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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ โดยมกีลุ่ม
ตัวอย่างคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวดัน่าน 
จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบประมาณค่า 5 ระดบั 
ประกอบด้วยขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการจดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 4 ด้าน การมสี่วนร่วมของสมาชกิ 4 
ดา้น และความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของกลุ่มวสิาหกจิ 4 ดา้น โดยมคี่าความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 
0.936 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์
อย่างง่ายแบบเพยีรส์นั และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบั
ความคดิเหน็ต่อการจดัการกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อท าการวเิคราะหร์ายประเดน็พบว่าคะแนน
ในส่วนของดา้นการจดัการการผลติมคี่ามากที่สุด รองลงมาคอืด้านการจดัการองคก์ร ด้านการจดัการ
การเงนิและบญัช ีและดา้นการจดัการการตลาด 2) ระดบัความคดิเหน็เรื่องการมสีว่นร่วมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายประเดน็พบว่าดา้นการรบัผลประโยชน์มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้น
การติดตามและประเมนิผล ด้านการวางแผน และด้านการด าเนินการ 3) ระดบัความคดิเหน็ต่อความ
ได้เปรยีบเชิงการแข่งขนัของวสิาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าอยู่ในระดบัมากโดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านความได้เปรยีบในเรื่องต้นทุน รองลงมาคอืด้านความรวดเร็ว ด้านการมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วนและด้านการสร้างความแตกต่าง 4) การศึกษานี้ยงัพบว่าการจดัการกลุ่มด้านการ
จดัการผลติและการจดัการการตลาดสามารถท านายความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัไดอ้ย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิโดยมอี านาจการพยากรณ์รอ้ยละ 64.80 5) ส าหรบัประเดน็การมสีว่นร่วมของสมาชกิ พบว่ามี
ตวัแปร 3 ตวัแปรที่มผีลต่อความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนั (ดา้นการวางแผน ด้านการรบัผลประโยชน์
และ ดา้นการตดิตามและประเมนิผล) โดยมอี านาจการพยากรณ์รอ้ยละ 59.40  

ค าส าคญั : การจดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชน การมสี่วนร่วมของสมาชกิ ความได้เปรยีบเชงิการ
แขง่ขนั 



ABSTRACT 

 

The purpose of this quantitative research was to study the effected factors of 
competitive advantage of community enterprise group of Pradu Hang Dam farmer 
Thung Chang Sub District Nan province. The sample of the study was 200 people, is 
members of the enterprise group (n=200). The research instrument was questionnaire 
with 5 rating scales consisted of 4 factors of competitive advantage, 4 factors of group 
management, and 4 factor of people’s participation of community enterprise group with 
the reliability at 0.936, competitive advantage with the reliability at 0.800. The statistics 
employed the data analyzed were mean frequency, percentage, mean and standard 
deviation, pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results 
were as follows: i). For group management of community enterprise groups that overall 
group management was at a high level. Their individually factor could rank from high to 
low as follow production management, financial and account management, 
organizational management, and marketing management, respectively. ii). The overall of 
people’s participation was at a high level. Considering in their individual factors of 
people’s participation found that the highest mean was Benefit Receiving participation, 
follow by the Follow up and Evaluation participation, Planning participation and 
Implementation participation, respectively. iii) The competitive advantage of community 
enterprise group of Pradu Hang Dam farmer was at a high level. The highest mean was 
the cost competitiveness followed by the quick response, focus and the difference, 
respectively. iv). The study also found that management of community enterprise groups, 
had the predictive power with competitive advantage factors significance at 0.05 level 
and the predictive power at 64.80 percent in the aspects production management and 
marketing management. v). For people’s participation, the results showed that there 
were 3 variables affecting (P<0.05) the competitive advantage of community enterprise 
group (Planning participation, Benefit Receiving participation, and Evaluation 
participation). There was the predictive power at 59.40 percent. 

Keywords : Community Enterprise Management, Participation, Competitive Advantage 

 

 

 



บทน า 

 

ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยต้องเผชิญกบัความท้าทายทัง้ปัจจยัภายในและสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจยัเหล่านี้ล้วนแต่ท าให้ธุรกิจและผู้ประกอบการของไทยต้อง
พยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดให้ได้  อีกทัง้ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 โดยมุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิของชุมชน พฒันาคนให้สามารถรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
อย่างเหมาะสม ซึง่การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเป็นการสรา้งในสิง่ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั 
รวมทัง้การตอบสนองที่รวดเรว็ (Porter, 2005 อา้งถงึในสาวติร ีปลายสวน, 2558) มสี่วนส าคญั
ต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ และมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจในยุคที่การ
แข่งขนัมคีวามรุนแรง (สมยศ นาวกีาร, 2548) จากสถานการณ์ทีก่ล่าวมาขา้งต้นวสิาหกจิขนาด
ย่อมหรอืวสิาหกิจชุมชนนัน้มีศกัยภาพที่จะสร้างโอกาสทางการแข่งขนัได้ เนื่องจากเป็นองค์
ขนาดเล็กมคีวามคล่องตวัสูงสามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็นองค์การที่ตัง้อยู่ในท้องถิ่นที่สมาชิกส่วนใหญ่อาศัยอยู่  ท าให้เกิดการใช้
ทรพัยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสทิธิภาพ อีกทัง้มอีงค์ความรู้ ภูมปัิญญามคีวามสามารถและ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในการพฒันาผลติภณัฑส์รา้งมลูค่า ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผู้บรโิภคเป้าหมายได้ ดงันัน้การสร้างความได้เปรยีบเชิงการแข่งขนัของวสิาหกิจชุมชน เป็น
แนวทางหนึ่งสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคมและชุมชนอย่างยัง่ยนื ส าหรบักลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งชา้ง อยู่ในเขตอ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน สมาชกิสว่นใหญ่ประกอบ
อาชีพท าการเกษตร และมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะไก่พื้นเมืองเนื่ องจาก
ประชาชนในพื้นที่นิยมบรโิภคเนื้อไก่ จงึท าให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมองเห็นช่องทางในการที่จะ
เลีย้งไก่เพือ่จ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนและพืน้ทีข่า้งเคยีง เกษตรกรในชุมชนจงึรวมตวักนั
จดัตัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งไก่พืน้เมอืงขึน้ในปี พ.ศ. 2552 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติไก่พืน้เมอืงจ าหน่าย
ในชุมชนเป็นรายไดเ้สรมิ จนกระทัง้ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่ง
ช้าง ได้รบัรางวลัสถาบันเกษตรกรดีเด่นอันดบัที่  ๒ และมีการขึ้นทะเบียนสนิค้าเป็น OTOP 
ระดบัประเทศ อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน ยงัคงประสบปัญหาด้าน
การตลาดและความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัอยู่เสมอ จากสภาพการบรหิารจดัการของวสิาหกจิ
ชุมชนทีย่งัขาดความรูใ้นดา้นแนวคดิการบรหิารธุรกจิและการจดัการภายในกลุ่มองคก์ร ประเดน็
เหล่านี้ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความได้เปรยีบเชิงการแข่งขนัของ
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน โดยผลการวจิยัที่ไดน้ ามาปรบัใช้
ในการจดัการกลุ่ม ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของกลุ่ม ซึ่งจะน ามาสู่ความได้เปรยีบในการแข่งขนั
และความส าเรจ็และยัง่ยนืต่อไปได ้



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 เพือ่ศกึษาการจดัการกลุ่ม การมสีว่นร่วมของสมาชกิ และความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนั
ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน นอกจากนี้ยงัศกึษาการจดัการกลุ่มและการมสี่วนร่วมของสมาชกิทีม่ผีล
ต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งชา้ง เขตอ าเภอ
ทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

การจดัการกลุ่มและการมสี่วนร่วมของสมาชกิมผีลต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัของ
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลีย้งไก่ประดู่หางด าทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ในก ารวิจัยค รั ้งนี้  เป็ น ก ารวิจัย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research) โดย ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล โดยตวัแปรต้นใช้แนวคดิการจดัการวสิาหกจิ
ชุมชน 4 ด้าน ของวภิาวี กฤษณะภูติ (2559) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4 ด้าน ของ 
Cohen และ Uphoff (1981) อ้างถึงในทองจนัทร์ หอมเนตร (2536) และตวัแปรตามใช้ทฤษฎี
ความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนั 4 ดา้น ของ Porter (2005) อา้งถงึใน สาวติร ีปลายสวน (2558) 
ประชากรทีใ่ชศ้กึษาในครัง้นี้คอืสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง อ าเภอ
ทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน จ านวน 200 คน และระยะเวลาในการศกึษา 4 เดอืน เริม่ตัง้แต่ เมษายน ถงึ 
กรกฎาคม 2565  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคดิวสิาหกจิชุมชน (Community enterprise) เป็นแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน 
กจิกรรมที่มกีารร่วมกลุ่มกนัภายในชุมชน โดยใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นและใช้ทรพัยากรในภายใน
ชุมชน โดยเน้นการช่วยเหลอืพึง่พากนัและท างานร่วมกนัในชุมชน (เสร ีพงศพ์ศิ, 2552 หน้า 9-
10) โดยมสีมศักดิ ์สุรโิย (2547) ได้ให้ความหมายว่า วสิาหกิจขนาดย่อม (Small enterprise) 
เป็นกจิการซึ่งเกดิจากสนิทรพัยข์องชุมชน มรีูปแบบการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบโดยคนใน
ชุมชนและใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ โดยมจุีดมุ่งหมายในการพึง่ตนเองและพึง่พากนัและกนัในชุมชน 
ส าหรบัการจดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชน หมายถงึการจดัการเกี่ยวกบัการผลติสนิค้าที่ด าเนินการ
โดยกลุ่มที่มคีวามผูกพนัในวถิีชวีติภายใต้รากฐานทางสงัคมและวฒันธรรมในท้องถิน่เดยีวกนั 
โดยสมาชกิในกลุ่มไดร้่วมกนัผลติหรอืด าเนินกจิการและรบัผลประโยชน์ร่วมกนั เพื่อให้เกดิการ



พึง่พาตนเองและสรา้งรายไดใ้หค้รอบครวั ส าหรบัการจดัการวสิาหกจิชุมชนประกอบดว้ย 4 ดา้น 
ดงันี้ (ดดัแปลงจาก วภิาว ีกฤษณะภูติ, 2559) 1) การจดัการกลุ่มและสมาชกิ (Organizational 
Management) ไดแ้ก่การจดัการดา้นโครงสรา้งและขอ้มูลสมาชกิของกลุ่ม และตอ้งมกีารก าหนด
วตัถุประสงคก์ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มเป็นลายลกัษณ์อกัษร ร่วมกบัการจดัการดา้นการเป็น
ผู้น ากลุ่ม โดยน าสมาชกิในกลุ่มให้ปฏิบตัแิละร่วมกนัก าหนดการด าเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่ม 
การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของสมาชกิและต้องติดตามผลการท างานอยู่
เสมอ 2) การจัดการด้านการตลาด (Marketing Management) ได้แก่การบริหารการตลาด 
(Marketing Management) หมายถงึกระบวนการวางแผนการตลาด (Marketing Planning) การ
ก าหนดแผนการขาย/แผนการตลาดในระยะสัน้และระยะยาว การปฏบิตักิารตามแผนการตลาด 
(Marketing Implementation) และการประเมินผลการท างานทางการตลาด (Performance 
Evaluation) เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ 3) การจดัการด้านการผลติและงาน
สนับสนุนการผลิต (Production Management) เริม่ต้นตัง้แต่ กระบวนการภายในองค์การที่ใช้
ปัจจยัน าเขา้ (Input) เช่น คน เงนิทุน วตัถุดบิ และแปรรูปให้กลายเป็นปัจจยัน าออก (Output) 
ในรูปของ สนิค้าและบรกิาร การจดัการดา้นการผลติสนิคา้ มกีารวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้ง
กบัความต้องการของตลาดและก าลงัการผลติของกลุ่ม และมวีธิกีารผลติสนิคา้อย่างชดัเจน การ
จดัการด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานที่ผลิตพร้อมใช้งานได้  4) การจัดการด้านการเงิน 
(Financial Management) หมายถึง กลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ในการจัดการ กระแสเงินสด 
สนิทรพัย์ และ หนี้สนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวใหเ้กดิผลดแีละเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะเกี่ยวขอ้ง
กับ ต้นทุน (Cost) ค่าใช้จ่าย (Expenses) ยอดขาย (Sales) ค่าเสื่อม (Depreciation) ทุน 
(Equity) และทรพัย์สนิ (Asset) การจดัการด้านต้นทุนและก าไร สรุปผลก าไรขาดทุนตามรอบ
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมและบนัทกึไวใ้นรปูแบบทีเ่หมาะสม  

การมสี่วนร่วมหมายถงึ การที่บุคคลทีม่คีวามสนใจหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งในเรื่องเดยีวกนั
เขา้มาร่วมกนั เพื่อปฏบิตัภิารกจิ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การด าเนินงาน การรบัทราบผลการ
ด าเนินงาน การตดิตามประเมนิผล หรอืร่วมกนัท ากจิกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้
ตกลงกนัไว้ หรอือาจจะกล่าวอกีนัยนึงว่าการมสี่วนร่วม หมายถงึ การที่สมาชกิได้มโีอกาสร่วม
คดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่พงึประสงค์ (จริาภรณ์ ศรคี า, 2547) ในการวจิยัในครัง้นี้ มุ่งเน้นกระบวนการมสี่วน
ร่วมตามแนวคดิของ Cohen และ Uphoff (1981) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกมี 4 
ด้าน คอื 1). ด้านการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Decision Making) โดยในขัน้แรกต้องก าหนด
วตัถุประสงค์การด าเนินงาน ความต้องการของสมาชิกและการจัดล าดับความส าคัญเรื่อง
ดงักล่าว การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจอาจเป็นการตดัสนิใจเริม่ท ากจิกรรม ด าเนินกจิกรรมตาม
แผนที่ ว างไว้  แล ะยุ ติกิ จก รรมที่ ท า  2 ). ด้ านการมีส่ วน ร่วม ในการด า เนิ นกิ จก าร 
(Implementation) คอืร่วมกนัจดัท าแผนการด าเนินงานของกจิกรรมหรอืด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ มสี่วนร่วมเป็นผู้รบัผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้กจิกรรมนัน้ๆ บรรลุ



วตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3). ด้านการมีส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ (Benefits 
sharing) เป็นการกระจายผลประโยชน์จากการด าเนินกจิกรรมของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอย่างเสมอ
ภาค และยงัจะต้องพจิารณาถงึการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มอย่างเป็นธรรมดว้ย ทัง้ผลที่
เป็นประโยชน์ทางบวกและผลที่เกดิขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสยีของโครงการ 4). ด้านการมสี่วน
ร่วมในการติดตามและประเมนิผล (Follow up and Evaluation) การมสี่วนร่วมในการประเมนิ
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้ร่วมตรวจสอบ และตดิตามผลการด าเนินกจิกรรมหรอืโครงการ 
ว่าบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว้หรอืไม่ เพื่อใหชุ้มชนไดร้บัทราบปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินการ และหาแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขในการด าเนินการ 

การสร้างความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนั (Competitive Advantage) เป็นกระบวนการที่
จะน าไปสู่การเป็นผู้น าตลาดหรอืการได้ผลก าไรที่มากกว่าคู่แข่งขนัรายอื่น  หรอืท าให้ธุรกิจ
สามารถได้ก าไรได้อย่างยัง่ยนืและเหนือกว่าคู่แข่งขนัทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกจิในระยะยาว (Porter, 1980, อา้งถงึใน กริตพิงษ์ ปัญญาเรอืง, 2559) ต่อมา Porter 
(2005) อ้างถงึในสาวติร ีปลายสวน (2558) โดยการศกึษาในครัง้นี้ผู้วจิยัมุ่งเน้นการศกึษาการ
สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนั 4 ประการ 1). การเป็นสรา้งความได้เปรยีบทางดา้นต้นทุน 
(Cost-competitiveness) เป็นการน าเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีม่คีุณภาพ ประสทิธภิาพ และ
คุณประโยชน์ทดัเทยีมคู่แข่งในตลาดเดยีวกนั หรอืองค์การสามารถผลติสนิค้าด้วยต้นทุนที่ต ่า
กว่าคู่แข่งขนั เมื่อเปรยีบเทียบกบัประโยชน์ใช้สอยของสนิค้านัน้ 2). การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) คอืการท าให้สนิค้าและบรกิารขององค์การที่มคีวามเป็นพเิศษ มคีุณค่าในตวั
สนิค้า ต่างไปจากสนิค้าและบรกิารขององค์การอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรอืหลายๆ ทาง และ
ความแตกต่างนี้ท าให้ผู้ซื้ออยากใชส้นิคา้นัน้และยนิดจีะจ่ายซื้อสนิค้านัน้ในราคาที่สูงกว่าสนิค้า
อื่น 3). การตอบสนองต่อลูกค้าได้เรว็กว่าคู่แข่งขนั (Quick response) คอื ความเรว็ในการท า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ พฒันาผลิตภัณฑ์ และการตัดสนิทางการบรหิารที่รวดเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ลูกคา้ การตอบสนองโดยรวดเรว็แสดงใหเ้หน็ถงึการมคีวามยืดหยุ่นขององคก์าร การตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ส่งผลไปถงึการสรา้งความแตกต่างและการเป็นผูน้ าทางดา้นต้นทุนดว้ย 4). การมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน (Focus) เป็นการมุ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรอื ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบ 
หรอืมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ หรอืการพยายามสรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้หลกัของ
ตลาด เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มนี้อย่างสูงสุดจนเกิด
ความภกัด ี 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

การวจิยันี้การวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมกีลุ่มตวัอย่างคอืสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลี้ยง
ไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน จ านวนทัง้หมด 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื



ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Likert, 1970) ประกอบด้วยข้อค าถาม
เกี่ยวกับการจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 4 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4 ด้าน และความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของกลุ่มวิสาหกิจ 4 ด้าน ผู้วิจัยมีขัน้ตอนในการด าเนินการสร้าง
เครื่องมือการวิจยัดงันี้  ข ัน้ที่ 1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคดิทางการวจิยัและน ามาจดัท าแบบสอบถาม ขัน้ที ่2 สรา้งแบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขัน้ที ่3 น าเครื่องมอืแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้น าเสนอทีป่รกึษางานวจิยั
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเพื่อปรบัปรุงแก้ไข และขัน้ที ่4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมอื
ที่ใช้ในการวจิยัโดยการทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากนัน้หาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Object 
Congruence: IOC) และน ามาทดสอบ (Try out) ความถูกต้องสมบูรณ์ กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 ชุด แล้วท าการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อหาค่าความ
น่าเชื่อถือทดสอบ (Cronbach’ s Alpha) และผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์
ของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha -coefficient) จ านวน 3 ด้านคือ ด้านการจัดการกลุ่ม = 
0.871 ดา้นการมสี่วนร่วมของสมาชกิ = 0.833 และดา้นความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนั = 0.800 
และเมื่อทดสอบรวมกนัทัง้ 3 ดา้นแลว้นัน้ได้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ = 0.912 สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็ด้วยการประมวลผลทางสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และน าขอ้มูลทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะหห์าค่าทางสถติิ ซึง่สว่นที ่1-4 ใชค้วามถี ่(Frequency) รอ้ย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และส่วนที ่
5-6 ใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน  (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) ด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS (IBM SPSS Statistics Ver 23) 

 

ผลการวิจยั 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดั
น่าน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 70.50 ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 36-
45 ปี คดิเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเกษตรกร รองลงมาประกอบอาชพีธุรกจิ
ส่วนตวั ส่วนใหญ่มสีถานะสมรส มจี านวนเงนิลงทุนในกิจกรรมของวสิาหกิจชุมชน 100,001-
150,000 บาท ส่วนมากมีแหล่งที่มาของเงินทุนคือใช้เงินทุนส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 57.00 
รองลงมาคือกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และส่วนมากมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลติ 50,001-60,000 บาทต่อปี  



ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
เล้ียงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการกลุ่มโดยรวม 4 ดา้นในระดบัความเหน็
ด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.52 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ประเด็นด้านการจดัการผลิตในระดับความเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ
ประเด็นด้านการจัดการบัญชีและการเงิน  ประเด็นด้านการจัดการองค์กร และสุดท้ายคือ 
ประเดน็ดา้นการจดัการการตลาด โดยมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยมากเช่นกนั  

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้เล้ียงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการกลุ่มโดยรวม 4 ดา้นในระดบัความเหน็
ดว้ยมาก เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายประเดน็พบว่า ประเดน็ที่มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ประเดน็ดา้นการ
มสี่วนร่วมในผลประโยชน์ มรีะดบัความเห็นด้วยมาก คอืมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 รองลงมาคอื
ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน มรีะดบัความเหน็ดว้ยมาก และสดุทา้ยคอื ประเดน็ดา้นการมสีว่นร่วมในการด าเนินการ 
โดยมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยปานกลาง 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัโดยรวม 4 ด้านใน
ระดบัความเหน็ดว้ยในระดบัมาก เมื่อวเิคราะห์เป็นรายประเดน็พบว่า ประเดน็ที่มคี่าเฉลีย่มาก
ที่สุดคือ ประเด็นด้านความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน รองลงมาคือประเด็นด้านความรวดเร็ว 
ประเดน็ดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะสว่น ในระดบัความเหน็ดว้ยในระดบัมากและสุดทา้ยคอืประเดน็
ดา้นการสรา้งความแตกต่าง โดยมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยปานกลาง  

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการจดัการกลุ่มมีผลต่อความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขนัของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน 

ตัวแปรต้นด้านการจดัการกลุ่มด้านการตลาด และการจัดการกลุ่มด้านการผลิต มี
ความสมัพนัธ์และมผีลในทางบวกต่อความได้เปรยีบเชิงการแข่งขนัของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้
เลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ตวัแปรที่
ได้รบัการคดัเลือกเข้าสมการคือ การจดัการกลุ่มด้านการผลิต (X1) และการจดัการกลุ่มด้าน
การตลาด (X2) โดยตวัแปรต้นทัง้ 2 ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (Tolerance = 0.2, VIF =  
1.662) และการทดสอบ Autocorrelation โดยพบว่า Durbin Watson อยู่ที่  1.875 ท าให้ได้
สมการพยากรณ์ความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่ง



ช้าง จงัหวดัน่านได้คอื Y = 0.945 + 0.42 X1 + 0.292 X2 + 0.259 สมการนี้มอี านาจในการ
พยากรณ์ ไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 64.80  

ส่วนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีผลต่อความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง จงัหวดั
น่าน 

ตวัแปรตน้ดา้นการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ (X2) และการมสี่วนร่วมในการตดิตามและ
ประเมนิผล (X3) มคีวามสมัพนัธ์และมผีลในทางบวก แต่การมสี่วนร่วมในการวางแผน (X1) มี
ผลในทางลบต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่ง
ชา้ง จงัหวดัน่าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อทดสอบ Multicollinearity แล้ว 
ตัวแปรต้นทัง้ 3 ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (Tolerance = 0.407-0.748 , VIF= 1.337-
2.460) และการทดสอบ Autocorrelation โดยพบว่า Durbin Watson อยู่ที่  1.647 ท าให้ได้
สมการพยากรณ์ความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่ง
ช้าง จงัหวดัน่านได้คอื Y = 1.367 - 0.127 X1 + 0.401 X2 + 0.286 X3 + 0.279 สมการนี้มี
อ านาจในการพยากรณ์ ไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 59.40 

 

อภิปรายผล 

 

ตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัสามารถอภปิรายผลการศกึษาโดยแบ่งออกเป็นประเด็น
ต่างๆทีน่่าสนใจ ไดด้งันี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการกลุ่มโดยรวม 4 ด้านในระดับ
ความเหน็ดว้ยมาก โดยการด าเนินงานของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งชา้ง ได้
มกีารประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มอย่างชดัเจนคอื 
เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครวัอย่างยัง่ยนื ก าหนด
เป้าหมายจงึได้ก าหนดแผนการด าเนินการตามรูปแบบของห่วงโซ่ช่วงต้นน ้าของการผลติเน้น
การพฒันาระบบการเลี้ยงการผลติของสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิให้มปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐาน 
ช่วงกลางน ้ าคือ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่ อผลิตเนื้อไก่ให้มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภยัทางดา้นอาหารสู่ผูบ้รโิภค สว่นในช่วงปลายน ้าจะเป็นการพฒันาทางดา้นการตลาดโดย
การจดัหาสถานที่จ าหน่ายและสรา้งเครอืข่ายจ าหน่ายไก่สดรวมถึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
สนิคา้ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูอ้ย่างต่อเนื่อง  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการกลุ่มโดยรวม 4 ด้านในระดับ
ความเหน็ดว้ยมาก ซึ่งส าหรบัการมสี่วนร่วมของสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่ประดู่หาง
ด าทุ่งชา้ง ไดจ้ดัท ากฎระเบยีบกลุ่มโดยสมาชกิทุกคนมสี่วนร่วมและมรีะเบยีบการบรหิารจดัการ



กลุ่มที่ชดัเจน สมาชิกจะเข้าร่วมประชุม 2 เดือน/ครัง้ ณ ที่ท าการกลุ่มเพื่อปรกึษาหารอืและ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มยงัจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกนั โดยสมาชกิใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินกจิกรรมต่างๆเป็นอย่างด ีไดแ้ก่ การเขา้รบัการ
ฝึกอบรมและศกึษาดงูานตามสถานทีต่่างๆ  

3. จากผลการวจิยัที่พบว่า ความคดิเหน็ต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัโดยรวม 4 ดา้น
ในระดบัความเหน็ดว้ยในระดบัมาก ซึ่งส าหรบักลุ่มวสิาหกจิชุมชนผูเ้ลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง 
จงัหวดัน่าน มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรยีบเรื่องต้นทุนโดยการ
พึ่งพาตนเอง มกีารพฒันาระบบการผลติเพื่อเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมอืงของกรมปศุสตัว์ 
และทางกลุ่มฯได้สร้างโลโก้และแบรนด์กลุ่ม มีร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและพัฒนาด้านการตลาดของกลุ่มยกระดับสถานที่จ าหน่ายไปใน
หา้งสรรพสนิค้า ร้านอาหาร โรงแรม รสีอรท์ และสามารถส่งจ าหน่ายไปยงัตลาดประเทศเพื่อน
บา้นได ้ 

4. จากผลการวจิยัที่พบว่า ตวัแปรต้นด้านการจดัการกลุ่มด้านการผลิต และการจดัการ
กลุ่มด้านการตลาด มคีวามสมัพนัธ์และมผีลในทางบวกต่อความได้เปรยีบเชิงการแข่งขนัของ
วสิาหกจิชุมชน ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้พบว่า กลุ่มฯ มุ่งเน้นการพฒันาระบบการเลีย้งการผลติของ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจให้มีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน อีกทัง้มีการสร้างการรบัรู้เพื่อขยาย
เครอืข่าย ผ่านการประชาสมัพนัธ์ตามสื่อต่างๆ มกีารแปรรูปและเพิม่มูลค่าสนิค้าให้มคีุณภาพ
และมีความปลอดภัยทางด้านอาหารสู่ผู้บริโภค จัดหาสถานที่จ าหน่ายและสร้างเครือข่าย
จ าหน่ายไก่สดรวมถึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าให้ผู้บรโิภคได้รบัรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคและพฒันาดา้นการตลาด จงึส่งต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการ
แข่งขนัของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเลีย้งไก่ประดู่หางด าทุ่งชา้ง เขตอ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ไปใน
ทางบวกนัน่เอง  

5. จากผลการวจิยัทีพ่บว่า ตวัแปรตน้ดา้นการมสีว่นร่วมในผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล มีความสมัพันธ์และมีผลในทางบวก แต่การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนมผีลทางด้านลบต่อความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัของวสิาหกจิชุมชน ซึ่งทางกลุ่มฯ มี
วฒันธรรมองคก์รของวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่เป็นแบบการวมกลุ่มแบบเหนียวแน่นเหมอืนเครอื
ญาตพิีน้่อง มกีารแลกเปลีย่นพูดคุย พบปะกนัอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้กลุ่มยงัจดัใหม้กีจิกรรม
ต่างๆร่วมกนั โดยสมาชิกให้ความร่วมมอืในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี จงึส่งผลใน
ทางบวกต่อความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางด าทุ่งช้าง 
เขตอ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่านนัน่เอง 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจัยในครัง้นี้ สามารถน าไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงแนวทางในการ
สนับสนุนของหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่อไปในอนาคตได้ นอกจากนี้หากมี
การศึกษาขยายผลเพิ่มเติมอาจะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรบัสมาชิกกลุ่มอื่น  ๆ 
น าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์และสามารถพฒันาต่อไปได ้นอกจากนี้ควรมกีารสนบัสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย น านวตักรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความ
แตกต่างและความหลากหลายในตวัสนิคา้ของกลุ่ม เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัอย่าง
ยัง่ยนื 
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