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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) สมรรถนะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 2) สมรรถนะผู้ประกอบการและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และ 3) เพื่อหารูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ประชากร ได้แก่ ผูป้ ระกอบการทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ นประเทศไทย ใช้วธิ กี าร
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากประชากร 7,458 ราย ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ท�ำการวิเคราะห์สถิติที่ใช้
ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู และใช้วธิ สี มั ภาษณ์เชิงลึก ผูป้ ระกอบการ
ทีท่ ำ� ธุรกิจเกษตรอินทรียม์ าแล้ว 10 ปี โดยท�ำการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา และสร้างรูปแบบด้วยการพิจารณาการตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยอ้างอิงจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 11 ราย
ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ประกอบด้วยสมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ และสมรรถนะด้าน
แนวความคิด ตามล�ำดับ 2) สมรรถนะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ประกอบด้วยสมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะด้านแนวความคิด และสมรรถนะด้าน
ความมุง่ มัน่ ตามล�ำดับ และคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรียป์ ระกอบด้วย
คุณลักษณะด้านความมีนวัตกรรม คุณลักษณะด้านความสามารถในการแข่งขัน คุณลักษณะด้านการเผชิญความเสีย่ ง
คุณลักษณะด้านการท�ำงานเชิงรุก และคุณลักษณะด้านความเป็นอิสระในการบริหารงาน ตามล�ำดับ และ 3) รูปแบบ
สมรรถนะและคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรียพ์ บว่า มีองค์ประกอบ 2 ด้าน
9 มิติ ประกอบด้วยด้านสมรรถนะของผู้ประกอบการ มี 4 มิติ ส่วนด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มี 5 มิติ
ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะของผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ความส�ำเร็จของธุรกิจ เกษตรอินทรีย์
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Abstract

The objectives of this research were (1) to study competencies of entrepreneur affecting
characteristics of organic agriculture business entrepreneur; (2) to study competencies and
characteristics of entrepreneur affecting the success of organic agriculture business; and (3) to
create a model of competencies and characteristics of entrepreneur affecting the success of
organic agriculture business. The research sample consisted of 400 organic agriculture entrepreneurs
obtained by convenient sampling from the population of 7458 organic agriculture entrepreneurs.
Data were statistically analyzed using the mean, standard deviation, and multiple correlation
coefficients. The researcher also conducted in-depth interviews of 11 organic agriculture entrepreneurs
who had been in the business for 10 years. Interview data were analyzed with content analysis.
The model was created based on results of verification by 11 experts.
The research results revealed that (1) the competencies of entrepreneur affecting
characteristics of organic agriculture business entrepreneur included management competency,
strategic competency, relationship competency, and concept competency respectively; (2) the
competencies of entrepreneur affecting the success of organic agriculture business comprised
management competency, strategic competency, relationship competency, concept competency,
and commitment competency, respectively; while characteristics of entrepreneur affecting
the success of organic agriculture business comprised innovativeness characteristic, competitive
ability characteristic, risk-taking characteristic, proactive working characteristic, and autonomy
characteristic, respectively; and (3) the created model of competencies and characteristics of
entrepreneur affecting the success of organic agriculture business was composed of two components
and nine dimensions; the component of competencies of entrepreneur had four dimension, and
the component of characteristics of entrepreneur had five dimensions.
Keywords: Entrepreneurial competency, Entrepreneurial characteristics, Success of business,
Organic agriculture
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บทน�ำ

ในปัจจุบนั เศรษฐกิจโลกยังอยูใ่ นช่วงของการฟืน้ ตัว
จากปัญหาวิกฤตต่างๆ การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึน้
โดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน�ำนวัตกรรมมาเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต�่ำกว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผล
กระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ�ำกัดภายใน
ประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ฐานเศรษฐกิจภายใน
ประเทศขยายตัวช้าลง 5 ปี ต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลา
ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้น
โดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้ (Office of the National
Economic and Social Development Board, 2013)
การส่งเสริมฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ โดยส่ ง เสริ ม และถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เช่น
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture
Practice: GAP) รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารส�ำหรับผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุม่ ทีม่ มี าตรฐานเฉพาะ
อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Product)
และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Product)
และการส่ ง เสริ ม วางระบบการตรวจสอบย้ อ นกลั บ
และขับเคลือ่ นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียอ์ ย่างแท้จริง
โดยการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กบั กลุม่ ลูกค้าทีบ่ ริโภคสินค้าอินทรีย์ การพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานและการพิสูจน์ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการ
ตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดท�ำโซนนิ่ง
ระบบเกษตรอินทรียอ์ ย่างชัดเจน (Jittsangoan, 2001)
ส�ำหรับผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มองเห็น
โอกาสจึงเกิดความคิดในการท�ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์
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ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสระยะยาว แต่ต้องมีระยะเวลา
ในการเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์
(เรียกว่าระยะปรับเปลีย่ น) หัวใจส�ำคัญของการท�ำธุรกิจ
คือ ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การที่จะท�ำ
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยให้ยั่งยืนควรเริ่มจากตัว
ผู้ประกอบการก่อนเป็นอันดับแรก (Ritirong & Soonthonsmai, 2016) จากความน่าสนใจในการท�ำธุรกิจ
เกษตรอินทรียใ์ นปัจจุบนั ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า การท�ำธุรกิจ
เกษตรอินทรียท์ จี่ ะประสบความส�ำเร็จต้องมีการเตรียมตัว
มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่อยู่ภายใน เป็นทักษะ
ไม่ใช่พฤติกรรม เพราะเป็นสิ่งที่ก�ำหนดอยู่ภายในตัว
บุคคลนั้น ท�ำให้เกิดคุณลักษณะที่แตกต่างอย่างส�ำคัญ
เกีย่ วกับความเป็นผูป้ ระกอบการ ซึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจ
เกษตรอินทรียใ์ ห้ประสบผลส�ำเร็จนัน้ พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ควรจะมีความสามารถทีค่ รอบคลุมถึงความรู้ (knowledge)
ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (attributes) ที่จำ� เป็น
ในการปฏิบตั งิ านนัน้ ให้ประสบความส�ำเร็จได้ตามมาตรฐาน
ซึง่ สะท้อนถึงความช�ำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอในการท� ำ งานนั้ น ให้ ส� ำ เร็ จ
ทีส่ ามารถสร้างได้ดว้ ยการฝึกอบรมและพัฒนา (Spencer
& Spencer, 1993)
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้นำ� สมรรถนะของผูป้ ระกอบการ
และคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ป ระกอบการ ซึ่ ง จะท� ำ ให้
ผู้ประกอบการสามารถบรรลุและประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจได้ ซึง่ งานวิจยั ของ Man, Lau & Chan (2002)
ในแต่ละด้านมีความส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นองค์กรทีจ่ ะ
น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรียด์ ว้ ยเครือ่ งมือ
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและนิยมใช้อย่างกว้างขวางคือ
ดัชนีชี้วัดผลด�ำเนินงานตามหลักการการวัดแบบสมดุล
(Balanced Scorecard)
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มุ ่ ง ศึ ก ษารู ป แบบสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มี
ผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพือ่ ประเมิน
และหารูปแบบ (Inwang, 2013) ของการเพิม่ สมรรถนะ
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และคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ป ระกอบการในการพั ฒ นา
ผูป้ ระกอบการทีม่ อี ยูใ่ ห้มขี ดี ความสามารถดีขนึ้ ได้ประโยชน์
ทั้งกับตัวผู้ประกอบการ องค์กร ภาครัฐที่ช่วยสนับสนุน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์
ของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของผู ้ ป ระกอบการและ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อหารูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตร
อินทรีย์

ทบทวนวรรณกรรม

ความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง กระบวนการ
พลวัตของวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนแปลง และการรังสรรค
กระบวนการที่ตองการพลังความปรารถนาที่แรงกล้า
น�ำความคิดทีม่ ที างออกและน�ำไปปฏิบตั ดิ ว้ ยความเต็มใจ
กั บ การใช้ ค วามสามารถในการสร้ า งองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิผล ความเชี่ยวชาญในการสรรหาทรัพยากร
ความเชีย่ วชาญการสร้างแผนธุรกิจทีช่ ดั เจน และวิสยั ทัศน
ในการมองเห็นโอกาส (Kuratko & Hodgetts, 2007)
สมรรถนะของผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ซึง่ ต้องใช้คณ
ุ ลักษณะ ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสยั
(Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส่วนตน (Self-Image)
หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้
(Body of Knowledge) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ที่ทำ� ให้บุคคลสามารถกระท�ำการหรืองดเว้นการกระท�ำ
ในกิจการใดๆ ให้ประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว ซึง่ ความ
สามารถเหล่านีไ้ ด้มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน
และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย ซึ่งได้แก่ (1) สมรรถนะด้าน

โอกาส (2) สมรรถนะด้านการจัดการ (3) สมรรถนะด้าน
เชิงกลยุทธ์ (4) สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ (5) สมรรถนะ
ด้านความมุ่งมั่น และ (6) สมรรถนะด้านแนวความคิด
(Man, Lau & Chan, 2002)
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ หมายถึง ผูป้ ระกอบการ
ที่ มี พื้ น ฐานส� ำ หรั บ การตั ด สิ น ใจและการกระท� ำ ของ
ผู้ประกอบการที่มีนโยบาย รูปแบบการตัดสินใจ และ
การปฏิบตั ขิ องธุรกิจ โดยมีมติ ปิ จั จัย ได้แก่ (1) ด้านความ
เป็นอิสระในการบริหารงาน (2) ด้านความมีนวัตกรรม
(3) ด้านการท�ำงานเชิงรุก (4) ด้านความสามารถในการ
แข่งขัน และ (5) ด้านการเผชิญความเสี่ยง (Dess,
Lumpkin & Taylor, 2005)
ด้านความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรียจ์ ะมีปจั จัย
ที่ท�ำให้ผู้ประกอบการประสบความส�ำเร็จแตกต่างกัน
ถือเป็นตัวแปรทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจากการทีผ่ ปู้ ระกอบการใด
จะมีความสามารถด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้นั้น ผู้ประกอบการเหล่านั้นน่าจะมีคุณลักษณะที่
โดดเด่นแตกต่างจากผูป้ ระกอบการทัว่ ไป โดยเฉพาะการ
มีสมรรถนะขั้นสูงรวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความ
ส�ำเร็จได้ ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือการวัดความส�ำเร็จ
แบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) เป็นเครือ่ งมือ
ทางด้านการจัดการประกอบด้วย 4 มุมมองคือ มุมมอง
ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน และมุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Kaplan
& Norton, 1996) มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความ
ส�ำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้สนใจน�ำเครื่องมือ BSC มาใช้ศึกษาในครั้งนี้
ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์

สมมติฐานการวิจัย

1. สมรรถนะของผูป้ ระกอบการมีผลต่อคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
2. สมรรถนะของผูป้ ระกอบการมีผลต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถก�ำหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรียท์ ไี่ ด้
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีป่ ระเทศไทย
ซึง่ ท�ำการศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560 ซึง่ มี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 7,458 ราย
กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ทีไ่ ด้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยการค�ำนวณ

ตามสูตรของ Yamane (1973: 725) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 400 ราย โดยสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified
Random Sampling) ตามสัดส่วนแยกตามหน่วยงาน
ที่ให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ กรม
วิชาการเกษตร (104 ราย) กรมการข้าว (277 ราย)
และส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ห่งประเทศไทย
(19 ราย) ตามล�ำดับ
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วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 11 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนมกราคม - เมษายน 2562

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ จ�ำนวน 11 ราย จ�ำแนกเป็น 2 กลุม่
คือ 1) ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรียท์ ผี่ า่ นการรับรอง
มาตรฐานสากลและได้สง่ ออกสินค้าไปยังต่างประเทศคือ
เป็นผูร้ แู้ ละมีประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�ำนวน 5 ราย และ
2) ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์และได้รบั รางวัลเกษตรกร
ดีเด่น ด้านเกษตรอินทรียค์ อื เป็นผูร้ แู้ ละมีประสบการณ์
ในการท�ำธุรกิจเกษตรอินทรียไ์ ม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จ�ำนวน
6 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม
(Questionnaires) ทีแ่ บ่งออกเป็น 4 ส่วนเป็นข้อค�ำถาม
ประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิรท์ 5 ระดับ โดยในส่วน
ที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์
ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับระดับความส�ำคัญของสมรรถนะ
ของผูป้ ระกอบการเกษตรอินทรีย์ ส่วนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับ
ระดับความส�ำคัญของคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ และส่วนที่ 4 ค�ำถามเกีย่ วกับระดับความ
ส�ำคัญของความส�ำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือด้วย
การหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของข้อค�ำถามโดยมี
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ด้านสมรรถนะของผู้ประกอบการ มีค่า
เท่ากับ .964 ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีค่า
เท่ากับ .928 ด้านความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
มีค่าเท่ากับ .946 และรวมรายด้านทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ
.972 ตามล�ำดับแสดงว่าเครื่องมือวิจัยมีความเชื่อมั่น
ในระดับสูง (Srisa-art, 2002)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามให้ ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ

เกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 400 ราย กรอกค�ำตอบแล้ว
ส่งคืนหรือส่งกลับทางไปรษณีย์ ได้กลับมาจ�ำนวน 400
ตัวอย่าง หรือ 100% ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ
ที่ท�ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์มาแล้ว 10 ปีที่ได้การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีป่ ระเทศไทย ผูว้ จิ ยั เป็น
ผู้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รายละเอียดจนกว่าจะได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ หรือข้อมูลอิม่ ตัว (Data Saturation)
จ�ำนวน 11 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนที่ 2 วิเคราะห์
สถิตเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์แบบ Stepwise และส่วนที่ 3
น�ำผลที่ได้จากส่วนที่ 1 และ 2 ร่างรูปแบบสมรรถนะ
และคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจเกษตรอินทรียภ์ ายใต้กรอบของแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความเหมาะสมและความยืดหยุ่น
เพื่อปรับใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทย

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
สามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรียโ์ ดยส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศหญิง อยูใ่ น
ช่วงอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลา
ในการท�ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 3-5 ปี ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่
มีการจดทะเบียนการด�ำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็น
วิสาหกิจชุมชน เป็นเจ้าของกิจการมากทีส่ ดุ ด้านการผ่าน
การอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เคยผ่าน
การอบรม ด้านการได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ได้แก่ มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ได้รบั รองมากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความส�ำคัญด้านสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และล�ำดับเป็นรายด้าน
สมรรถนะของผู้ประกอบการเป็นรายด้าน
สมรรถนะด้านโอกาส
สมรรถนะด้านความสัมพันธ์
สมรรถนะด้านแนวความคิด
สมรรถนะด้านการจัดการ
สมรรถนะด้านเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะด้านความมุ่งมั่น
เฉลี่ยรวม
2. ภาพรวมสมรรถนะของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร
อินทรียใ์ ห้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์
อยู่ในระดับมาก (X = 4.24) เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรียม์ สี มรรถนะด้าน
ความมุ่งมั่นสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (X = 4.42)
รองลงมาคือ สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย

X
4.28
4.31
4.16
4.21
4.02
4.42
4.24

S.D.
.586
.779
.808
.791
.832
.793
.802

ระดับความส�ำคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ล�ำดับ
3
2
5
4
6
1
-

ระดับมาก (X = 4.31) สมรรถนะด้านโอกาส มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก (X = 4.28) ส่วนสมรรถนะด้านการจัดการ
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (X = 4.21) สมรรถนะด้านแนว
ความคิด มีค่าเฉลี่ยระดับ (X = 4.16) และสมรรถนะ
ด้านเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยระดับ (X = 4.02) ตามล�ำดับ

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความส�ำคัญด้านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และล�ำดับเป็นรายด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการเป็นรายด้าน
ด้านความเป็นอิสระในด้านการบริหารงาน
ด้านความมีนวัตกรรม
ด้านการเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านการท�ำงานเชิงรุก
ด้านความสามารถในการแข่งขัน
เฉลี่ยรวม
3. ภาพรวมคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจเกษตร
อินทรีย์อยู่ในระดับมาก (X = 3.99) เมื่อจ�ำแนกเป็น
รายด้ า นพบว่ า ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกษตรอิ น ทรี ย ์
มีคณ
ุ ลักษณะด้านความมีนวัตกรรมมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่
ระดับมาก (X = 4.16) รองลงมาคือ ด้านความเป็นอิสระ

X
4.13
4.16
3.89
3.95
3.83
3.99

S.D.
.847
.856
.857
.930
.901
.878

ระดับความส�ำคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ล�ำดับ
2
1
4
3
5
-

ในด้านการบริหารงาน มีคา่ เฉลีย่ ระดับมาก (X = 4.13)
ด้านการท�ำงานเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (X = 3.95)
ส่วนด้านการเผชิญกับความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
(X = 3.89) และด้านความสามารถในการแข่งขัน (X =
3.83) ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลระดับความส�ำคัญด้านความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตร
อินทรีย์และล�ำดับเป็นรายด้าน
ความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นรายด้าน
ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
เฉลี่ยรวม
4. ภาพรวมความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์อยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.01) เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน ได้แก่
ด้านลูกค้ามีค่ามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(X = 4.09) รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้และการเจริญ
เติบโต มีคา่ เฉลีย่ ระดับมาก (X = 4.04) ตามมาด้วยด้าน
กระบวนการภายใน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (X = 3.98)
และด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (X = 3.95)
ตามล�ำดับ
5. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยในงานวิ จั ย นี้
ประกอบด้วยสมมติฐานหลัก ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 สมรรถนะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ล
ต่อคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะของผูป้ ระกอบการมีผล
ต่อคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยตัวแปรทีม่ ผี ล
ต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการประกอบไปด้วยล�ำดับ
ที่ 1 สมรรถนะด้านการจัดการ ล�ำดับที่ 2 สมรรถนะ
ด้านเชิงกลยุทธ์ ล�ำดับที่ 3 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์
และล�ำดับที่ 4 สมรรถนะด้านแนวความคิด ตามล�ำดับ

X
3.95
4.09
3.98
4.04
4.01

S.D.
.928
.846
.837
.839
.862

ระดับความส�ำคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ล�ำดับ
4
1
3
2
-

สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะของผู้ประกอบการและ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะของ
ผูป้ ระกอบการมีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยตัวแปรทีม่ ผี ล
ต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรียป์ ระกอบไปด้วย
ล�ำดับที่ 1 สมรรถนะด้านการจัดการ ล�ำดับที่ 2 สมรรถนะ
ด้านเชิงกลยุทธ์ ล�ำดับที่ 3 สมรรถนะด้านแนวความคิด
และล�ำดับที่ 4 สมรรถนะด้านความมุ่งมั่น ตามล�ำดับ
สมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีผล
ต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผลการวิเคราะห์
พบว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีผลต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ล�ำดับที่ 1 คุณลักษณะด้านความมี
นวัตกรรม ล�ำดับที่ 2 คุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน ล�ำดับที่ 3 คุณลักษณะด้านการเผชิญ
ความเสีย่ ง ล�ำดับที่ 4 คุณลักษณะด้านการท�ำงานเชิงรุก
และล�ำดับที่ 5 คุณลักษณะด้านความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
ยอมรับ ปฏิเสธ
H1 : สมรรถนะของผู้ประกอบการมีผลต่อคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ✓
✓
H2 : สมรรถนะของผู้ประกอบการมีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
✓
H3 : คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
6. หารู ป แบบสมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
สามารถสรุปได้ดังนี้ การตรวจสอบและการน�ำเสนอ
รูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จากการ
พิจารณาการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความเป็ น ไปได้ และสามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
โดยการอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) พบว่า
รูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ในภาพรวม
เป็ น รู ป แบบที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และเหมาะสม โดยได้ มี
การก�ำหนดองค์ประกอบ 2 ด้าน และรวมเป็น 9 มิติ
ได้แก่ ด้านสมรรถนะของผู้ประกอบการ มี 4 มิติ คือ
1) สมรรถนะด้านการจัดการ 2) สมรรถนะด้านแนว
ความคิด 3) สมรรถนะด้านเชิงกลยุทธ์ และ 4) สมรรถนะ
ความมุง่ มัน่ และส่วนด้านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
มี 5 มิ ติ คื อ 1) คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นการท� ำ งานเชิ ง รุ ก
2) คุณลักษณะด้านความมีนวัตกรรม 3) คุณลักษณะด้าน
การเผชิญความเสี่ยง 4) คุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน และ 5) คุณลักษณะด้านความเป็นอิสระ
ในการบริหารงาน ตามล�ำดับ ซึ่งสามารถแสดงเป็น
แผนภาพของรูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ (Success of Organic Agriculture Business
Model หรือ SOAB – MODEL) ดังภาพที่ 2

อภิปรายและสรุปผล

ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์

สามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรียส์ ว่ นใหญ่ ได้แก่ เป็นเพศหญิง อยูใ่ น
ช่วงอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลา
ในการท�ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 3-5 ปี ตามล�ำดับ มีการ
จดทะเบียนการด�ำเนินธุรกิจเกษตรอินทรียเ์ ป็นวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นเจ้าของกิจการมากทีส่ ดุ ด้านการผ่านการอบรม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรม
ด้านการได้รบั รองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐาน
ออร์แกนิคไทยแลนด์ (Organic Thailand) ได้รับรอง
มากทีส่ ดุ และสมรรถนะของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร
อินทรียใ์ ห้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ จ�ำแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
ด้านความมุ่งมั่น มีค่าเฉลี่ยระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
การมุง่ มัน่ ท�ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และมีสว่ นในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมาก เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน
ได้แก่ ด้านความมีนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
จ�ำแนกเป็นรายข้อพบว่า ผูป้ ระกอบการมีความเชือ่ มัน่ ว่า
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ในอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ความส�ำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านลูกค้า
มี ค ่ า เฉลี่ ย ระดั บ มาก และจ� ำ แนกเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก
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ภาพที่ 2 รูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
(Success of Organic Agriculture Business Model หรือ SOAB – MODEL)
สมรรถนะและคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อ
ความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
1. สมรรถนะของผู ้ ป ระกอบการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ป ระกอบการ มี ตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ได้แก่ สมรรถนะด้าน
การจัดการ สมรรถนะด้านแนวความคิด สมรรถนะด้าน
ความสัมพันธ์ และสมรรถนะด้านเชิงกลยุทธ์ ตามล�ำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับ Wickramaratne, Kiminami & Yagi
(2014) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะและคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการของบริษทั ผูผ้ ลิตใบชาในประเทศศรีลงั กา
พบว่า สมรรถนะของผูป้ ระกอบการถูกวัดจากสมรรถนะ
ทัง้ 6 มิตคิ อื ด้านโอกาส ด้านการจัดการ ด้านเชิงกลยุทธ์
ด้านความสัมพันธ์ ด้านความมุง่ มัน่ และด้านแนวความคิด
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านเชิงกลยุทธ์และด้าน
ความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงบวก

โดยตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการเมื่อค�ำนึงถึง
มิ ติ ข องคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ป ระกอบการด้ า นความมี
นวัตกรรมมีผลอย่างสูงจากสมรรถนะของเจ้าของหรือ
ผูจ้ ดั การขณะทีพ่ ฤติกรรมด้านการเผชิญความเสีย่ งได้รบั
ผลกระทบน้ อ ยลงจากสมรรถนะ ดั ง นั้ น ผลการวิ จั ย
ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับเจ้าของหรือผู้จัดการ
และผูจ้ ดั ท�ำกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ของบริษัทผู้ผลิตใบชาในประเทศศรีลังกาที่จะสามารถ
น�ำอุตสาหกรรมผลิตใบชาสูก่ ารแข่งขันระดับโลกได้ จ�ำเป็น
จะต้องทราบว่าสมรรถนะใดมีความส�ำคัญต่อคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ
2. สมรรถนะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความ
ส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ มีตัวแปรที่มีผลต่อความ
ส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ สมรรถนะด้าน
การจัดการ สมรรถนะด้านแนวความคิด สมรรถนะด้าน
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เชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะด้านความมุ่งมั่น ตามล�ำดับ
ส่วนสมรรถนะด้านโอกาส และสมรรถนะด้านความสัมพันธ์
ไม่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ซึ่งสอดคล้องกับ Lopa & Bose (2014) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบการของ
ผู้บริหาร / ผู้จัดการธุรกิจ SME และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั : การศึกษาเกีย่ วกับ SMEs ภาคผลิตในเมือง
คูลนา (Khulna) ประเทศบังคลาเทศ ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะทัง้ หมดจ�ำเป็นต้องใช้กบั ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั บริษทั
ซึ่งมีสมรรถนะด้านโอกาส สมรรถนะด้านการจัดการ
สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ และสมรรถนะด้านเชิงกลยุทธ์
มีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ส่วนอีก 2 สมรรถนะคือ สมรรถนะด้านความมุง่ มัน่ และ
สมรรถนะด้านแนวคิดไม่สำ� คัญต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของบริษัทในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาว
ผู ้ ป ระกอบการควรมุ ่ ง เน้ น ในสมรรถนะทั้ ง หมดเพื่ อ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในอนาคต
3. คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ป ระกอบการมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ มีตัวแปรที่มีผลต่อ
ความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ด้านความเป็น
อิสระในด้านการบริหารงาน รองลงมาคือ ด้านความ
สามารถในการแข่งขัน ด้านการท�ำงานเชิงรุก ด้านความมี
นวัตกรรม และด้านการเผชิญกับความเสี่ยง ตามล�ำดับ
ซึง่ สอดคล้องกับ Sarwoko, Surachman & Hadiwidjojo
(2013) ได้ศกึ ษาปัจจัยของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
และสมรรถนะผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเมืองมาลัง
จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผล
การด�ำเนินงานของธุรกิจอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ หมายความว่า
ถ้าคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีประสิทธิภาพมากขึน้
จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ สมรรถนะของผูป้ ระกอบการซึง่ จะมีผล
ต่อการด�ำเนินธุรกิจสูงขึน้ และสอดคล้องกับ Atawongsa
& Sattayarakwit (2015) ได้ศึกษาคุณลักษณะของ

123

ผูป้ ระกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการทีม่ ผี ล
ต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศไทยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
มีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะ
ของสถานประกอบการ นอกจากนัน้ ยังพบว่า ลักษณะของ
สถานประกอบการมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ได้แก่ องค์กรทีม่ กี ารท�ำงานเชิงรุก มีกลยุทธ์
ทางการตลาด และมีนวัตกรรมองค์กร แสดงให้เห็นว่า
ถ้าผูป้ ระกอบการมีคณ
ุ ลักษณะของผูป้ ระกอบการมากขึน้
เท่าใดย่อมมีอทิ ธิพลต่อการท�ำงานในสถานประกอบการทีม่ ี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลประกอบการ
และความเจริญเติบโตในที่สุด และสอดคล้องกับ Babu
& Manalel (2016) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการและผลการด�ำเนินงานขององค์กร : กรณี
ศึกษาการตรวจสอบ ได้สรุปว่า การสร้างคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการเพื่อตั้งใจประเมินการจัดการองค์กร
ของผู ้ ป ระกอบการ คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ป ระกอบการ
ในการด�ำเนินงานในบริษทั ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นโดยผูเ้ ขียนหลายคน
เป็นผลมาจากองค์กร กระบวนการ วิธีการตัดสินใจ
และรูปแบบที่ด�ำเนินการในรูปแบบบริษัท ในการแสดง
ความเป็นผูป้ ระกอบการคือ การรวมกันของมิตคิ ณ
ุ ลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม การเผชิญ
กับความเสี่ยง การท�ำงานเชิงรุก ความสามารถในการ
แข่งขัน และความเป็นอิสระในการบริหารงาน ในขณะที่
การศึกษาส่วนมากจะศึกษาด้านมิติคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการเพียง 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วยการสร้าง
นวัตกรรม การเผชิญกับความเสีย่ ง และการท�ำงานเชิงรุก
ซึ่งนักวิจัยหลายแห่งมีการแนะน�ำให้เพิ่มการใช้ตัวแปร
อีก 2 มิติ ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขัน และความเป็น
อิสระในการบริหารงาน โดยส่วนใหญ่นกั วิจยั สามารถหา
ความสัมพันธ์ทางบวกของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ในประสิทธิภาพการท�ำงานที่มีความเข้มแข็งและปัจจัย
ที่ มี จ� ำ นวนมากที่ ไ ด้ รั บ การค้ น พบในการเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกในการทบทวนการวิจัยนี้
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จะช่ ว ยให้ ก รอบการท� ำ งานส� ำ หรั บ การอภิ ป รายผล
และการศึ กษาเชิ ง ประจัก ษ์เ พิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวคิด
คุณลักษณะของผู้ประกอบการชัดเจนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้

1. จากผลการวิจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทั้ง 6 มิติ และคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการทัง้ 5 มิติ มีผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์หรือที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปเป็น
ตัวแบบในการท�ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้
2. จากผลการวิจยั รูปแบบสมรรถนะและคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเกษตร
อินทรียเ์ ป็นแนวทางในการก�ำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ สามารถเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถน�ำไปปรับปรุง แก้ไข ในการ
พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ท่ัวประเทศ มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อการแข่งขันในระดับสากลได้
อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสมรรถนะและ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึง่ พบว่า ตัวแปรมีอทิ ธิพลทางบวก
ต่อกันทัง้ 3 ตัวแปร ได้แก่ สมรรถนะของผูป้ ระกอบการ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และความส�ำเร็จของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์ ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์
ด้านห่วงโซ่อปุ ทานเกษตรอินทรีย์ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
เกษตรอินทรีย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถน�ำข้อมูลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
พัฒนา ให้กบั ผูป้ ระกอบการเกษตรอินทรียใ์ นประเทศไทย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
2. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษารูปแบบสมรรถนะ
และคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะและ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ผลต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย และ
รูปแบบการพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป
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