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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําของผูนําวิสาหกิจชุมชนที่มีผลตอ
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนและ (2) เพื่อพัฒนาและเสนอตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของ
ผูนําวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล กลุมตัวอยางการวิจัย
เชิงปริมาณไดแก ผูนําวิสาหกิจชุมชนจํานวน 309 รายโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพไดแก ผูบริหารระดับสูง
และผูแทนวิสาหกิจชุมชน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 9 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือการสัมภาษณเจาะลึก และกลุมตัวอยางการวิจัยกึ่งทดลองไดแกผูนําวิสาหกิจชุมชน จํานวน 24 ราย โดย
ใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง และวิ ธี ก ารแบบสุ ม กระจายเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล คื อ
แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณและตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการ ขอมูลเชิงปริมาณใชการ
วิเคราะหเสนทางความสัมพันธ การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 ประชากร แบบ independent - sample test) สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว า ภาวะผู นํ า แบบแลกเปลี่ ย น ภาวะผู นํ า แบบเปลี่ ย นแปลงและภาวะผู นํ า ด า นการ
ประกอบการมีผลตอประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนและตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการมีความ
เหมาะสมตอการนําไปใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผลและสามารถเปลี่ยนแปลงทําใหภาวะผูนํา
ดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะที่สําคัญคือ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจ
ชุมชน โดยการนําตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชน ไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและประเพณี
คําสําคัญ : วิสาหกิจชุมชน ภาวะผูนํา และตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชน
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ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to study the influence of Community Enterprises’ Leadership Model
(CEL Model) on community entrepreneurs’ effectiveness; and (2) to develop an Entrepreneurial
Leadership Model (ELM). Based on the literature, a theoretical model was developed and tested, using
path analysis, hierarchical regression analysis, one-way analysis of variance, independent-sample t-test
and content analysis. Data was collected from 309 community enterprise leaders using multi-stage
sampling, and in-depth interview of 9 chief executives using purposive sampling and randomization, and
24 community enterprise leaders, using quasi-experimental research, purposive sampling and
randomization. This study uses both quantitative and qualitative analysis.
The findings of the study were that transactional leadership, transformational leadership, and
entrepreneurial leadership affected effectiveness of community entrepreneurs. It was also found that the
entrepreneurial leadership model is appropriate in achieving entrepreneurs’ effectiveness and in
developing entrepreneurial leadership in the communities.
Thus, the study recommends that the factors which affect community entrepreneurs’
effectiveness. Similarly, the study suggests the adoptability of Community Enterprises’ Leadership Model
(CEL Model) and tries to find out its appropriateness and effectiveness in the actual learning of
community enterprises’ leadership, particularly in a community with different setup of culture, practices
and norms, as well as traditional context.
Keywords : Community Enterprise, Leadership and entrepreneurial leadership’ s model
E-mail : Chatsinee_48@hotmail.com

คํานํา
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise [CE]) เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อประกอบธุรกิจ
ในระดับรากหญา ซึ่งมีความแตกตางจากธุรกิจชุมชนและธุรกิจอื่นๆเนื่องจากธุรกิจอื่นสวนใหญมุงแสวงหาผลกําไร
เปนหลัก แตวิสาหกิจชุมชนเปนการประกอบการบนพื้นฐานการใชความรู ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม และการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางรูคุณคา เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2547)
ปจจุบันมีการประกอบการในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนในทุกจังหวัด โดยเฉพาะในเขตชนบท ชุมชนตางๆ
มีทั้งสิ้นจํานวน 60,041 แหงทั่วประเทศ เปนขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 (กรมสงเสริมการเกษตร, 2552)
วิสาหกิจชุมชนมีการรวมตัวกันในหลายรูปแบบเพื่อใชศักยภาพที่กลุมตนมีอยู เปนทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกันแกปญหาที่กําลังเผชิญอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนโดยรวมในทองถิ่นตน การดําเนินการที่
ผานมาบางชุมชนประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ ในขณะที่หลายชุมชนไมสามารถดําเนินการตอไปได ตองเลิก
ลมกิจการไปและบางชุมชนรวมตัวกันใหมเพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประกอบการบาง หลายชุมชนมีการ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตางๆ ระหวางกัน (ไพโรจน แกนสาร, 2548)
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จากรายงานการศึกษาการประเมินปญหาและความตองการของธุรกิจชุมชน ของสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ, 2546 พบวา ธุรกิจชุมชน มีปญหาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาผูนํากลุม ทําใหการประกอบการธุรกิจ
ชุมชนไมสบความสําเร็จ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการหลายทาน ที่วา ผลสําเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชนจะเกิดขึ้นไดนั้น วิสาหกิจชุมชนจะตองมีผูนํากลุมที่มีภาวะผูนํามีความรู ความสามารถ และมี
วิสัยทัศน (Gadenne, 2003; Hyrsky, 1999 ;Wilson, 1999 Knight, 2000; Pelhan, 2000; Littunen, 2000;
Lussier & Pfeifer, 2001) และปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจสวนใหญขึ้นอยูกับการมีผูนําที่ดี ผูนําตองมี
ความคิดสรางสรรค มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกัน ตองมีการปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อ งดวย ขีดความสามารถของผูนําเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของบุคคลหรือองคกร ความเปนผูนําเปน
ตัวกําหนดเสนทางความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกรขึ้นอยูกับผูนํา และหากตองการประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จตองเพิ่มทักษะความเปนผูนําใหตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2546)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําของผูนําวิสาหกิจชุมชนวามีผลตอประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน
หรือไม และการพัฒนาและเสนอตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชน ใน
การศึกษาครั้งนี้

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสาน(mixed method design)ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ควบคูกันไปเพื่อใหไดขอคนพบที่สมบูรณยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดแนวทางการวิจัยดังนี้
การวิ จัยเชิ งปริ มาณ: ผูวิ จัยใช แบบสอบถามเพื่อการสัม ภาษณ ในการเก็บรวบรวมขอ มูลจากกลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 309 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ในการสรางและการทดสอบแบบสอบถาม ได
มีการทดสอบความถูกตองในเนื้อหา (content validity) มีคาIOC สูงกวา 0.5 และการทดสอบความเชื่อถือได (Reliability)
=.978 สําหรับเทคนิคการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา เทคนิคการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ การวิเคราะห
ถดถอยพหุเชิงชั้น เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําของผูนําวิสาหกิจชุมชนที่มีผลตอประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน
การวิจัยเชิงคุณภาพ: ผูวิจัยใชการสัมภาษณเจาะลึก กลุมตัวอยางจํานวน 9 รายโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง สํ า หรั บ เทคนิ ค การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาแบบสร า งข อ สรุ ป เพื่ ออธิ บ าย
ความสัมพันธตางๆของตัวแปร และสนับสนุนขอคนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยกึ่งทดลอง
การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง: ผู วิ จั ย นํ า ข อ ค น พบที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ที่ พ บว า ภาวะผู นํ า ด า นการ
ประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชนมีผลตอประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํา
แนวคิดภาวะผูนําดานการประกอบการ มาพัฒนาตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนํา
วิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล จากนั้นจึงนํา ไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองจํานวน 12 รายโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงและการสุมตัวอยางแบบสุม
สําหรับเทคนิคการวิเคราะหขอมูล ใชเทคนิคการวิเคราะหการผันแปร (ตัวแปรตาม) ตัวเดียว และ การทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย 2 ประชากร (t – test แบบ independent - sample test ) รายละเอียดปรากฏตามภาพ1
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การประเมินผลกอนการ
ฝกอบรม
ภาวะผูนําดานการประกอบการ
-การจัดการความเสี่ยง
-การแกไขปญหา
-การคิดเชิงสรางสรรค
-การติดตอสื่อสาร
-การตัดสินใจ

ระยะที่ 1
การฝกอบรมภาคทฤษฎีในหองฝกอบรม
- ขั้นใหความรู
- ขั้นฝกปฏิบัติ

ระยะที่ 2
การปฏิบัติในสถานการณจริง

การประเมินผลหลังการ
ฝกอบรม
การเปลี่ยนแปลงของผูนํา
วิสาหกิจชุมชนและความ
เหมาะสมของตัวแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําดานการ
ประกอบการ

ระยะที่ 3
การวัดและประเมินผลการฝกอบรม

ภาพ 1 กระบวนการขั้นตอน และผลของการฝกอบรมตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนํา
วิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล

ผลและวิจารณ
ผลการศึกษาไดขอสรุปอันเปนขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ไดขอคนพบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผูนําดานการประกอบการเทา นั้น ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนอยา งมีนัย สํา คัญ ทาง
สถิติ และสามารถอธิบายการผันแปรของประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนไดรอยละ 68.9 ซึ่งหมายความวา
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนขึ้นอยูกับ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนํา
ดานการประกอบการ โดยที่ตัวแปรภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําดานการ
ประกอบการ มี ผ ลเชิ ง บวกต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ส ว นภาวะผู นํ า เชิ ง สถานการณ นั้ น ไม มี ผ ลต อ
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน ตามตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางที่ใชในการวิเคราะหเสนทาง ความสัมพันธดว ยการวิเคราะหถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน (Stepwise)
ตัวแปรอิสระ
ภาวะผูนําเชิงสถานการณ (SITU)
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (TRANSAC)

แบบจําลอง 1
Na
.283*
(7.317)
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (TRANSFOR)
.376*
(9.916)
ภาวะผูนําดานการประกอบการ (ENTRE)
.383*
(10.384)
R
.830
R2
.689a
.36282
SEE
224.928
F
.000
Sig of F
หมายเหตุ : ในวงเล็บ คือ คาของ t * คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ Na หมายถึงไมเกี่ยวของ
ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ไดขอคนพบวา กอ นการฝกอบรมตามตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการ
ประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล คา
คะแนนเฉลี่ยภาวะผูนําดา นการประกอบการของกลุม ทดลอง ต่ํา กวา กลุม ควบคุม หลัง จากการฝกอบรมตาม
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผลแลว พบวา กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยภาวะผูนํา ดา นการประกอบการ สูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนผลที่เกิดจาก ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของ
ผูนําวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล ตามตาราง 2และ3
ตามลําดับ
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวในการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ย ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กอนการฝกอบรมตามตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของ
ผูนําวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล
S.D.

Min.

Max.

F

Sig.

กลุมทดลอง
12
55.83
6.47
กลุมควบคุม
12
58.00
11.74
หมายเหตุ : คาTest of Homogeneity of variance = .027

48.00
42.00

69.00
76.00

.313

.581

กลุมตัวอยาง

N

X
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนในการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม หลังการฝกอบรมตามตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจ
ชุมขนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล
กลุมตัวอยาง

N

X

S.D.

Min.

Max.

F

Sig.

กลุมทดลอง

12

71.08

7.16

59.00

83.00 26.236 .000*

กลุมควบคุม
12
56.58
6.69
49.00 72.00
หมายเหตุ : คา Test of Homogeneity of variance = .877 * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและเสนอแนะ
สรุป
จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย จํานวน 2 ขอ
ตามลําดับดังตอไปนี้
1. สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1: จากการวิเคราะหขอมูลพบวาภาวะผูนําของ
ผูนําวิสาหกิจชุมชนซึ่งไดแก ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําดานการ
ประกอบการ มีความสัมพันธทางตรงกับประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน และสามารถอธิบายการผันแปรของ
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนไดรอยละ 68.9 ซึ่งหมายความวาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนขึ้นอยูกับ ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําดานการประกอบการ โดยที่ตัวแปรภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําดานการประกอบการ มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลของ
วิสาหกิจชุมชน สวนภาวะผูนําเชิงสถานการณนั้น ไมมีผลตอประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน
2. สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2: หลังจากการฝกอบรมตามตัวแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหมี
ประสิทธิผล พบวาคาคะแนนเฉลี่ยภาวะผูนําดานการประกอบการของกลุมทดลองสูงขึ้น ซึ่งเปนผลที่เกิดจาก ตัว
แบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมตอการนํามาใชบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิผล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่สําคัญคือ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจ
ชุมชน โดยการนําตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําดานการประกอบการของผูนําวิสาหกิจชุมชน ไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม และประเพณี
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