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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วน
ร่ วม และความสามารถทางการตลาดและการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนและ 2) ศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการตลาดที่มีผลต่อการเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการสารวจทางไปรษณี ย ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 500 ราย ดาเนินการใน 8 จังหวัด คือ จังหวัด
ลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชี ยงราย และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นกลุ่มการผลิต 6 ประเภท คือ 1) กลุ่มการแปรรู ปและผลิตภัณฑ์อาหาร 2) กลุ่ม
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย 3) กลุ่มเครื่ องจักสาน 4) กลุ่มเครื่ องดื่ม 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ 6) กลุ่ม
ของชาร่ วยและของที่ระลึก เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิติอนุมานวิเคราะห์ดว้ ยสมการโครงสร้างด้วย
โปรแกรม AMOS ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางการตลาดมีความสาคัญในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่ วมและสภาพแวดล้อมภายนอก ตามลาดับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลมาตรวัดของ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎี โดยตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.68-1.00 มีค่าความ
ผันแปรเฉลี่ยที่สกัดได้มีค่าระหว่าง 0.58-0.92 และค่าความเชื่อมัน่ ได้อยูร่ ะหว่าง 0.91-0.99 โมเดล

อิทธิ พลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ X2=24.339, X2/df
=1.522, p=0.082, GFI=0.998, CFI=0.995, RMR= 0.023 และค่า RMSEA=0.028 ผลการวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาดมาก
ที่สุด รองลงมาคือสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่ วมและสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ด้านการมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการ
ตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อมภายนอก, การมีส่วนร่ วม, ความสามารถทางการตลาด, การเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชน
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
บทนา
เศรษฐกิจชุมชนเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะเป็ น
แนวทางหนึ่งของการพัฒนาแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการเสริ มสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษา
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนให้เอื้อต่อการอยูอ่ าศัยมุ่งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
ความเจริ ญให้แก่ชุมชน โดยการผลิตหรื อจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นให้กลายเป็ นสิ นค้าที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่นมีจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น จากความสาคัญของ
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นพื้นฐานและสร้างภูมิคุม้ กันในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (Office of
Agricultural Economics, 2016)
วิสาหกิจชุมชนเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การสร้างความเจริ ญให้แก่ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน
รัฐบาลจึงมีการส่ งเสริ มให้จดั ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้
ปรับเปลี่ยนการพึ่งพิงปั จจัยต่างๆ จากภายนอกชุ มชนเป็ นการพึ่งตนเอง ภายในชุมชนโดยอาศัยทุน
ของตนเองและทุนของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชนหรื อศักยภาพของชุมชนที่มีอยูน่ ้ นั มาบูรณาการ
ผ่านการผลิต การแปรรู ปให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็ นผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกไม่วา่ จะเป็ นระบบเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย
รัฐบาล นวัตกรรมและการแข่งขันส่ งผลให้วสิ าหกิจชุมชนและผูด้ าเนินการต้องมีการปฏิบตั ิภายใต้
บริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังและ
การบริ หารจัดการที่เหมาะสมในการวางแผนและดาเนิ นการทุกขั้นตอน เพื่อให้พฒั นาไปสู่ ความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนและมีผลทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง ท้ายที่สุดสามารถแก้ไขปั ญหา
ความยากจนของคนในชุมชนได้ (Kanaphoom, 2015) ปั จจุบนั รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาอาชีพและการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนทั้งที่เป็ นอาชีพหลักและอาชีพเสริ มในรู ปของการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนจานวนมากและเป็ นแรงสนับสนุน
ในการพัฒนาประเทศชาติ โดยกาหนดให้เป็ นแนวทางหนึ่ งในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อบูรณาการทรัพยากรให้เกิดความหลากหลาย มีการใช้ศกั ยภาพทรัพยากรของชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ส่ งผลให้ตน้ ทุนของวิสาหกิจต่าลง เพราะวิสาหกิจชุมชนเป็ นรู ปแบบการ
ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนที่เอื้อกับชุมชนที่สามารถดารงชีวติ ได้มนั่ คงและเข้มแข็ง
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ความสาเร็ จหรื อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนมิใช่วา่ จะทาได้ง่าย ต้องอาศัยความร่ วมมือของคน
ภายในชุมชน อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนเน้นเรื่ องการบริ หารจัดการ เป็ นกิจการสร้างรายได้รูปแบบหนึ่ง
ที่มีขนาดเล็กกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมโดยผลผลิตจะเกิดจากสิ นทรัพย์ชุมชน อาทิ ความรู ้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ทักษะฝี มือ วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติหรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นทรัพยากรพื้นบ้าน โดยมี
รู ปแบบการจัดการเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยเป็ นกิจการของคนภายในชุมชน (Tantrabanthit, 2008: 55)
วิสาหกิจชุมชนเป็ นแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายได้ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชี วติ ของ
ชาวบ้านหรื อเกษตรกรในชนบทที่เป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็ นกลุ่มคนที่ยากจนของ
ประเทศ หากกลุ่มชาวบ้านหรื อกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นจะส่ งผลกระทบด้านบวกต่อ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะการประกอบวิสาหกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ส่ งเสริ มให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัตถุดิบในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน
ผลจากการสนับสนุนผ่านนโยบายของรัฐบาลลงมาสู่ หน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมพัฒนา
ชุมชน กรมส่ งเสริ มเกษตรและสหกรณ์หรื อหน่วยงานเทศบาลส่ งผลทาให้สมาชิกในชุมชนมีความ
ต้องการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น ข้อมูลการจดทะเบียนเพื่อประกอบการวิสาหกิจชุ มชนทัว่
ประเทศที่ได้รับการอนุมตั ิการจดทะเบียนจาแนกตามพื้นที่ประเทศไทย 9 เขต 77 จังหวัด มีจานวน
วิสาหกิจชุมชนมากถึง 82,755 แห่ง และมีจานวนสมาชิกรวม 1,421,582 คน ภาคเหนือตอนบน
สังกัดเขต 6 ประกอบด้วยจังหวัด ลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งมีผจู ้ ดทะเบียนเพื่อประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 13,530 กลุ่ม จานวนสมาชิก 197,600 คน (Office of Community Enterprise Promotion,
2017) ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุนทางธรรมชาติที่
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีเพียงพอในการดาเนิ นงานของ
วิสาหกิจชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ท้ งั ทรัพยากรธรรมชาติ มีวฒั นธรรมท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นวิถีชีวติ
ภาษาและการแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในชุมชนที่ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอด
วัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความหลากหลาย ตามบริ บทของพื้นที่และสิ่ งแวดล้อมอันเป็ น
ปั จจัยเอื้อหรื อปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคบ้างที่เกิดจากการทางาน อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น วิธีธรรมชาติในท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งผลให้กบั พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
หรื อหน่วยงานเกษตรจังหวัดที่ร่วมทาการขับเคลื่อนการทางานแบบมีส่วนร่ วม ย่อมส่ งผลให้
วิสาหกิจชุมชนเริ่ มมีศกั ยภาพในการผลิตทั้งการเกษตร พาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริ การ
โดยสามารถแยกประเภทการผลิตสิ นค้า ซึ่ งในภาคเหนื อตอนบนมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
มากเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ จากข้อมูลการจดทะเบียน 13,530 แห่ง มีสมาชิกจานวน 197,600 ราย
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เฉลี่ย 14.58 คนต่อแห่ง มากกว่าพื้นในภาคอีสานทั้ง 2 เขต (Office of the Secretary of the
Community Enterprise Promotion Committee, 2015)
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนกลุ่มที่มีผลการ
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง สรุ ปได้ 6 ประเภท มีจานวน 6,448 แห่ง คือ (1) กลุ่มการแปรรู ปและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร (2) กลุ่มประเภทผ้าและเครื่ องแต่งกาย (3) กลุ่มเครื่ องจักสาน (4) กลุ่มประเภท
เครื่ องดื่ม (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ (6) กลุ่มของชาร่ วยและของที่ระลึก เป็ นต้น (The
Community Development Department, 2015) โดยที่ผา่ นมาผลการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนแต่ละ
ประเภทอาจจะมีความแตกต่างกันไปทั้งในระดับที่ประสบความสาเร็ จหรื อประสบความล้มเหลว
บ้างในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนที่สามารถเติบโตได้ก็ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การดาเนินงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Kaewkamfu, 2016) งานศึกษาของ Phomsakha
Na Sakolnakorn and Sangkharat (2013) ได้สรุ ปว่า ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยีและปัจจัยทาง
นิเวศวิทยาซึ่ งเป็ นสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจที่ผนั ผวน ทาให้ยอดขายสิ นค้าลดลงและกาลังการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย
ส่ วนวิสาหกิจชุ มชนที่มีการดาเนิ นงานค่อนข้างอ่อนด้อย พบว่า การมีส่วนร่ วมของสมาชิกค่อนข้าง
น้อย (Kanaphoom, 2015) การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ เพราะฝ่ ายการตลาดไม่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทาให้ความสามารถทางการตลาดลดลง
บางครั้งเกิดความขัดแย้งของสมาชิก ทาให้การดาเนินงานของกลุ่มชะงักลงไปบ้าง สิ่ งเหล่านี้ทาให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่ไม่เติบโตเท่าที่ควร (Suwan, 2016)โดยเฉพาะกลุ่มของชาร่ วยและของที่
ระลึกซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เน้นสิ่ งประดิษฐ์ที่สะท้อนวิธีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปั ญหา
ด้านการผลิต ไม่สามารถผลิตได้ทนั เมื่อมีการสั่งซื้ อจานวนมาก ต้นทุนการผลิตสู ง กรรมการไม่มีการ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปั ญหาความสามารถด้าน
การตลาด ขาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สิ นค้าไม่มีตราสิ นค้าและขาดบรรจุภณั ฑ์ที่ดี ขาด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่มีช่องทางในการผลิตจาหน่ายผ่านทางธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนใหญ่มีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ (Benyarit, 2008)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและ
ความสามารถทางการตลาดที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็ น
องค์ความรู ้ใหม่ในการผลักดันเพื่อหนุนเสริ มให้วสิ าหกิจชุมชนเติบโตต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
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1. ศึกษาความสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการ
ตลาดและการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี้
1. สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)
สภาพแวดล้อมภายนอกมีความสาคัญต่อความสาเร็ จหรื อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
เนื่องจากการที่กิจการจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้
อยูร่ อดได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะผูบ้ ริ หารจะต้องมองหากลยุทธ์ที่
เหมาะสมที่จะแข่งขันได้ในสถานการณ์ต่างๆ และต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความผันผวนเหล่านั้น เพราะหากมีการกาหนดกลยุทธ์หรื อการวางแผน
งานที่เหมาะสมทั้งต่อสถานการณ์ภายนอก และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานขององค์กรแล้วย่อมถือ
ว่าเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและการอยูร่ อดในระยะยาว (Mesinsee, 2016: 10)
สภาพแวดล้อมก็มีแนวโน้มว่าแผนการทางานหรื อกลยุทธ์ที่วางไว้จะไม่ประสบความสาเร็ จตามที่
ได้กาหนดไว้ เพราะสิ่ งเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อการเติบโตของกิจการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
(Wheelen & Hunger, 2012: 146)
2. การมีส่วนร่ วม
Cohen and Uphoff (1981) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมโดยทัว่ ไปในขั้นตอนการ
ตัดสิ นใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นการตัดสิ นใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตดั สิ นใจควบคู่ไปขั้นตอน
การปฏิบตั ิการด้วยเช่นกัน การตัดสิ นใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่ องผลประโยชน์และการ
ประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย ซึ่ งจะเห็นว่าการตัดสิ นใจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิ
โดยมีแนวความคิดว่าการมีส่วนร่ วมมีท้ งั หมด 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (2) การมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ (3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน โดยมีความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน (Cohen & Uphoff, 1980) ซึ่ง
แนวทางการมีส่วนร่ วมนั้นมุ่งให้ประชาชนเป็ นผูค้ ิดค้นปั ญหาและเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่ อง
ไม่ใช่วา่ กาหนดให้ประชาชนปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง แต่ทุกอย่างต้องเป็ นเรื่ องของประชาชนที่
คิดร่ วมกัน การมีส่วนร่ วมของกลุ่มตามมุมมองของรี ดเดอร์ (Reeder, 1974: 39) ถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้
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ส่ วนเสี ยในชุมชนที่เข้ามามีบทบาทในการดาเนินการพัฒนาเพื่อเป็ นการร่ วมรับผลประโยชน์และ
ร่ วมลงทุนและลงแรง
3. ความสามารถทางการตลาด (Marketing capability)
ความสามารถทางการตลาดเป็ นรู ปแบบของกระบวนการที่ผสมผสานการใช้ท้ งั ทักษะ
ความรู ้และทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าไปสู่ สินค้าและบริ การ และทาให้องค์กรสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ (Vorhies, 1998: 323; Day, 1994: 37-52) ธุ รกิจสามารถที่จะพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความคาดหวังและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า คู่แข่งขัน รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อแก้ไขปั ญหาในเชิง
พาณิ ชย์ เพื่อสร้าง มูลค่าที่สูงกว่าความคาดหวังสาหรับลูกค้าขององค์กร และเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ (Tsai and Shih, 2004: 524-530; Vorhies, 1998: 3-23; Weerawardena, 2003: 15-36)
แนวคิดกิจกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดถูกนามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการ อาจเกิดจาก
ทรัพยากรที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนหรื อความสามารถในการสร้างยีห่ อ้ เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความ
ต้องการสิ นค้ารวมถึงเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อช่องทางให้บริ การที่มากขึ้น
ความสามารถทางการตลาดมีการกาหนดเป็ นกระบวนการด้วยการบูรณาการ ส่ งผลให้วิสาหกิจ
ชุมชนเติบโตโดยผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนเพื่อเข้าถึงความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงของลูกค้าที่มีความซับซ้อนไปยังเป้าหมายสุ ดท้ายคือการบรรลุของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า
เพื่อลูกค้า (Day, 1994: 35-54; Song et al, 2007: 18-34)
4. การเติบโตของวิสาหกิจชุ มชน (Growth of community enterprises)
การเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเป็ นการเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ สร้าง
คุณค่าให้กบั ทรัพยากรที่มีอยูโ่ ดยอาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตนหรื อไม่ก็ได้ กิจกรรมของวิสาหกิจชุ มชน
จึงรวมถึงการผลิตการบริ การ การซื้ อขาย การจาแนกแจกจ่ายสิ นค้าและการขนส่ ง เป็ นต้น การเติบโต
ของวิสาหกิจชุมชนสามารถวัดได้ท้ งั ในด้านของประสิ ทธิ ภาพทางการเงิน และผลดาเนิ นการที่ไม่ใช่
ทางการเงิน รวมถึงระดับความพึงพอใจและส่ วนแบ่งทางการตลาด (Murphy, 1996: 15-23; Chong,
2008: 1-10; Ahmad, et al., 2010: 182-203) รวมถึงยอดของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ก็เป็ นเกณฑ์การ
เติบโตที่เป็ นพื้นฐานของความสาเร็ จ (Laurenc, 2001)
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุ ปตัวแปรได้จานวน 4 หมวด คือ (1)
สภาพแวดล้อมภายนอก (2) การมีส่วนร่ วม (3) ความสามารถทางการตลาด และ (4) การเติบโตของ
วิสาหกิจชุ มชน ซึ่งมีงานวิจยั ของ Hooper and Rocca, (1991: 26-31) นาเสนอว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน รวมถึงงานศึกษาของ Pearce and Robinson (2013:
87); Meechat (2006: 75-85); Follett (1918) นาเสนอว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วน
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ร่ วม และงานศึกษาของ Wheelen and Hunger (2012: 146) ที่นาเสนอว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
ความสามารถทางการตลาดดังสมมุติฐานที่ 1, 2 และ 4 นอกจากนี้ แนวคิดของ Cohen and Uphoff
(1976) นาเสนอว่า การมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น จึงเป็ นที่มาของ
สมมุติฐานที่ 3 และที่ 5 ส่ วนตัวแปรด้านความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน ฉะนั้น จึงเป็ นที่มาของสมมุติฐานที่ 6 ดังนาเสนอกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจยั ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
การมีส่วน
ร่ วม

H:2

H:3

การเติบโต
ของวิสาหกิจ
ชุมชน

H:1

สภาพแวดล้อม
ภายนอก

H:5
H:4

H: 6

ความสามารถ
ทางการตลาด

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
H1: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
H2: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
H3: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
H4: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
H5: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
H6: ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8
จังหวัดได้แก่ จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสิ นค้า มีท้ งั หมด 18
ประเภท แต่ผวู ้ จิ ยั เลือกมา 6 ประเภท เพราะเป็ นวิสาหกิจชุมชนที่มีการดาเนินอย่างต่อเนื่องและมีความ
เข้มแข็ง คือ (1) แปรรู ป และผลิตภัณฑ์ทางอาหาร (2) ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและเสื้ อผ้า (3) จักสาน (4)
เครื่ องดื่ม (5) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ (6) ของชาร่ วยและของที่ระลึก จานวน 6,448 กลุ่ม (Office of
Community Enterprise Promotion, 2017) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 500 กลุ่ม ตามเกณฑ์ของ
Comrey and Lee (1992) คือ ระดับดีมาก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่มและ
เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีบทบาททั้งในเชิงนโยบายและวางแผนในการลงสู่
การปฏิบตั ิของวิสาหกิจชุมชน สรุ ปได้วา่ เชียงใหม่ มีประชากร 1,894 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 147
กลุ่ม ลาพูน มีประชากร 536 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 42 กลุ่ม ลาปาง มีประชากร 514 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
40 กลุ่ม แม่ฮ่องสอนมีประชากร 267 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 20 กลุ่ม พะเยา มีประชากร 694 กลุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่าง 54 กลุ่ม น่าน มีประชากร 531 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 41 กลุ่ม เชียงราย มีประชากร 1,403 กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง 109 กลุ่ม แพร่ มีประชากร 609 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 47 กลุ่ม
2. เครื่ องมือวิจัย
การวิจยั นี้ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือมาตรวัดตัวแปร
จานวน 4 ด้าน คือ (1) สภาพแวดล้อมภายนอก ดัดแปลงมาจากมาตรวัดของ Wernerfelt (1984),
Barney (1991), Murply (2007) (2) การมีส่วนร่ วมดัดแปลงมาจากมาตรวัดของ Colin CoulsonThomas (2005); Cohen and Uphoff (1980) (3) ความสามารถทางการตลาด ดัดแปลงมาจากมาตรวัด
ของ Weerewardena (2003); Atuahene-Gima (1993) (4) การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ดัดแปลงมา
จากมาตรวัดของ Mathias, Fabian, Sascha and Eva (2014)โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม (2) ตัวแปรที่พฒั นามาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ
สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วม ความสามารถทางการตลาด และการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน (3) แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์หวั หน้าวิสาหกิจชุมชน และกรรมการ
การตรวจสอบเครื่ องมือเพื่อหาความเที่ยงตรง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งมีค่า IOCโดยรวม
ทั้งฉบับ = 0.83 ทดสอบความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของครอนบาค
แบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.787โดยมาตรวัดตัวแปรสภาพแวดล้อมภายนอก ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.819 มาตรวัดตัวแปรการมีส่วนร่ วมมีค่าสัมประสิ ทธิ์
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สหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.787 มาตรวัดตัวแปรความสามารถทางการตลาดมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ ครอนบาคเท่ากับ 0.756 มาตรวัดตัวแปรการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.787โดยแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 7
ระดับ คือ 7 หมายถึง สาคัญมากที่สุด และ 1 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดความละเอียดในการ
สร้างประเด็นคาถาม ตามวิธีการของ Likert scales (Likert, 1970: 275)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ บบไป-กลับ เพื่อส่ งไปยังวิสาหกิจ
ชุมชุมชนที่จดทะเบียนทั้ง 8 จังหวัด และทาหนังสื อเพื่อขอความอนุเคราะห์ถึงประธานกรรมการ
และเลขานุการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งเป็ นใครก็ได้ ทาการตอบแบบสอบถามนี้ โดยใช้ระยะเวลา 3
เดือน คือ เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 และได้รับแบบสอบถามกลับมา 500 ชุดโดยผูว้ ิจยั ได้โทร
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง หากหน่วยวิเคราะห์คนใดมีความล่าช้าก็จะทาการโทรทวงถามอย่าง
ต่อเนื่องหรื อไปรับเอกสารด้วยตนเอง ท้ายที่สุดได้กลุ่มตัวอย่าง 500 คน ตามเป้าหมายคิดเป็ นร้อยละ
100
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะห์ดว้ ยสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม Amos
ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยวิเคราะห์ คือ กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 67.40 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 35.80 มาก
ที่สุด รองลงมาช่วงอายุ 30-45 ปี และน้อยที่สุดคืออายุช่วง 56 ปี ขึ้นไป การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
มากที่สุด ร้อยละ 54.00 รองลงมาการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 41.00 มีสถานะเป็ น
กรรมการบริ หารกลุ่มมากที่สุด ร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มฯ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่ มีทาเลที่ต้ งั จังหวัดเชียงรายมากที่สุด ร้อยละ 22.60 รองลงมา คือ จังหวัด
เชียงใหม่ และน้อยที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 4.40 ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือ กลุ่มของชาร่ วยและของที่ระลึก ร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ กลุ่มการแปร
รู ปและผลิตภัณฑ์ทางอาหาร กลุ่มที่ให้ความร่ วมมือน้อยที่สุด คือ กลุ่มจักสาน ร้อยละ 11.00 แหล่ง
เงินทุน ส่ วนใหญ่ใช้ทุนส่ วนตัวของสมาชิกในกลุ่ม ร้อยละ 62.20 รองลงมา คือ ทุนส่ วนตัว แหล่ง
เงินทุนที่นอ้ ยที่สุดคือ เงินกูจ้ ากภาคเอกชน ร้อยละ 2.20 ระยะเวลาการจดทะเบียน มากที่สุดคือ 5-10
ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.80 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.00 รุ่ นก่อตั้งมากที่สุดคือ
ร้อยละ 69.20 น้อยที่สุดคือ รุ่ นทายาท คิดเป็ นร้อยละ 3.50 รางวัลที่ได้รับมากที่สุดคือ มาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) ร้อยละ 84.60 กลุ่ม เคยฝึ กอบรมเป็ นประจามากที่สุด ร้อยละ 83.80
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 59.60 ตลาดของกิจการอยูใ่ นระดับภูมิภาคมากที่สุด
ร้อยละ 48.00 โดยมีผลการดาเนินการส่ วนใหญ่มีการประกอบการที่มีกาไรคิดเป็ นร้อยละ 81.00
ส่ วนรู ปแบบการจัดจาหน่ายนั้น กลุ่มวิสาหกิจมีการจาหน่ายด้วยตนเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
82.40 ส่ วนน้อยที่สุดคือ การนาสิ นค้าไปแสดงที่ศูนย์แสดงสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 34.00
ประเภทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของชาร่ วยและของที่ระลึกมีการให้ความร่ วมมือใน
การตอบคาถามมากที่สุดเป็ นลาดับที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ กลุ่มการแปรรู ปและ
ผลิตภัณฑ์ทางอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 17.60 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร คิดเป็ นร้อยละ 16.40 กลุ่ม
เครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.60 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและเสื้ อผ้า คิดเป็ นร้อยละ 14.00 ลาดับสุ ดท้าย
คือ กลุ่มจักสาน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสาคัญโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างมาก (5.25) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (0.97) ด้านการมีส่วนร่ วม มีความสาคัญโดย
เฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก (5.28) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1.01) ด้านความสามารถทาง
การตลาด มีความสาคัญโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก (5.53) ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (0.83) และ
ด้านการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน มีความสาคัญโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก (5.37) ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์
ดี ค่าสถิติไคสแควร์ (X2) เท่ากับ 24.339 อัตราส่ วนของไคสแควร์ กบั Degree of Freedom (X2/df) =
1.522, ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากับ 0.082 ค่าสถิติของการวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ
0.998 ค่าสถิติของการวัดระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.995 ค่าความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรในรู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)
เท่ากับ 0.028 และค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (NFI) เท่ากับ 0.996 ค่าสถิติวดั ความ
คลาดเคลื่อนของตัวแบบในรู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรู ปคะแนนของ
มาตรฐานวัดระดับความกลมกลืน (RMR) เท่ากับ 0.023 ซึ่ งสถิติท้ งั หมดเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทาให้ตวั แบบมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนซึ่ งกันและกัน (Model fit) กับตัวแบบทางทฤษฎีที่
กาหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้
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(Byrne, 2010) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 2: โมเดลการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
จากภาพที่ 1 หลังจากมีการปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แล้ว จะส่ งผลให้ค่าที่แสดงความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ 0.14 สภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลทางตรงต่อการมีส่วนร่ วมโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ 0.40 การมีส่วนร่ วมมีผลทางตรง
ต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ 0.23 สภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.43 และการมีส่วน
ร่ วมมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุ มชน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ 0.01
ความสามารถทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.01 ซึ่ งตัวแปรทั้งสองตัวคือ (1) การมีส่วนร่ วมและ (2) ความสามารถทางการตลาด
ซึ่งมีผลระหว่างตัวแปรอยูใ่ นระดับต่าเมื่อเทียบกับปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน
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ตารางที่ 1
ค่ าดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ ระหว่ างสภาพแวดล้ อมภายนอก การมี
ส่ วนร่ วม และความสามารถทางการตลาดทีมตี ่ อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนก่ อนปรั บและหลัง
ปรั บโดยการเชื่ อมค่ าความคลาดเคลื่อน
เกณฑ์ ค่ าดัชนี ค่ าสถิติ ผลการพิจารณา
ค่ าสถิติ ผลการพิจารณา
> 0.05 2714.43 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 24.339 ผ่านเกณฑ์การ
2
ไม่ผา่ นเกณฑ์การ
1.522 พิจารณา
2/df < 3 8
> 0.05 14.833 พิจารณา
0.082 ผ่านเกณฑ์การ
p
0.998 พิจารณา
GFI > 0.90 0.000 ไม่ผา่ นเกณฑ์การ
0.995 ผ่านเกณฑ์การ
CFI > 0.95 0.611 พิจารณา
0.023 พิจารณา
RMR <0.05 0.887 ไม่ผา่ นเกณฑ์การ
0.028 ผ่านเกณฑ์การ
RMSE < 0.06 0.079 พิจารณา
0.166 ไม่ผา่ นเกณฑ์การ
พิจารณา
A
พิจารณา
ผ่านเกณฑ์การ
ไม่ผา่ นเกณฑ์การ
พิจารณา
พิจารณา
ผ่านเกณฑ์การ
ไม่ผา่ นเกณฑ์การ
พิจารณา
พิจารณา
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา
จากตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการตลาดที่มีต่อการเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชน ซึ่ งค่าดัชนีแสดงบนโมเดลผ่านเกณฑ์พิจารณามีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแบบมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนซึ่ งกันและกันกับตัว
แบบทางทฤษฎี (Tabachnick & Fidell, 2007: 86-89) ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ตัวแบบของมาตรวัดการ
เติบโตของวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกลมกลืนกับตัวแบบทางทฤษฎีที่กาหนดไว้ในระดับที่ยอมรับ
ได้
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
Coef t-stat สรุ ปผล
H1: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ 0.14 1.981** สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน
0.40 7.098*** สนับสนุน
H2: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม 0.01 0.071 ไม่
H3: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
0.43 5.091*** สนับสนุน
ชุมชน
0.23 2.220** สนับสนุน
H4: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถ 0.01 0.524 สนับสนุน
ทางการตลาด
ไม่
H5: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
สนับสนุน
H6: ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโต
ของวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ : t-stat 1.96 แสดงว่าสมมติฐานมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05**
t-stat2.59 แสดงว่าสมมติฐานมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01***
ดังนั้น จากภาพที่ 1 และจากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรทั้งหมดที่ได้
กาหนดไว้ มีสมมติฐานที่สนับสนุน คือ H1, H2, H4, H5 และไม่สนับสนุน คือ H3, H6 ดังข้อมูล
ต่อไปนี้
สมมุติฐานที่ 1 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.14 และค่า t-stat เท่ากับ 1.981 สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.40 และค่า t-stat เท่ากับ 7.098 สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 3 การมีส่วนร่ วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การมีส่วนร่ วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.01 และค่า t-stat เท่ากับ 0.071 ไม่สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
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สมมุติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.43 และค่า t-stat เท่ากับ 5.091 สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 5 การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.23 และค่า t-stat เท่ากับ 2.220 สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 6 ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุ มชน มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.01และค่า t-stat เท่ากับ 0.524
ไม่สนับสนุ นตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สรุ ปสมมุติฐานการวิจยั ได้วา่ สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อการมีส่วนร่ วมสภาพแวดล้อมภายนอก มีผล
ต่อความสามารถทางการตลาด การมีส่วนร่ วม มีผลต่อความสามารถทางการตลาด ส่ วนการมีส่วนร่ วม
ไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุ มชนและความสามารถทางการตลาด ไม่มีผลต่อการเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน
อภิปรายผล
การวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ได้จากการตั้งสมมติฐานมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่ อการเติบโตของวิสาหกิจชุ มชน
เหตุที่เป็ นเช่นนี้เพราะสภาพแวดล้อมภายนอกมีความผันผวนในบางสถานการณ์ อาทิ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาวะการแข่งขัน เครื อข่ายและเทคโนโลยีเนื่องจากมีผลต่อการ
เติบโตของวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสหรื ออุปสรรคของกิจการ
เพื่อศึกษาและพยากรณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการ เพื่อหาแนวทางในการสร้าง
ความสาเร็ จหรื อป้ องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการได้ อีกทั้งสามารถนาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นหรื อขาลง เจ้าของวิสาหกิจชุมชน
มาใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ เพื่อกาหนดแผนการทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น ๆได้
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นอกจากนี้ กรรมการกลุ่มวิสาหกิจ สามารถรับรู ้การเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในด้านต่าง
ๆได้ทนั เวลา ทาให้มีขอ้ มูลที่ทนั สมัยในการนามาบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล อันจะนาไปสู่ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเติบโต ท้ายที่สุด
กิจการจะเป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคก่อให้เกิดรายได้จากทางการตลาด เช่น
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นเป็ นต้น Cameron et al. (2008: 53-55) ได้นาเสนอปั จจัยหลัก 3
ประการ คือ (1) ผลประกอบการด้านการเงิน (2) การให้ผลตอบแทนแก่กลุ่มและ (3) ความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งปั จจุบนั หลายหน่วยงานต่างนิยมใช้เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของ
กิจการ หากกลุ่มวิสาหกิจใด ๆก็ตาม มีความตระหนักถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตแล้ว ย่อม
นามาซึ่ งการวางแผนในการดาเนินงานที่รัดกุมมากขึ้น
สมมติฐานข้ อที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่ อการมีส่วนร่ วม
การดาเนิ นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง หากต้องการจะให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั
ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สมาชิกเครื อข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะจัดได้วา่ เป็ นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสาคัญ
ที่ตอ้ งเน้นการมีส่วนร่ วมที่ตอ้ งอาศัยเกื้อกูลกันในกลุ่ม หรื อเครื อข่ายที่ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันในเครื อข่ายของกิจการที่สะสมกันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีผล
ต่อการมีส่วนร่ วม ท้ายที่สุดย่อมนามาซึ่ งความสาเร็ จขององค์กรมากน้อยแตกต่างกันไป ดังแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1977) ที่ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมเป็ นการที่ประชาชนหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหน้าที่หรื อความรับผิดชอบและวิธีการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานตามแผนงานหรื อโครงการที่ได้วางแผนไว้โดยความร่ วมมือ
หรื อสนับสนุ นด้านทรัพยากร การรับผลประโยชน์และการประเมินผลการดาเนินงานได้แก่ การมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ การมีส่วนร่ วมได้รับผลประโยชน์และ
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล เพราะท้ายที่สุด จะทาให้ทราบว่าบรรลุเป้ าหมายในระดับใด
สมมติฐานข้ อที่ 3 การมีส่วนร่ วมไม่ มีผลต่ อการเติบโตของวิสาหกิจชุ มชน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมไม่มีนยั สาคัญ เครื อข่ายการทางานหรื อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมมักจะมีปัญหา
เนื่องจากการทางานด้วยสมาชิกที่หลากหลายมักจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ขาดการสื่ อสารสอง
ทาง ส่ งผลให้เกิดความเข้าใจผิด บางกลุ่มมีผลให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นกัน หรื อวิสาหกิจชุมชนบาง
กลุ่มสมาชิกไม่มีการเข้าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่
คณะกรรมการดาเนิ นงานโดยลาพัง จึงทาให้สมาชิกคิดว่าเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการเท่านั้น
สมาชิกจึงไม่เข้าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tanaisri (2014) ที่
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ได้สรุ ปว่า การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่ วมในกิจกรรมอยู่
บ้าง ซึ่ งอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 แต่ท้ งั นี้ ในกิจกรรมการดาเนินการสี ขา้ ว การ
ติดต่อประสานงาน/ประชาสัมพันธ์การจาหน่ายข้าว และการออกร้านจาหน่ายข้าวในจังหวัดสมาชิก
ไม่มีการเข้าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าวเลย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่
คณะกรรมการดาเนิ นงานโดยลาพัง จึงทาให้สมาชิกคิดว่าเป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผลดังกล่าวจึง
ข้างต้นทาให้ทราบถึงกิจกรรมและระดับการมีส่วนร่ วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม การ
มีส่วนร่ วมของสมาชิกอยูใ่ นระดับน้อย หากพิจารณาด้านการดาเนิ นงาน ด้านการวางแผนงาน
สมาชิกไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ส่ วนด้านการดาเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการ
ติดตามและประเมินผลทั้ง 3 ด้าน สมาชิกมีส่วนร่ วมในระดับน้อย และสมาชิกมีการตอบสนอง
ความต้องการในการดาเนิ นงานวิสาหกิจชุมในระดับมากในบางประเด็น ย่อมแสดงให้เห็นว่า
สมาชิกมีความต้องการในกิจกรรมหรื อแนวทางของวิสาหกิจชุนชม อันจะส่ งผลให้สมาชิกมีการเข้า
ร่ วมในการดาเนิ นงานมากยิง่ ขึ้นดังนั้น การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจึงควร
มีกิจกรรมหรื อการดาเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้สมาชิก
เข้าร่ วมในการดาเนินงาน และควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่ วมในการดาเนินงานมากขึ้นเพื่อให้
สมาชิกเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของกิจการ และเห็นถึงความสาคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
สมมติฐานข้ อที่ 4 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่ อความสามารถทางการตลาด
ปั จจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม ประเด็นทางด้านกฎหมาย และการแข่งขันเป็ น
สภาพแวดล้อมภายนอก เพราะเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันระหว่างองค์กร เพื่อกาหนด
และทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก โดยอาจจาแนกการเปลี่ยนแปลงออกเป็ น
โอกาส และอุปสรรค โอกาสคือช่องทางในการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ ขณะที่อุปสรรคคือสิ่ งท้า
ทายต่อการทางานของสมาชิ กวิสาหกิจ ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการกลุ่มจึงมีภาระที่จะต้องทาความเข้าใจ
และหากาไรจากโอกาสภายนอก และต้องระวังในอุปสรรคคุกคามที่อาจจะทาให้ประสบผลสาเร็ จ
หรื อล้มเหลวก็ได้เช่นเดียวกัน เนื่ องจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่ งผล
เชิงลบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น ทาให้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคลดลง ทัศนคติของ
พนักงานแย่ลง ทาให้ตอ้ งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อขจัดหรื อหลีกเลี่ยง เนื่องจากมีผลต่อความสามารถ
ทางการตลาด
สมมติฐานข้ อที่ 5 การมีส่วนร่ วมมีผลต่ อความสามารถทางการตลาด
จากผลการวิเคราะห์สรุ ปว่าการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายมีผลทางตรงต่อความสามารถทาง
การตลาด หากวิสาหกิจชุมชนมีการบริ หารจัดการเครื อข่ายที่ดีแล้ว ย่อมหนุนเสริ มให้การทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยที่กลุ่มหรื อองค์กรสามารถที่จะผูกมิตรความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครื อข่ายซึ่ งจะ
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ทาให้การปฏิบตั ิงานมีความสะดวกรวดเร็ วได้ง่ายขึ้นและมีผลต่อการดาเนิ นงานทางการตลาด
เพราะเครื อข่ายวิสาหกิจสามารถสนับสนุนวัตถุดิบในการผลิต ขยายเครื อข่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ด้วยที่สุดทาให้เกิดยอดสั่งซื้ อสิ นค้ามากขึ้นซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการทาให้กระแสเงินไหลเวียนเข้าสู่
กลุ่มหรื อองค์กรในเรื่ องที่สาคัญที่มีผลต่อความอยูร่ อดและการเติบโตต่อไปของกลุ่มดังความคิด
ของ Lin and Kuo (2007: 1066-1083) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจะสาเร็ จได้
ต้องมาจากการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายโดยบูรณาการเป้ าหมายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในการที่
จะตอบสนองถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของธุ รกิจ เพราะการทางานร่ วมกันและแบ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกันอาจเห็นคนหลายระดับมีเครื อข่าย แต่ก็ไม่เห็นว่าจะประสบความสาเร็ จเพราะ
ไม่รู้จกั เปลี่ยนเครื อข่ายมาเป็ นผลประโยชน์ของตนเองหรื อกลุ่มและองค์กรสัมพันธ์กบั แนวคิดของ
Barney (1991: 99-120) ที่สรุ ปว่าด้วยความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยูเ่ ป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
ฉะนั้น การที่องค์กรจะมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนได้น้ นั คณะกรรมการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการพัฒนาและการ
วางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยเฉพาะมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ผ่านการใช้ความสามารถด้านการผลิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ ความสามารถทางด้านการกาหนดราคาสิ นค้าที่เหมาะสมกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ ความสามารถทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายสิ นค้า และ
ความสามารถในการส่ งเสริ มการตลาดหรื อการสื่ อสารทางการตลาดตามสถานการณ์ ซึ่งผลการศึกษา
ของ Zou, Fang and Zhao (2003) ได้อธิ บายว่า การกาหนดราคาสิ นค้าและความสามารถในการ
สื่ อสารทางการตลาดกับลูกค้าและมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ที่ทาให้การส่ งออกของวิสาหกิจประสบ
ความสาเร็ จ
สมมติฐานข้ อที่ 6 ความสามารถทางการตลาดไม่ มีผลต่ อการเติบโตของวิสาหกิจชุ มชน
ผลการวิเคราะห์สรุ ปว่า ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลทางตรงต่อการเติบโต ดังจะ
เห็นได้วา่ กลุ่มหรื อองค์กรใดไม่สามารถที่จะดาเนินงานด้านการตลาดได้ดีซ่ ึ งอาจสังเกตได้จาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่ วนครองตลาดที่กว้างขึ้น โดยรวมแล้วทุก ๆหน้าที่น้ นั ได้ทางานอย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถ จึงส่ งผลต่อไปยังโอกาสและความเป็ นไปได้ในการได้เปรี ยบทาให้วสิ าหกิจชุมชน
เติบโต สอดคล้องกันกับ Weerawardena et al. (2006: 37-45) ที่นาเสนอว่าวิธีการที่องค์การใหญ่
สร้างมูลค่าที่เหนื อกว่าสาหรับลูกค้าคือ การพัฒนาขีดความสามารถที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความสามารถทางการตลาดโดยที่ความสามารถทางการตลาด (marketing capability) เป็ นรู ปแบบ
ของกระบวนการที่ผสมผสานการใช้ท้ งั ทักษะความรู ้และทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าไปสู่ สินค้าและบริ การ และทาให้องค์กร
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สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ (Vorhies, 1998: 3-23; Day, 1994: 37-52) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
เขตภาคเหนื อตอนบนเองส่ วนใหญ่ก็ตระหนักดีในเรื่ องของการตลาด ซึ่ งในภาพรวมแล้วมักจะเป็ น
อุปสรรคหรื อเป็ นปั ญหาของกลุ่มพวกเขาที่มีความเก่งความชานาญในด้านการผลิตมากกว่าเรื่ อง
การตลาดเชิงรุ กและที่สาคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มหรื อองค์กรตามที่นกั วิชาการ
TsaiandShih (2004: 524-530); Vorhies (1998: 3-23) ได้เสนอไว้วา่ ธุ รกิจสามารถพัฒนาตนเองบน
พื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าคู่แข่งขันเพื่อแก้ไขปั ญหาในเชิ งพาณิ ชย์
เพื่อสร้างมูลค่าที่สูงกว่าความคาดหวังสาหรับลูกค้าขององค์กรและเพื่อให้เติบโตได้
แต่สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ความสามารถทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม
ค่อนข้างอ่อนด้อย เนื่องจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์นอ้ ย ขาดการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอๆ แต่วิสาหกิจ
ชุมชนก็ยงั มีแนวทางการตลาดแบบเดิม ๆ ส่ งผลให้การเติบโตไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายเท่าที่ควร
งานวิจยั ของ Samerjai (2017: 104-115) ได้นาเสนอว่าการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่
ยังมีปัญหาด้านความสามารถทางการตลาดและต้องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้สามารถยกระดับ
ศักยภาพของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและเพิม่ โอกาสในการแข่งขันในระดับอาเซี ยน ดังนั้น
ด้านความสามารถทางการตลาดที่มีความอ่อนด้อยของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนื อตอนบน
โดยเฉพาะช่องทางการตลาดควรเน้นช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคคุน้ เคย คือ ช่องทางร้านค้าปลีกทัว่ ไป
ซู เปอร์ มาร์ เก็ต งานแสดงสิ นค้า และร้านขายของฝาก ส่ วนช่องทางออนไลน์ควรพัฒนารู ปแบบให้มี
ความสะดวกให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพราะปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการใช้ออนไลน์ในการ
สื่ อสารในชีวิตประจาวันมากขึ้น กอปรกับมีการซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์มากขึ้น
สรุ ปได้วา่ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความผันผวน อาทิ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เสถียรภาพทางการเมือง การแข่งขัน พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาย่อมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน และความสามารถทางการตลาดมีผลในระดับ
ต่าต่อการเติบโต เนื่ องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการผลิตหลายประเภท สมาชิกไม่ให้ความสาคัญใน
การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดหรื อส่ วนประสมทางการตลาด โดยมองว่าสิ่ งเหล่านี้ตอ้ งใช้เวลานานใน
การพัฒนาและเห็นผลช้า อีกทั้งการมีส่วนร่ วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาทางการตลาดไม่วา่ จะเป็ นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการจัดการ
และนวัตกรรมองค์การ ต่างให้ความสาคัญค่อนข้างน้อยต่อการดาเนินงานให้มีความเติบโต แต่บน
พื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีสรุ ปว่านวัตกรรมมีความสาคัญ และการจะใช้นวัตกรรมประเภทไหนนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า และนโยบายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่า จะสร้างอัตลักษณ์ของ
นวัตกรรมรู ปแบบใด เพราะนวัตกรรมเป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดการเติบโตที่สูงขึ้น
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