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บทคัดย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วน

ร่วม และความสามารถทางการตลาดและการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนและ 2) ศึกษา
สภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยการส ารวจทางไปรษณีย ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 500 ราย ด าเนินการใน 8 จงัหวดั คือ จงัหวดั
ล าปาง จงัหวดัล าพูน จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเชียงราย และ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เนน้กลุ่มการผลิต 6 ประเภท คือ 1) กลุ่มการแปรรูปและผลิตภณัฑ์อาหาร 2) กลุ่ม
ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 3) กลุ่มเคร่ืองจกัสาน 4) กลุ่มเคร่ืองด่ืม 5) กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร และ 6) กลุ่ม
ของช าร่วยและของท่ีระลึก เคร่ืองมือวจิยัคือ แบบสอบถาม โดยใชส้ถิติพรรณนาวเิคราะห์เพื่อหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมานวเิคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้างดว้ย
โปรแกรม AMOS ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถทางการตลาดมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมและสภาพแวดลอ้มภายนอก ตามล าดบั 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั พบวา่โมเดลมาตรวดัของ    ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี โดยตวัแปรสังเกตไดมี้ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.68-1.00 มีค่าความ
ผนัแปรเฉล่ียท่ีสกดัไดมี้ค่าระหวา่ง 0.58-0.92 และค่าความเช่ือมัน่ไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.91-0.99 โมเดล
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อิทธิพลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์X2=24.339, X2/df 
=1.522, p=0.082, GFI=0.998, CFI=0.995, RMR= 0.023 และค่า RMSEA=0.028 ผลการวเิคราะห์
สมการโครงสร้าง พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาดมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน    ดา้นการมีส่วนร่วมและความสามารถทางการ
ตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 

ค าส าคัญ: สภาพแวดลอ้มภายนอก,  การมีส่วนร่วม, ความสามารถทางการตลาด, การเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน 

Abstract 
The purposes of this research were to study the influence and importance of the external 

environment, business growth, and the participation and marketing capability of community 
enterprises and the impact of these factors on business expansion. The research was quantitative 
in nature and the sampling group consisted of community enterprises in eight provinces in the 
upper north of Thailand. A total of 500 board members of the community enterprises were asked 
to complete questionnaires distributed by post. Six types of community enterprises were 
investigated, including producers and manufacturers of food, drinks, clothing and accessories, 
woven products, herbal products, and gifts. The data were analyzed using descriptive statistics i.e. 
percentage, average and standard deviation, and inferential statistics via Amos software analysis. 
The research results revealed that marketing capability was the most important factor, followed 
by the growth of the community enterprise, the level of participation in the enterprise, and the 
external environment. All these were rated as having a ‘rather high’ level of importance. The 
structural equation modeling of the growth of the community enterprise model showed 
consistency with an empirical fit (X2=4.339,X2/df=1.522, p=16,GFI=0.082,CFI=0.998, 
RMR=0.023 and RMSEA=0.028). The results of the analysis showed that the external 
environment had the most direct effect on marketing capability, followed by participation and the 
growth of community enterprises. Participation and marketing capability had an indirect effect on 
the growth of community enterprises.  
 
Keywords: external environment, participation, marketing capability, growth of community  
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                   enterprises 
  
บทน า 

เศรษฐกิจชุมชนเป็นกลไกท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะเป็น
แนวทางหน่ึงของการพฒันาแบบผสมผสานท่ีมุ่งเนน้การเสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม็แขง็ สามารถพึ่งพา
ตนเองไดแ้ละมีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนใหเ้อ้ือต่อการอยูอ่าศยัมุ่งรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสร้าง
ความเจริญให้แก่ชุมชน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ มีจุดเด่นมีจุดขาย และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน จากความส าคญัของ
เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง เนน้การพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างภูมิคุม้กนัในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (Office of 
Agricultural Economics, 2016) 

วสิาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะกระตุน้ระบบเศรษฐกิจฐานรากดว้ย 
การสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชน สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ข้ึน 
รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมใหจ้ดัตั้งวสิาหกิจชุมชนเพื่อเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยใหชุ้มชนทอ้งถ่ินได้
ปรับเปล่ียนการพึ่งพิงปัจจยัต่างๆ จากภายนอกชุมชนเป็นการพึ่งตนเอง ภายในชุมชนโดยอาศยัทุน
ของตนเองและทุนของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชนหรือศกัยภาพของชุมชนท่ีมีอยูน่ั้นมาบูรณาการ
ผา่นการผลิต การแปรรูปให้สอดคลอ้งกบัวถีิชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่วา่จะเป็นระบบเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย
รัฐบาล นวตักรรมและการแข่งขนัส่งผลใหว้สิาหกิจชุมชนและผูด้  าเนินการตอ้งมีการปฏิบติัภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงัและ 
การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน เพื่อใหพ้ฒันาไปสู่ความ
เขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชนและมีผลท าใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเอง ทา้ยท่ีสุดสามารถแกไ้ขปัญหา
ความยากจนของคนในชุมชนได ้(Kanaphoom, 2015) ปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
พฒันาอาชีพและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมในรูปของการ
จดัตั้งวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนจ านวนมากและเป็นแรงสนบัสนุน
ในการพฒันาประเทศชาติ โดยก าหนดใหเ้ป็นแนวทางหน่ึงในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อบูรณาการทรัพยากรใหเ้กิดความหลากหลาย มีการใชศ้กัยภาพทรัพยากรของชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลใหต้น้ทุนของวสิาหกิจต ่าลง เพราะวสิาหกิจชุมชนเป็นรูปแบบการ
ด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเอ้ือกบัชุมชนท่ีสามารถด ารงชีวติไดม้ัน่คงและเขม้แขง็ 
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ความส าเร็จหรือการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนมิใช่วา่จะท าไดง่้าย ตอ้งอาศยัความร่วมมือของคน
ภายในชุมชน อีกทั้งวสิาหกิจชุมชนเนน้เร่ืองการบริหารจดัการ เป็นกิจการสร้างรายไดรู้ปแบบหน่ึง
ท่ีมีขนาดเล็กกวา่วสิาหกิจขนาดยอ่มโดยผลผลิตจะเกิดจากสินทรัพยชุ์มชน อาทิ ความรู้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ทกัษะฝีมือ วฒันธรรมทรัพยากรธรรมชาติหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพยากรพื้นบา้น โดยมี
รูปแบบการจดัการเขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยเป็นกิจการของคนภายในชุมชน (Tantrabanthit, 2008: 55) 
วสิาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดบัรายไดชี้วติความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติของ
ชาวบา้นหรือเกษตรกรในชนบทท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็นกลุ่มคนท่ียากจนของ
ประเทศ หากกลุ่มชาวบา้นหรือกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีมีรายไดสู้งข้ึนจะส่งผลกระทบดา้นบวกต่อ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะการประกอบวสิาหกิจชุมชนควรมุ่งเนน้สร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริมใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองผา่นการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินและวตัถุดิบในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน 
 ผลจากการสนบัสนุนผา่นนโยบายของรัฐบาลลงมาสู่หน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมพฒันา
ชุมชน กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานเทศบาลส่งผลท าใหส้มาชิกในชุมชนมีความ
ตอ้งการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนมากข้ึน ขอ้มูลการจดทะเบียนเพื่อประกอบการวสิาหกิจชุมชนทัว่
ประเทศท่ีไดรั้บการอนุมติัการจดทะเบียนจ าแนกตามพื้นท่ีประเทศไทย 9 เขต 77 จงัหวดั มีจ านวน
วสิาหกิจชุมชนมากถึง 82,755 แห่ง และมีจ านวนสมาชิกรวม 1,421,582 คน ภาคเหนือตอนบน
สังกดัเขต 6 ประกอบดว้ยจงัหวดั ล าปาง จงัหวดัล าพูน จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ 
จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีผูจ้ดทะเบียนเพื่อประกอบการวสิาหกิจ
ชุมชน 13,530 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 197,600 คน (Office of Community Enterprise Promotion, 
2017) ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนทางธรรมชาติท่ี
หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นดา้นวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเพียงพอในการด าเนินงานของ
วสิาหกิจชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ มีวฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นวถีิชีวติ 
ภาษาและการแต่งกายของแต่ละทอ้งถ่ิน ความเป็นอยูข่องผูค้นในชุมชนท่ีส่งผลใหเ้กิดการถ่ายทอด
วฒันธรรมผา่นผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีความหลากหลาย ตามบริบทของพื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็น
ปัจจยัเอ้ือหรือปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคบา้งท่ีเกิดจากการท างาน อาทิ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ิน วธีิธรรมชาติในทอ้งถ่ินและนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งผลใหก้บัพฒันาชุมชนระดบัจงัหวดั
หรือหน่วยงานเกษตรจงัหวดัท่ีร่วมท าการขบัเคล่ือนการท างานแบบมีส่วนร่วม ยอ่มส่งผลให้
วสิาหกิจชุมชนเร่ิมมีศกัยภาพในการผลิตทั้งการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ
โดยสามารถแยกประเภทการผลิตสินคา้ ซ่ึงในภาคเหนือตอนบนมีการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน
มากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ จากขอ้มูลการจดทะเบียน 13,530 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 197,600 ราย 
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เฉล่ีย 14.58 คนต่อแห่ง มากกวา่พื้นในภาคอีสานทั้ง 2 เขต (Office of the Secretary of the 
Community Enterprise Promotion Committee, 2015) 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่ีสนบัสนุนกลุ่มท่ีมีผลการ
ประกอบการอยา่งต่อเน่ือง สรุปได ้6 ประเภท  มีจ านวน 6,448 แห่ง คือ (1) กลุ่มการแปรรูปและ
ผลิตภณัฑอ์าหาร (2) กลุ่มประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย (3) กลุ่มเคร่ืองจกัสาน (4) กลุ่มประเภท
เคร่ืองด่ืม (5) กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร และ (6) กลุ่มของช าร่วยและของท่ีระลึก เป็นตน้ (The 
Community Development Department, 2015) โดยท่ีผา่นมาผลการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนแต่ละ
ประเภทอาจจะมีความแตกต่างกนัไปทั้งในระดบัท่ีประสบความส าเร็จหรือประสบความลม้เหลว
บา้งในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถเติบโตไดก้็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางใน
การด าเนินงานตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง (Kaewkamfu, 2016) งานศึกษาของ Phomsakha 
Na Sakolnakorn and Sangkharat (2013) ไดส้รุปวา่ ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยแีละปัจจยัทาง
นิเวศวทิยาซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน 
โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ท าใหย้อดขายสินคา้ลดลงและก าลงัการผลิตก็ลดลงตามไปดว้ย 
ส่วนวสิาหกิจชุมชนท่ีมีการด าเนินงานค่อนขา้งอ่อนดอ้ย พบวา่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกค่อนขา้ง
นอ้ย (Kanaphoom, 2015) การแปรรูปผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้เพราะฝ่ายการตลาดไม่มีการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท าใหค้วามสามารถทางการตลาดลดลง 
บางคร้ังเกิดความขดัแยง้ของสมาชิก ท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มชะงกัลงไปบา้ง ส่ิงเหล่าน้ีท าให้
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่เติบโตเท่าท่ีควร (Suwan, 2016)โดยเฉพาะกลุ่มของช าร่วยและของท่ี
ระลึกซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเนน้ส่ิงประดิษฐท่ี์สะทอ้นวธีิชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ปัญหา
ดา้นการผลิต ไม่สามารถผลิตไดท้นัเม่ือมีการสั่งซ้ือจ านวนมาก ตน้ทุนการผลิตสูง กรรมการไม่มีการ
ปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะปัญหาความสามารถดา้น
การตลาด ขาดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค สินคา้ไม่มีตราสินคา้และขาดบรรจุภณัฑท่ี์ดี ขาด
การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ไม่มีช่องทางในการผลิตจ าหน่ายผา่นทางธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ส่วนใหญ่มีการลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์(Benyarit, 2008) 

ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและ 
ความสามารถทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็น
องคค์วามรู้ใหม่ในการผลกัดนัเพื่อหนุนเสริมใหว้สิาหกิจชุมชนเติบโตต่อไป 

 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
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  1. ศึกษาความส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการ
ตลาดและการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน 
  2. ศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัคร้ังน้ีมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกมีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
เน่ืองจากการท่ีกิจการจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะปรับตวัให้
อยูร่อดไดใ้นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งมองหากลยทุธ์ท่ี
เหมาะสมท่ีจะแข่งขนัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ และตอ้งมีความสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความผนัผวนเหล่านั้น เพราะหากมีการก าหนดกลยทุธ์หรือการวางแผน
งานท่ีเหมาะสมทั้งต่อสถานการณ์ภายนอก และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานขององคก์รแลว้ยอ่มถือ
วา่เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการอยูร่อดในระยะยาว (Mesinsee, 2016: 10)
สภาพแวดลอ้มก็มีแนวโนม้วา่แผนการท างานหรือกลยทุธ์ท่ีวางไวจ้ะไม่ประสบความส าเร็จตามท่ี
ไดก้ าหนดไว ้เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของกิจการทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาค 
(Wheelen & Hunger, 2012: 146) 

2. การมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphoff (1981) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปในขั้นตอนการ

ตดัสินใจไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นการตดัสินใจไดเ้พียงอยา่งเดียว ยงัใชต้ดัสินใจควบคู่ไปขั้นตอน
การปฏิบติัการดว้ยเช่นกนั การตดัสินใจยงัเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์และการ
ประเมินผลในกิจกรรมการพฒันาดว้ย ซ่ึงจะเห็นวา่การตดัสินใจจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติั 
โดยมีแนวความคิดวา่การมีส่วนร่วมมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (2) การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน โดยมีความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน (Cohen & Uphoff, 1980) ซ่ึง
แนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งใหป้ระชาชนเป็นผูคิ้ดคน้ปัญหาและเป็นผูท่ี้มีบทบาทในทุก ๆ เร่ือง 
ไม่ใช่วา่ก าหนดใหป้ระชาชนปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แต่ทุกอยา่งตอ้งเป็นเร่ืองของประชาชนท่ี
คิดร่วมกนั การมีส่วนร่วมของกลุ่มตามมุมมองของรีดเดอร์ (Reeder, 1974: 39) ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนได้
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ส่วนเสียในชุมชนท่ีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินการพฒันาเพื่อเป็นการร่วมรับผลประโยชน์และ
ร่วมลงทุนและลงแรง  

3. ความสามารถทางการตลาด (Marketing capability) 
 ความสามารถทางการตลาดเป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีผสมผสานการใชท้ั้งทกัษะ

ความรู้และทรัพยากรภายในองคก์รเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได้ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าไปสู่สินคา้และบริการ และท าใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัทางการตลาดได ้(Vorhies, 1998: 3-
23; Day, 1994: 37-52) ธุรกิจสามารถท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อแสวงหาความคาดหวงัและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ คู่แข่งขนั รวมถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆเพื่อแกไ้ขปัญหาในเชิง
พาณิชย ์เพื่อสร้าง   มูลค่าท่ีสูงกวา่ความคาดหวงัส าหรับลูกคา้ขององคก์ร และเพื่อใหส้ามารถ
แข่งขนัได ้(Tsai and Shih, 2004: 524-530; Vorhies, 1998: 3-23; Weerawardena, 2003: 15-36)
แนวคิดกิจกรรมและกลยทุธ์ทางการตลาดถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ อาจเกิดจาก
ทรัพยากรท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนหรือความสามารถในการสร้างยีห่อ้เพื่อมุ่งเนน้ใหลู้กคา้เกิดความ
ตอ้งการสินคา้รวมถึงเพิ่มยอดขายผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือช่องทางใหบ้ริการท่ีมากข้ึน 
ความสามารถทางการตลาดมีการก าหนดเป็นกระบวนการดว้ยการบูรณาการ ส่งผลใหว้ิสาหกิจ
ชุมชนเติบโตโดยผา่นการใชท้รัพยากรท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนเพื่อเขา้ถึงความตอ้งการท่ี
เฉพาะเจาะจงของลูกคา้ท่ีมีความซบัซอ้นไปยงัเป้าหมายสุดทา้ยคือการบรรลุของผลิตภณัฑท่ี์ดีกวา่
เพื่อลูกคา้ (Day, 1994: 35-54; Song et al, 2007: 18-34) 

4. การเติบโตของวสิาหกจิชุมชน (Growth of community enterprises) 
 การเติบโตของวสิาหกิจชุมชนเป็นการเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์สร้าง

คุณค่าใหก้บัทรัพยากรท่ีมีอยูโ่ดยอาจเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตนหรือไม่ก็ได ้กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน
จึงรวมถึงการผลิตการบริการ การซ้ือขาย การจ าแนกแจกจ่ายสินคา้และการขนส่ง เป็นตน้ การเติบโต
ของวสิาหกิจชุมชนสามารถวดัไดท้ั้งในดา้นของประสิทธิภาพทางการเงิน และผลด าเนินการท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน รวมถึงระดบัความพึงพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาด (Murphy, 1996: 15-23; Chong, 
2008: 1-10; Ahmad, et al., 2010: 182-203) รวมถึงยอดของการจ าหน่ายผลิตภณัฑก์็เป็นเกณฑก์าร
เติบโตท่ีเป็นพื้นฐานของความส าเร็จ (Laurenc, 2001) 

 ดงันั้น จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปตวัแปรไดจ้  านวน 4 หมวด คือ (1) 
สภาพแวดลอ้มภายนอก (2) การมีส่วนร่วม (3) ความสามารถทางการตลาด และ (4) การเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงมีงานวจิยัของ Hooper and Rocca, (1991: 26-31) น าเสนอวา่สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน รวมถึงงานศึกษาของ Pearce and Robinson (2013: 
87); Meechat (2006: 75-85); Follett (1918) น าเสนอวา่สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วน
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ร่วม และงานศึกษาของ Wheelen and Hunger (2012: 146) ท่ีน าเสนอวา่สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อ
ความสามารถทางการตลาดดงัสมมุติฐานท่ี 1, 2 และ 4 นอกจากน้ี แนวคิดของ Cohen and Uphoff 
(1976) น าเสนอวา่ การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของ
สมมุติฐานท่ี 3 และท่ี 5 ส่วนตวัแปรดา้นความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน ฉะนั้น จึงเป็นท่ีมาของสมมุติฐานท่ี 6 ดงัน าเสนอกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวจิยัดงัน้ี 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจยั 
สมมติฐานการวิจยั 
H1: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
H2: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
H3:  การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
H4:  สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H5:  การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H6:  ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 

H:5 

H:4 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ วสิาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ประกอบดว้ย 8 

จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน 
จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินคา้ มีทั้งหมด 18  
ประเภท แต่ผูว้จิยัเลือกมา 6 ประเภท เพราะเป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีมีการด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและมีความ
เขม้แขง็ คือ (1) แปรรูป และผลิตภณัฑท์างอาหาร (2) ผลิตภณัฑผ์า้ทอและเส้ือผา้ (3)  จกัสาน (4) 
เคร่ืองด่ืม   (5) ผลิตภณัฑส์มุนไพร และ (6) ของช าร่วยและของท่ีระลึก จ านวน 6,448 กลุ่ม (Office of 
Community Enterprise Promotion, 2017) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 กลุ่ม ตามเกณฑข์อง 
Comrey and Lee (1992) คือ ระดบัดีมาก โดยผูใ้หข้อ้มูลคือประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่มและ
เลขานุการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เน่ืองจากเป็นผูมี้บทบาททั้งในเชิงนโยบายและวางแผนในการลงสู่
การปฏิบติัของวสิาหกิจชุมชน สรุปไดว้า่ เชียงใหม่     มีประชากร 1,894 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 147 
กลุ่ม ล าพูน มีประชากร 536 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 42 กลุ่ม ล าปาง มีประชากร 514 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 
40 กลุ่ม แม่ฮ่องสอนมีประชากร 267 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 20 กลุ่ม พะเยา มีประชากร 694 กลุ่ม กลุ่ม
ตวัอยา่ง 54 กลุ่ม น่าน มีประชากร 531 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 41 กลุ่ม เชียงราย มีประชากร 1,403 กลุ่ม 
กลุ่มตวัอยา่ง 109 กลุ่ม แพร่ มีประชากร 609 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 47 กลุ่ม 

2. เคร่ืองมือวจัิย  
 การวจิยัน้ีใชว้ธีิการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือมาตรวดัตวัแปร

จ านวน 4 ดา้น คือ (1) สภาพแวดลอ้มภายนอก ดดัแปลงมาจากมาตรวดัของ Wernerfelt (1984), 
Barney (1991), Murply (2007) (2) การมีส่วนร่วมดดัแปลงมาจากมาตรวดัของ Colin Coulson-
Thomas (2005); Cohen and Uphoff (1980) (3) ความสามารถทางการตลาด ดดัแปลงมาจากมาตรวดั
ของ Weerewardena (2003); Atuahene-Gima (1993) (4) การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน ดดัแปลงมา
จากมาตรวดัของ Mathias, Fabian, Sascha and Eva (2014)โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ขอ้มูล
พื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ตวัแปรท่ีพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วม ความสามารถทางการตลาด และการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน (3) แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์หวัหนา้วสิาหกิจชุมชน และกรรมการ 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อหาความเท่ียงตรง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ซ่ึงมีค่า IOCโดยรวม
ทั้งฉบบั = 0.83 ทดสอบความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของครอนบาค 
แบบสอบถามทั้งฉบบัไดค้่าเท่ากบั 0.787โดยมาตรวดัตวัแปรสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.819 มาตรวดัตวัแปรการมีส่วนร่วมมีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.787 มาตรวดัตวัแปรความสามารถทางการตลาดมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ ครอนบาคเท่ากบั 0.756 มาตรวดัตวัแปรการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.787โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 7 
ระดบั คือ 7 หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดความละเอียดในการ
สร้างประเด็นค าถาม ตามวธีิการของ Likert scales (Likert, 1970: 275)  

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์บบไป-กลบั เพื่อส่งไปยงัวสิาหกิจ

ชุมชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้ง 8 จงัหวดั และท าหนงัสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ถึงประธานกรรมการ
และเลขานุการ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นใครก็ได ้ท าการตอบแบบสอบถามน้ี โดยใชร้ะยะเวลา 3 
เดือน คือ เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา 500 ชุดโดยผูว้ิจยัไดโ้ทร
ประสานงานอยา่งต่อเน่ือง หากหน่วยวเิคราะห์คนใดมีความล่าชา้ก็จะท าการโทรทวงถามอยา่ง
ต่อเน่ืองหรือไปรับเอกสารดว้ยตนเอง ทา้ยท่ีสุดไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 500 คน ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 
100 

4.  การวเิคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรม Amos 
 
ผลการวจัิย 
 ขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยวเิคราะห์ คือ กรรมการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 67.40 มีอายรุะหวา่ง 46-55 ปี ร้อยละ 35.80 มาก
ท่ีสุด รองลงมาช่วงอาย ุ30-45 ปี และนอ้ยท่ีสุดคืออายชุ่วง 56 ปีข้ึนไป การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
มากท่ีสุด ร้อยละ 54.00 รองลงมาการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 41.00 มีสถานะเป็น
กรรมการบริหารกลุ่มมากท่ีสุด ร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มฯ กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ มีท าเลท่ีตั้งจงัหวดัเชียงรายมากท่ีสุด ร้อยละ 22.60 รองลงมา คือ จงัหวดั
เชียงใหม่ และนอ้ยท่ีสุดคือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 4.40 ประเภทกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ กลุ่มของช าร่วยและของท่ีระลึก ร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ กลุ่มการแปร
รูปและผลิตภณัฑท์างอาหาร กลุ่มท่ีใหค้วามร่วมมือนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มจกัสาน ร้อยละ 11.00 แหล่ง
เงินทุน ส่วนใหญ่ใชทุ้นส่วนตวัของสมาชิกในกลุ่ม ร้อยละ 62.20 รองลงมา คือ ทุนส่วนตวั แหล่ง
เงินทุนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ เงินกูจ้ากภาคเอกชน ร้อยละ 2.20 ระยะเวลาการจดทะเบียน มากท่ีสุดคือ 5-10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 47.80 และนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 รุ่นก่อตั้งมากท่ีสุดคือ 
ร้อยละ 69.20 นอ้ยท่ีสุดคือ รุ่นทายาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 รางวลัท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ มาตรฐาน
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ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (มผช.) ร้อยละ 84.60 กลุ่ม เคยฝึกอบรมเป็นประจ ามากท่ีสุด ร้อยละ 83.80 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด ร้อยละ 59.60 ตลาดของกิจการอยูใ่นระดบัภูมิภาคมากท่ีสุด 
ร้อยละ 48.00 โดยมีผลการด าเนินการส่วนใหญ่มีการประกอบการท่ีมีก าไรคิดเป็นร้อยละ 81.00 
ส่วนรูปแบบการจดัจ าหน่ายนั้น กลุ่มวสิาหกิจมีการจ าหน่ายดว้ยตนเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
82.40 ส่วนนอ้ยท่ีสุดคือ การน าสินคา้ไปแสดงท่ีศูนยแ์สดงสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 34.00 
 ประเภทของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มของช าร่วยและของท่ีระลึกมีการใหค้วามร่วมมือใน
การตอบค าถามมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ กลุ่มการแปรรูปและ
ผลิตภณัฑท์างอาหาร คิดเป็นร้อยละ 17.60 กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร คิดเป็นร้อยละ 16.40 กลุ่ม
เคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 14.60 กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ทอและเส้ือผา้ คิดเป็นร้อยละ 14.00 ล าดบัสุดทา้ย 
คือ กลุ่มจกัสาน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 
 วตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 1 พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกมีความส าคญัโดยเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งมาก (5.25) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (0.97) ดา้นการมีส่วนร่วม มีความส าคญัโดย
เฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (5.28) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (1.01) ดา้นความสามารถทาง
การตลาด มีความส าคญัโดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (5.53) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (0.83) และ
ดา้นการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน มีความส าคญัโดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (5.37) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์
ดี ค่าสถิติไคสแควร์ (X2) เท่ากบั 24.339 อตัราส่วนของไคสแควร์กบั Degree of Freedom (X2/df) = 
1.522, ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากบั 0.082 ค่าสถิติของการวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 
0.998 ค่าสถิติของการวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.995 ค่าความคลาดเคล่ือน
ของตวัแปรในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากบั 0.028 และค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสัมพทัธ์ (NFI) เท่ากบั 0.996 ค่าสถิติวดัความ
คลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนของ
มาตรฐานวดัระดบัความกลมกลืน (RMR) เท่ากบั 0.023 ซ่ึงสถิติทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ท าใหต้วัแบบมาตรวดัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนซ่ึงกนัและกนั (Model fit) กบัตวัแบบทางทฤษฎีท่ี
ก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับได ้
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 (Byrne, 2010) ดงัภาพท่ี 1                    

 
ภาพท่ี 2: โมเดลการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 

 จากภาพท่ี 1 หลงัจากมีการปรับโมเดลใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
แลว้ จะส่งผลใหค้่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์มีการเปล่ียนแปลงโดยท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อ
การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากบั 0.14 สภาพแวดลอ้มภายนอกมี
ผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากบั 0.40 การมีส่วนร่วมมีผลทางตรง
ต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากบั 0.23 สภาพแวดลอ้มภายนอกมี
ผลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.43 และการมีส่วน
ร่วมมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากบั 0.01 
ความสามารถทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทางเท่ากบั 0.01 ซ่ึงตวัแปรทั้งสองตวัคือ (1) การมีส่วนร่วมและ (2) ความสามารถทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลระหวา่งตวัแปรอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน 
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ตารางท่ี 1 
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอก การมี
ส่วนร่วม และความสามารถทางการตลาดทีมต่ีอการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนก่อนปรับและหลัง
ปรับโดยการเช่ือมค่าความคลาดเคล่ือน 
เกณฑ์ ค่าดัชนี ค่าสถิติ ผลการพจิารณา ค่าสถิติ ผลการพจิารณา 

2 
2/df 
p 
GFI 
CFI 
RMR 
RMSE
A 

> 0.05 
< 3 
> 0.05 
> 0.90 
> 0.95 
<0.05 
< 0.06 

2714.43
8 
14.833 
0.000 
0.611 
0.887 
0.079 
0.166 

ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 

24.339 
1.522 
0.082 
0.998 
0.995 
0.023 
0.028 

ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 
ผา่นเกณฑก์าร
พิจารณา 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาดท่ีมีต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงค่าดชันีแสดงบนโมเดลผา่นเกณฑพ์ิจารณามีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตวัแบบมาตรวดัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนซ่ึงกนัและกนักบัตวั
แบบทางทฤษฎี (Tabachnick & Fidell, 2007: 86-89) ดงันั้น สรุปไดว้า่ตวัแบบของมาตรวดัการ
เติบโตของวสิาหกิจชุมชน สอดคลอ้งกลมกลืนกบัตวัแบบทางทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับ
ได ้
 
 
 
 



14 
 

ตารางท่ี 2  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวจัิย Coef t-stat สรุปผล 
H1: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน 
H2: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
H3: การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน 
H4: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถ
ทางการตลาด 
H5: การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H6: ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโต
ของวสิาหกิจชุมชน 

0.14 
0.40 
0.01 
0.43 
0.23 
0.01 

1.981** 
7.098*** 
0.071 
5.091*** 
2.220** 
0.524 

สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
ไม่
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
ไม่
สนบัสนุน 

หมายเหตุ :  t-stat 1.96 แสดงวา่สมมติฐานมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05** 
 t-stat2.59 แสดงวา่สมมติฐานมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01*** 
 ดงันั้น จากภาพท่ี 1 และจากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของตวัแปรทั้งหมดท่ีได้
ก าหนดไว ้มีสมมติฐานท่ีสนบัสนุน คือ H1, H2, H4, H5 และไม่สนบัสนุน คือ H3, H6 ดงัขอ้มูล
ต่อไปน้ี 
  สมมุติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.14 และค่า t-stat เท่ากบั 1.981 สนบัสนุนตามสมมุติฐาน ณ 
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม มีค่า

สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.40 และค่า t-stat เท่ากบั 7.098 สนบัสนุนตามสมมุติฐาน  ณ ระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 3 การมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน มีค่า

สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.01 และคา่ t-stat  เท่ากบั 0.071 ไม่สนบัสนุนตามสมมุติฐาน  ณ ระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 
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สมมุติฐานท่ี 4 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.43 และค่า t-stat เท่ากบั 5.091 สนบัสนุนตามสมมุติฐาน  ณ ระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 
  สมมุติฐานท่ี 5 การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด มีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.23 และค่า t-stat เท่ากบั 2.220 สนบัสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 6 ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน มีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.01และค่า t-stat เท่ากบั 0.524  
ไม่สนบัสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 สรุปสมมุติฐานการวจิยัไดว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อการมีส่วนร่วมสภาพแวดลอ้มภายนอก มีผล
ต่อความสามารถทางการตลาด การมีส่วนร่วม มีผลต่อความสามารถทางการตลาด ส่วนการมีส่วนร่วม
ไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนและความสามารถทางการตลาด ไม่มีผลต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน 
 
อภิปรายผล 
 การวเิคราะห์อิทธิพลความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีไดจ้ากการตั้งสมมติฐานมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานข้อที ่1 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน  

เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะสภาพแวดลอ้มภายนอกมีความผนัผวนในบางสถานการณ์ อาทิ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง สภาวะการแข่งขนั เครือข่ายและเทคโนโลยเีน่ืองจากมีผลต่อการ
เติบโตของวสิาหกิจชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสามารถวเิคราะห์ถึงโอกาสหรืออุปสรรคของกิจการ 
เพื่อศึกษาและพยากรณ์ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบักิจการ เพื่อหาแนวทางในการสร้าง
ความส าเร็จหรือป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการได ้อีกทั้งสามารถน าขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจขาข้ึนหรือขาลง เจา้ของวสิาหกิจชุมชน
มาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ เพื่อก าหนดแผนการทางการตลาดใหมี้ความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ในขณะนั้น ๆได ้
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นอกจากน้ี กรรมการกลุ่มวสิาหกิจ สามารถรับรู้การเคล่ือนไหวของสถานการณ์ในดา้นต่าง 
ๆไดท้นัเวลา ท าใหมี้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัในการน ามาบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล อนัจะน าไปสู่การพฒันากลุ่มวสิาหกิจ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อการเติบโต ทา้ยท่ีสุด 
กิจการจะเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มผูบ้ริโภคก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากทางการตลาด เช่น 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึนเป็นตน้ Cameron et al. (2008: 53-55) ไดน้ าเสนอปัจจยัหลกั 3 
ประการ คือ (1) ผลประกอบการดา้นการเงิน (2) การใหผ้ลตอบแทนแก่กลุ่มและ (3) ความ
รับผดิชอบต่อสังคมซ่ึงปัจจุบนัหลายหน่วยงานต่างนิยมใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตของ
กิจการ หากกลุ่มวสิาหกิจใด ๆก็ตาม มีความตระหนกัถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเติบโตแลว้ ยอ่ม
น ามาซ่ึงการวางแผนในการด าเนินงานท่ีรัดกุมมากข้ึน 
 สมมติฐานข้อที ่2 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

การด าเนินกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง หากตอ้งการจะใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น 
ตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สมาชิกเครือข่ายของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เพราะจดัไดว้า่เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความส าคญั
ท่ีตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมท่ีตอ้งอาศยัเก้ือกูลกนัในกลุ่ม หรือเครือข่ายท่ีร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในเครือข่ายของกิจการท่ีสะสมกนัมาอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอก มีผล
ต่อการมีส่วนร่วม ทา้ยท่ีสุดยอ่มน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์รมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ดงัแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1977) ท่ีไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็นการท่ีประชาชนหรือผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบและวธีิการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตามแผนงานหรือโครงการท่ีไดว้างแผนไวโ้ดยความร่วมมือ
หรือสนบัสนุนดา้นทรัพยากร การรับผลประโยชน์และการประเมินผลการด าเนินงานไดแ้ก่ การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมไดรั้บผลประโยชน์และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพราะทา้ยท่ีสุด จะท าใหท้ราบวา่บรรลุเป้าหมายในระดบัใด 
 สมมติฐานข้อที ่3 การมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกจิชุมชน 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมไม่มีนยัส าคญั เครือข่ายการท างานหรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ารของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในภาพรวมมกัจะมีปัญหา 
เน่ืองจากการท างานดว้ยสมาชิกท่ีหลากหลายมกัจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ขาดการส่ือสารสอง
ทาง ส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ บางกลุ่มมีผลใหเ้กิดความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั หรือวสิาหกิจชุมชนบาง
กลุ่มสมาชิกไม่มีการเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าว ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่
คณะกรรมการด าเนินงานโดยล าพงั จึงท าใหส้มาชิกคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการเท่านั้น 
สมาชิกจึงไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าว ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tanaisri (2014) ท่ี
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ไดส้รุปวา่ การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน พบวา่ สมาชิกวสิาหกิจชุมชนเขา้ร่วมในกิจกรรมอยู่
บา้ง ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.86 แต่ทั้งน้ีในกิจกรรมการด าเนินการสีขา้ว การ
ติดต่อประสานงาน/ประชาสัมพนัธ์การจ าหน่ายขา้ว และการออกร้านจ าหน่ายขา้วในจงัหวดัสมาชิก
ไม่มีการเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าวเลย ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่
คณะกรรมการด าเนินงานโดยล าพงั จึงท าใหส้มาชิกคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของกรรมการ ผลดงักล่าวจึง
ขา้งตน้ท าใหท้ราบถึงกิจกรรมและระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนในภาพรวม การ
มีส่วนร่วมของสมาชิกอยูใ่นระดบันอ้ย หากพิจารณาดา้นการด าเนินงาน ดา้นการวางแผนงาน 
สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วนดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรับผลประโยชน์และดา้นการ
ติดตามและประเมินผลทั้ง 3 ดา้น สมาชิกมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย และสมาชิกมีการตอบสนอง
ความตอ้งการในการด าเนินงานวสิาหกิจชุมในระดบัมากในบางประเด็น ยอ่มแสดงให้เห็นวา่
สมาชิกมีความตอ้งการในกิจกรรมหรือแนวทางของวสิาหกิจชุนชม อนัจะส่งผลใหส้มาชิกมีการเขา้
ร่วมในการด าเนินงานมากยิง่ข้ึนดงันั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนจึงควร
มีกิจกรรมหรือการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหส้มาชิก
เขา้ร่วมในการด าเนินงาน และควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้ขา้ร่วมในการด าเนินงานมากข้ึนเพื่อให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการ และเห็นถึงความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
 สมมติฐานข้อที ่4 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 

ปัจจยัทางดา้นสังคมวฒันธรรม ประเด็นทางดา้นกฎหมาย และการแข่งขนัเป็น
สภาพแวดลอ้มภายนอก เพราะเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งองคก์ร เพื่อก าหนด
และท าความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภายนอก โดยอาจจ าแนกการเปล่ียนแปลงออกเป็น
โอกาส และอุปสรรค โอกาสคือช่องทางในการสร้างความเติบโตใหธุ้รกิจ ขณะท่ีอุปสรรคคือส่ิงทา้
ทายต่อการท างานของสมาชิกวสิาหกิจ ผูจ้ดัการหรือกรรมการกลุ่มจึงมีภาระท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ
และหาก าไรจากโอกาสภายนอก และตอ้งระวงัในอุปสรรคคุกคามท่ีอาจจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จ
หรือลม้เหลวก็ไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่งผล
เชิงลบต่อการด าเนินงานขององคก์ร เช่น ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคลดลง ทศันคติของ
พนกังานแยล่ง ท าใหต้อ้งมีการปรับกลยทุธ์เพื่อขจดัหรือหลีกเล่ียง เน่ืองจากมีผลต่อความสามารถ
ทางการตลาด 
 สมมติฐานข้อที ่5 การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 

จากผลการวเิคราะห์สรุปวา่การมีส่วนร่วมของเครือข่ายมีผลทางตรงต่อความสามารถทาง
การตลาด หากวสิาหกิจชุมชนมีการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีดีแลว้ ยอ่มหนุนเสริมใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท่ีกลุ่มหรือองคก์รสามารถท่ีจะผูกมิตรความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายซ่ึงจะ
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ท าใหก้ารปฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็วไดง่้ายข้ึนและมีผลต่อการด าเนินงานทางการตลาด 
เพราะเครือข่ายวสิาหกิจสามารถสนบัสนุนวตัถุดิบในการผลิต ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพิ่มข้ึน
ดว้ยท่ีสุดท าใหเ้กิดยอดสั่งซ้ือสินคา้มากข้ึนซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการท าใหก้ระแสเงินไหลเวยีนเขา้สู่
กลุ่มหรือองคก์รในเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความอยูร่อดและการเติบโตต่อไปของกลุ่มดงัความคิด
ของ Lin and Kuo (2007: 1066-1083) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนจะส าเร็จได้
ตอ้งมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยบูรณาการเป้าหมายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการท่ี
จะตอบสนองถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของธุรกิจ เพราะการท างานร่วมกนัและแบ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกนัอาจเห็นคนหลายระดบัมีเครือข่าย แต่ก็ไม่เห็นวา่จะประสบความส าเร็จเพราะ
ไม่รู้จกัเปล่ียนเครือข่ายมาเป็นผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มและองคก์รสัมพนัธ์กบัแนวคิดของ 
Barney (1991: 99-120) ท่ีสรุปวา่ดว้ยความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั 
ฉะนั้น การท่ีองคก์รจะมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น คณะกรรมการกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู ่รวมถึงการพฒันาและการ
วางแผนเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ร เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก โดยเฉพาะมุ่งเนน้ตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ผา่นการใชค้วามสามารถดา้นการผลิต 
การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ ความสามารถทางดา้นการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบั
สภาวะทางเศรษฐกิจ ความสามารถทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ และ
ความสามารถในการส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสารทางการตลาดตามสถานการณ์ ซ่ึงผลการศึกษา
ของ Zou, Fang and Zhao (2003) ไดอ้ธิบายวา่ การก าหนดราคาสินคา้และความสามารถในการ
ส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้และมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท  าใหก้ารส่งออกของวสิาหกิจประสบ
ความส าเร็จ 
 สมมติฐานข้อที ่6 ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกจิชุมชน 

ผลการวเิคราะห์สรุปวา่ ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลทางตรงต่อการเติบโต ดงัจะ
เห็นไดว้า่กลุ่มหรือองคก์รใดไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานดา้นการตลาดไดดี้ซ่ึงอาจสังเกตไดจ้าก
ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนครองตลาดท่ีกวา้งข้ึน โดยรวมแลว้ทุก ๆหนา้ท่ีนั้นไดท้  างานอยา่งเตม็ท่ีเตม็
ความสามารถ จึงส่งผลต่อไปยงัโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการไดเ้ปรียบท าใหว้สิาหกิจชุมชน
เติบโต สอดคลอ้งกนักบั Weerawardena et al. (2006: 37-45) ท่ีน าเสนอวา่วธีิการท่ีองคก์ารใหญ่
สร้างมูลค่าท่ีเหนือกวา่ส าหรับลูกคา้คือ การพฒันาขีดความสามารถท่ีโดดเด่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความสามารถทางการตลาดโดยท่ีความสามารถทางการตลาด (marketing capability) เป็นรูปแบบ
ของกระบวนการท่ีผสมผสานการใชท้ั้งทกัษะความรู้และทรัพยากรภายในองคก์รเพื่อใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้เพื่อเพิ่มคุณค่าไปสู่สินคา้และบริการ และท าใหอ้งคก์ร



19 
 

สามารถแข่งขนัทางการตลาดได ้(Vorhies, 1998: 3-23; Day, 1994: 37-52)  สมาชิกวสิาหกิจชุมชน 
เขตภาคเหนือตอนบนเองส่วนใหญ่ก็ตระหนกัดีในเร่ืองของการตลาด ซ่ึงในภาพรวมแลว้มกัจะเป็น
อุปสรรคหรือเป็นปัญหาของกลุ่มพวกเขาท่ีมีความเก่งความช านาญในดา้นการผลิตมากกวา่เร่ือง
การตลาดเชิงรุกและท่ีส าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มหรือองคก์รตามท่ีนกัวชิาการ 
TsaiandShih (2004: 524-530); Vorhies (1998: 3-23) ไดเ้สนอไวว้า่ธุรกิจสามารถพฒันาตนเองบน
พื้นฐานของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้คู่แข่งขนัเพื่อแกไ้ขปัญหาในเชิงพาณิชย ์
เพื่อสร้างมูลค่าท่ีสูงกวา่ความคาดหวงัส าหรับลูกคา้ขององคก์รและเพื่อใหเ้ติบโตได ้  

แต่ส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ี ความสามารถทางการตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในภาพรวม
ค่อนขา้งอ่อนดอ้ย เน่ืองจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์นอ้ย ขาดการวเิคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงไปเสมอๆ แต่วิสาหกิจ
ชุมชนก็ยงัมีแนวทางการตลาดแบบเดิม ๆ ส่งผลใหก้ารเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร 
งานวจิยัของ Samerjai (2017: 104-115) ไดน้ าเสนอวา่การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
ยงัมีปัญหาดา้นความสามารถทางการตลาดและตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพใหส้ามารถยกระดบั
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัในระดบัอาเซียน ดงันั้น 
ดา้นความสามารถทางการตลาดท่ีมีความอ่อนดอ้ยของวสิาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 
โดยเฉพาะช่องทางการตลาดควรเนน้ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย คือ ช่องทางร้านคา้ปลีกทัว่ไป 
ซูเปอร์มาร์เก็ต งานแสดงสินคา้ และร้านขายของฝาก ส่วนช่องทางออนไลน์ควรพฒันารูปแบบใหมี้
ความสะดวกใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน เพราะปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการใชอ้อนไลน์ในการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน กอปรกบัมีการซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน 
 สรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความผนัผวน อาทิ สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เสถียรภาพทางการเมือง การแข่งขนั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและนวตักรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลายอ่มมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน และความสามารถทางการตลาดมีผลในระดบั
ต ่าต่อการเติบโต เน่ืองจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนมีการผลิตหลายประเภท สมาชิกไม่ใหค้วามส าคญัใน
การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด โดยมองวา่ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลานานใน
การพฒันาและเห็นผลชา้ อีกทั้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
พฒันาทางการตลาดไม่วา่จะเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมการจดัการ 
และนวตักรรมองคก์าร ต่างใหค้วามส าคญัค่อนขา้งนอ้ยต่อการด าเนินงานใหมี้ความเติบโต แต่บน
พื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีสรุปวา่นวตักรรมมีความส าคญั และการจะใชน้วตักรรมประเภทไหนนั้น
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ และนโยบายของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนวา่ จะสร้างอตัลกัษณ์ของ
นวตักรรมรูปแบบใด เพราะนวตักรรมเป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดการเติบโตท่ีสูงข้ึน  
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