และแม่ฮ่องสอน
แหล่งเงินทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งกิจการ พบว่า
ส่วนใหญ่มีเงินทุนมาจากส่วนตัวของผู้น�ากลุ่ม/ประธาน
กลุ่ม มากที่สุด รองลงมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุน และจากเงินทุนส่วนตัวของสมาชิกในกลุ่มโดยมี
ระยะเวลาการจดทะเบียนเป็นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป มากที่สุด รองลงมามีระยะเวลา 6-8 ปี
ตอนทีเ่ 4ครำะห์
ผลการวิ
เคราะห์สมการโครงสร้
าง
ผลกำรวิ
สมกำรโครงสร้
ำง
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และระยะเวลา 3-5 ปี นอกจากนี้มีจ�านวนสมาชิกอยู่ที่
1-20 คน มากที่สุด รองลงมามีสมาชิก จ�านวน 21-40 คน
และจ�านวน 41-60 คน การก่อก�าเนิดของกลุ่ม พบว่า ส่วน
ใหญ่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อต้องการรายได้เพิ่ม รองลงมารวม
ตัวกันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน และรวมตัวกันขึ้นมา
ด้วยนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนโดยได้จดทะเบียนอยู่ใน
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน มากที่สุดรองลงมาจดทะเบียนอยู่ในกลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว และจดทะเบียนอยู่ใน
กลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนอกจากนี้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ่ ว นใหญ่ จั ด อยู ่ ใ นประเภทผ้ า เครื่องแต่งกาย
มากที่สุดรองลงมาเป็นประเภทอาหาร และประเภทของใช้
และของที่ระลึก
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบว่า ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) มากที่สุดรองลงมาได้
รับมาตรฐานเครื่องหมายอาหารและยา (อย.) และได้รับ
มาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล ผลการประเมินอยู่ในระดับ
3 ดาว มากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับ 4 ดาว และระดับ 5
ดาว ส่วนผลการประเมินตามเกณฑ์การจัดกลุ่ม OTOP
ระดับประเทศ พบว่า อยู่ในกลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (กลุ่ม
C) มากที่สุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม
D) และอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า (กลุ่ม B) มีต9ลาดอยู่
ภายในจังหวัด

Chi-square = 102.642, Chi-square/df = 1.236, df = 83, p = .070,
Chi-square
= 102.642, Chi-square/df = 1.236, df = 83, p = .070,
GFI = .997, CFI = .996, RMR = .013, RMSEA = .042, NFI = .998
GFI = .997, CFI = .996, RMR = .013, RMSEA = .042, NFI = .998
ภาพ 1 Model SPEI Growth
ภาพที่ 1 Model SPEI Growth

ภาพที่ 1แสดงโมเดล SPEI Growth ค่าสถิติแสดงความสอดคล้อ งของโมเดล (Model fit indices)
อยู่ ในเกณฑ์ ยอมรับได้ ดัง นี้ Chi-square = 102.642, Chi-square/df = 1.236, df = 83, p = .070, GFI = .997,
CFI = .996, RMR = .013, RMSEA = .042, NFI = .998 ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า โมเดล SPEI Growth มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hair et al., 2006, p. 80)
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ภาพ 1 แสดงโมเดล SPEI Growth ค่าสถิติแสดง
ตาราง 3 สรุปได้ว่าตัวแปรคั่นกลางมีนัยส�าคัญ
ความสอดคล้องของโมเดล อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ดังนี้ เพราะอิทธิพลจากทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม และภาวะ
Chi-square = 102.642, Chi-square/df = 1.236, df = ผู้ประกอบการไปหาตัวแปรคั่นกลาง (mediator) และน�า
83, p = .070, GFI = .997, CFI = .996, RMR = .013, ไปสู่การเติบโตของธุรกิจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
RMSEA = .042, NFI = .998 ดังนั้น สรุปได้ว่าโมเดล SPEI 0.05 สรุปได้ว่าอิทธิพลทุกเส้นทางมีนัยส�าคัญต่อกัน
Growth มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hair et
ส�าหรับอิทธิพลทางอ้อมในภาพรวมแล้วทุกเส้นทาง
al., 2006, 80)
มีนยั=ส�1.236,
าคัญ สรุdf
ปได้=ว83,
า่ ตัวpแปรนวั
ตกรรมเชือ่ มโยงทัง้ 3 ปัจจัย
Chi-square = 102.642, Chi-square/df
= .070,
ทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม และภาวะผู้ประกอบการ
GFI = .997, CFI = .996, RMR = .013,คือRMSEA
= .042, NFI = .998
ผลกำรทดสอบควำมเชื่อมโยงของนวัตกรรมที่มี ไปสู่การเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากเส้นทางของอิทธิพลทาง
่ 1 Model
ต่อทุนทำงสังคม กำรมีส่วนร่วม ภำวะผูภาพที
้ประกอบกำร
ที่ SPEI
ตรงมีGrowth
นัยส�าคัญเท่ากัน คือ ค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าตัวแปร
น�ำไปสู่กำรเติบโตของธุรกิจ
เชื่อมโยงมีอิทธิพลทั้งหมด (full mediation)
จากภาพ 2 พบว่า ทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม
ภาพที
่ 1แสดงโมเดล
Growth ค่าสถิอตมิแสดงความสอดคล้อ งของโมเดล (Model fit indices)
และภาวะผู้ประกอบการมี
อิทธิพSPEI
ลทั้งทางตรงและทางอ้
อยู่ ใกันเกณฑ์
อมรับรได้
นี้ Chi-square
บการเติบยโตของธุ
กิจ ดังโดยมี
นวัตกรรมเป็น=ตั102.642,
วแปรเชื่อม Chi-square/df = 1.236, df = 83, p = .070, GFI = .997,
งตัวแปร= .013, RMSEA = .042, NFI = .998 ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า โมเดล SPEI Growth มี ค วาม
CFIโยงระหว่
= .996,าRMR
สรุปผลการทดสอบ Mediation ของตัวแปร พบว่า
สอดคล้
อ
งกั
บข้นอตัมูวลแปรคั
เชิงประจั
กษ์ ่ส(Hair
2006,
p. 80)
นวัตกรรมเป็
่นกลางที
่งผลให้etตal.,
ัวแปรต้
นและ
ตัวแปรตามทั้ง 3 คู่ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อกัน
อย่างมีตอนที
นัยส�าคั่ 5ญทางสถิ
ติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบความเชื
่อมโยงของนวัตกรรมที่มีต่อทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม ภาวะ

ผู้ประกอบการ ที่นาไปสู่การเติบโตของธุรกิจ
SocialCapital

Participation

Entrepreneur
Ship

c’11 path 0.237**
c path 0.713**
a1 path 0.739**
a2 path 0.689**

a3 path 0.825**

Mediator
Innovation

c’2 path 0.351**
c2 path 0.801**

ภาพ 2 ผลการทดสอบ Mediation ของตัวแปรเชื่อมโยงนวัตกรรม

b1 path 0.643**
b2 path 0.633**

Growth

3

b path 0.544**
c’3 path 0.253**
c3 path 0.689**
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ตาราง 3 ผลการทดสอบความเชือ่ มโยงของนวัตกรรมในฐานะปัจจัยเชือ่ มโยงระหว่างทุนทางสังคมและการเติบโตของธุรกิจ
			 ตัวแปร		

DE

IE

TE

t

SoCap--->Inno		
0.739
0.739
22.141
Par--->Inno			
0.689
0.689
20.566
EntreShip--->Inno		
0.825
0.825
27.503
Inno---> Growth		
0.544
0.544
12.466
SoCap---> Growth		
0.237
0.237
5.839
Par---> Growth		
0.253
0.253
6.733
Entre---> Growth		
0.351
0.351
7.687
เส้นทางอิทธิพลจากตัวแปรทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม และภาวะผู้ประกอบการสู่การเติบโตของธุรกิจ
							 ผ่านตัวแปรคั่นกลางนวัตกรรม
SoCap-->Inno--> Growth
0.713
20.077
Par-->Inno--> Growth
0.689
20.038
EntreShip-->Inno--> Growth
0.801
24.649

p
.000a
.000a
.000a
.000a
.000a
.000a
.000a
.000a
.000a
.000a

หมายเหตุ : p < .05

อภิปรายผลการวิจัย

		 ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง เนือ่ งจากผูห้ ญิงไม่ได้ออกไปท�ำงานนอกบ้าน อาทิ
ท�ำไร่ ท�ำสวน รับจ้าง เพราะต้องใช้แรงงานผูช้ าย ดังนัน้ ผูห้ ญิง
จึงเลี้ยงลูกและท�ำงานภายในบ้าน เมื่อมีเวลาว่างจึงอยากมี
รายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยการรวมกลุ่มกันก่อตั้งท�ำ
ธุรกิจ OTOP ขึน้ มาตามความสมัครใจของสมาชิก ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และ 31 – 40 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thechatakerng (2009, p. 25) ค้นพบว่า ผูป้ ระกอบการส่วน
ใหญ่จะมีอายุ 45 - 50 ปี และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับอนุปริญญา และเป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่มากที่สุด
สภาพการด�ำเนินงานก่อก�ำเนิดตามนโยบายของรัฐบาลที่
สนับสนุนให้มีการประกอบการธุรกิจเพื่อเป็นเป็นการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ส่วนใหญ่มี
ต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นส่วนมากสอดคล้องกับ Verheul et al, (2001)
อธิบายว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็น
ผู้ประกอบการมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกล
จากเมืองหลวง
		 เงินทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งมาจากทุนส่วนตัวผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ผู้น�ำกลุ่ม/ประธานกลุ่ม หรือบาง

กลุ่มอาจจะมีสมาชิกเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเนื่องจากมีฐานะ
ค่อนข้างดีและมีรายได้มากกว่าท่านอื่นๆ ต้องการหารายได้
เสริมส่วนใหญ่จดทะเบียนมากกว่า 8 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวนสมาชิก
ส่วนมากมีจ�ำนวน 1 - 20 คน เพราะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจ
ในช่วงแรกหรือบางกลุ่มไม่ต้องการสมาชิกมากเนื่องจาก
ต้องการให้การด�ำเนินงานของกลุ่มเกิดความรวดเร็วได้ดอก
ผลก�ำไรที่เร็วขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันขึ้นมา
เพื่อต้องการรายได้เพิ่ม
		 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ่ ว นใหญ่ จั ด อยู ่ ใ นประเภทผ้ า เครื่ อ ง
แต่ ง กายเพราะเป็ น ปั จ จั ย สี่ ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ อุ ป โภคในชี วิ ต
ประจ�ำวัน เมื่อมีประสบการณ์ในการทอผ้ามากขึ้นก็อยาก
จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนมาบูรณาการผ่านภูมิปัญญา ต�ำนานเรื่องราว
แนวคิดความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นลวดลาย
เช่น ลายฟันสุนัข ลายฤษี เพื่อสื่อถึงความเชื่อที่ว่าจะ
ป้องกันภูติ ผี ปีศาจจะมาท�ำร้ายตนเองและครอบครัวหรือ
เพื่อคุ้มครองตนเอง ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) อย. และฮาลาล
		 กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ ห้ความส�ำคัญต่อทุนทางสังคมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อด้านการประยุกต์
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วย
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การบริหารจัดการธุรกิจด้วยความไว้วางใจกันมีความเชื่อ
ถือในความเป็นผู้น�ำของประธานกลุ่ม OTOP ความมีน�้ำใจ
ในการแบ่ ง ปั น ผลตอบแทนซึ่ ง กั น และกั น เชื่ อ มั่ น ใน
ประสบการณ์การท�ำงานมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วย
งานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของวรินทร บุญยิ่ง (2554, 24) กล่าวว่าคนในชุมชน
จะสร้างลักษณะเด่นหรืออัตลักษณ์จากภูมิปัญญา มีกลุ่ม
หรือเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ที่มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่ ง ขั น ตลอดจนเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนแสดง
ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุน
ทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่
		 กลุ่มชาติพันธุ์มีการปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติต่อด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจ OTOP ทัง้ นีต้ อ้ งมีการก�ำหนด
เป้าหมายของธุรกิจ OTOP ร่วมกันร่วมประชาสัมพันธ์ธรุ กิจ
OTOP ร่วมกันแสวงหาตลาดใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
ร่วมกันสร้างและแสวงหาเครือ ข่ายธุรกิจ OTOP โดยมีการ
ก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ (2547, 22) กล่าวว่า
การมีส่วนร่วมทุกวันนี้เน้นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการก�ำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากร
การบริหารจัดการชุมชน คน และทุนของชุมชม ทั้งนี้ต้องมี
ส่วนร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่องค์
ความรู้ของตนเองโดยมีนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
		 ระดับปฏิบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่อภาวะผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีการปฏิบัติต่อด้านความรับผิดชอบ เสียสละ และอุทิศ
เวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มก�ำลังความสามารถมีวิสัยทัศน์
มองเห็นโอกาส และก�ำหนดเป้าหมายของธุรกิจ OTOP ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ
Robert Hisrich (1985) กล่าวว่า ภาวะผู้ประกอบการ คือ
กระบวนการสร้างสิ่งที่แตกต่างโดยตัวผู้ประกอบการต้อง
เน้นคุณค่า ด้วยการอุทิศเวลา ความมานะที่ต้องใช้เงินทุน
จิตวิทยา ความเสี่ยง ด้านสังคมมาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
ทางด้านการเงินและเกิดความพึงพอใจส่วนบุคคล

		 นอกจากนีต้ อ้ งมีภาวะผูน้ ำ� กล้าตัดสินใจในการคิดค้น
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้ความส�ำคัญกับ
การท�ำงานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรชัย ภัทรบรรเจิด (2551,
ออนไลน์) กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีภาวะของการ
เป็นผู้ประกอบการอันประกอบด้วย การมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รูจ้ กั ผูกพันต่อเป้าหมายมีความสามารถโน้มน้าว
จิตใจผู้อื่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท�ำงาน มีความ
สามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้น�ำที่ดี มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบ มี
ความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิง่ ใฝ่หาความรูเ้ พิม่ เติม กล้า
ตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม ทั้งนี้ต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกิจการโดยเน้นการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง
ต้องแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างด้วยการ
ด�ำเนินงานเชิงรุกและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ OTOP ให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
		 ระดับปฏิบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม
ชาติพนั ธุต์ อ่ นวัตกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีปฏิบตั ิ
ต่อด้านการน�ำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
และนวั ต กรรมท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในการ
แข่งขันทางธุรกิจและท�ำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลก
ใหม่มีมูลค่าเพิ่มสามารถสร้างผลก�ำไรให้กิจการ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Barnett (1953, 10) กล่าวว่า นวัตกรรม
เป็นแนวคิดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านทีม่ องเห็นสามารถสัมผัส
ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทัง้ 5 รวมทัง้ ทีเ่ ป็นแบบแผนพฤติกรรม
ความประพฤติตามระบบสังคม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ
ตลอดจนสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาการใหม่ๆ และด้านทีไ่ ม่เป็นวัตถุ
ได้แก่เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อ ความนึกคิด ความ
ศรัทธา ซึ่งเป็นเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้นจากความคิดภายใน
จิตใจของบุคคล
		 ระดับความคิดเห็นของผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP
กลุ่มชาติพันธุ์ต่อการเติบโตของธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน
มผช. อย. ฮาลาล เป็นต้น มีการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจใน
ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการและสมาชิกมีความพึงพอใจในผล
การประกอบการโดยมียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาด้วยการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์

141

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

รวมถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีฐานะความเป็น
อยู่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีจ�ำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นตามด้วยสมาชิกทุกคนได้รับเงินปันผล
จากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากเดิม เพราะมีปริมาณการผลิต
ผลิตภัณฑ์และมีก�ำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Murphy (1996, 15 - 23; Chong, 2008,
1-10; Ahmad et al, 2010, 182 - 203) กล่าวว่า การ
เจริญเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs สามารถวัดได้ทงั้ ใน
แง่ของประสิทธิภาพทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานที่
ไม่ใช่ทาง การเงิน รวมถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า และ
ส่วนแบ่งการตลาด
		 การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางระหว่าง
ทุนทางสังคมที่มีต่อการเติบโตของธุรกิจ ภาวะผู้ประกอบ
การที่มีต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ และการมีส่วนร่วมที่มี
ต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยมีตัวแปรคั่นกลางคือ
นวัตกรรม เป็นตัวเชื่อมโยง สรุปได้ว่าอิทธิพลทางตรงจาก
ทุนทางสังคม ภาวะผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมไปสู่
การเติบโตของธุรกิจมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปร
เชื่อมโยงมีอิทธิพลในลักษณะ full mediation

บทสรุป

		 ตั ว แปรทุ น ทางสั ง คมที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด
ประกอบด้วย การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และวัฒนธรรม
ประเพณี ความรู้ ประสบการณ์ ตามล�ำดับ ตัวแปรการมี
ส่วนร่วมที่มีความส�ำคัญมากที่สุด ประกอบด้วย ร่วมสร้าง
และเสาะแสวงหาเครือข่ายธุรกิจ OTOP และร่วมคิดค้นรูป
แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามล�ำดับ ตัวแปรภาวะผู้ประกอบการ
ที่มีความส�ำคัญมากที่สุด ประกอบด้วย ความสามารถใน
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การน�ำ และการท�ำงานเชิงรุก ตามล�ำดับ ตัวแปรนวัตกรรม
ทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ประกอบด้วย ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายและโดดเด่น ตามล�ำดับ ส�ำหรับตัวแปรการ
เจริญเติบโตของธุรกิจทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ประกอบด้วย
การเงิน และผลการด�ำเนินงาน ตามล�ำดับ
		 นอกจากนี้ ทุนทางสังคมยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาวะผูป้ ระกอบการมากทีส่ ดุ ล�ำดับต่อมาทุนทางสังคม ไม่มี
อิทธิพลต่อนวัตกรรมตามล�ำดับ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมมี
อิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้ประกอบการมากที่สุด ล�ำดับต่อ
มาการมีส่วนร่วมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมตาม
ล�ำดับ ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรม
ขณะเดียวกับนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตของ
ธุรกิจ
		 โดยตัวแปรทัง้ หมดนีม้ ตี วั แปรคัน่ กลาง คือ นวัตกรรม
เป็นตัวเชือ่ มโยง สรุปได้วา่ อิทธิพลทางตรงจากทุนทางสังคม
ภาวะผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมน�ำไปสู่การเติบโต
ของธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

		 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยผลกระทบที่ส่ง
ผลต่อความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ พือ่ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในการด�ำเนินงาน
		 2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จัดจ�ำหน่ายได้หลากหลายช่องทาง
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