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บทคัดย่อ
การวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีกลุ่ ม
ตัวอย่างคือสมาชิกวิสาหกิจชุ มชนกลุ่ มผู้เลี้ยงไก่ ประดู่หางด าทุ่ งช้าง อ าเภอทุ่ งช้าง จังหวัดน่ าน
จานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประมาณค่า 5 ระดับ
ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ด้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิก 4
ด้าน และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ 4 ด้าน โดยมีค่าความเชื่อมันโดยรวมเท่
่
ากับ
0.936 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายแบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการวิเคราะห์รายประเด็นพบว่าคะแนน
ในส่วนของด้านการจัดการการผลิตมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดการองค์กร ด้านการจัดการ
การเงินและบัญชี และด้านการจัดการการตลาด 2) ระดับความคิดเห็นเรื่องการมีสว่ นร่วมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าด้านการรับผลประโยชน์ มคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด รองลงมาคือด้าน
การติดตามและประเมินผล ด้านการวางแผน และด้านการดาเนินการ 3) ระดับความคิดเห็นต่อความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดาอยู่ในระดับมากโดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความได้เปรียบในเรื่องต้นทุ น รองลงมาคือด้านความรวดเร็ว ด้านการมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วนและด้านการสร้างความแตกต่าง 4) การศึกษานี้ยงั พบว่าการจัดการกลุ่มด้านการ
จัดการผลิตและการจัดการการตลาดสามารถทานายความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยมีอานาจการพยากรณ์รอ้ ยละ 64.80 5) สาหรับประเด็นการมีสว่ นร่วมของสมาชิก พบว่ามี
ตัวแปร 3 ตัวแปรที่มผี ลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (ด้านการวางแผน ด้านการรับผลประโยชน์
และ ด้านการติดตามและประเมินผล) โดยมีอานาจการพยากรณ์รอ้ ยละ 59.40
คาสาคัญ : การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน

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

บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ปั จจุบนั ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทัง้ ปั จจัยภายในและสถานการณ์ โลกที่
เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ปั จจัย เหล่ านี้ ล้ว นแต่ ท าให้ธุ รกิจและผู้ป ระกอบการของไทยต้อ ง
พยายามปรับ ตัว เพื่อ ให้ ส ามารถอยู่ ร อดให้ ได้ อีก ทัง้ ประเทศไทยได้ มีก ารด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 1 2 โดยมุ่ ง เน้ น การสร้า งความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจของชุมชน พัฒนาคนให้สามารถรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
อย่างเหมาะสม ซึง่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็ นการสร้างในสิง่ ทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขัน
รวมทัง้ การตอบสนองที่รวดเร็ว (Porter, 2005 อ้างถึงในสาวิตรี ปลายสวน, 2558) มีส่วนสาคัญ
ต่อ การดาเนินธุ รกิจให้ประสบความสาเร็จ และมีค วามจาเป็ นในการดาเนินธุ รกิจในยุค ที่ก าร
แข่งขันมีความรุนแรง (สมยศ นาวีการ, 2548) จากสถานการณ์ทก่ี ล่าวมาข้างต้นวิสาหกิจขนาด
ย่อมหรือวิสาหกิจชุมชนนัน้ มีศกั ยภาพที่จะสร้างโอกาสทางการแข่งขันได้ เนื่อ งจากเป็ นองค์
ขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็ นองค์ ก ารที่ ต ัง้ อยู่ ใ นท้ อ งถิ่น ที่ส มาชิก ส่ ว นใหญ่ อ าศัย อยู่ ท าให้ เกิด การใช้
ทรัพ ยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ มีองค์ความรู้ ภูมปิ ั ญ ญามีความสามารถและ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้ าหมายได้ ดังนัน้ การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน เป็ น
แนวทางหนึ่งสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ สังคมและชุมชนอย่างยังยื
่ น สาหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง อยู่ในเขตอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ ท าการเกษตร และมีก ารเลี้ย งสัต ว์เป็ น อาชีพ เสริม โดยเฉพาะไก่ พ้ืน เมือ งเนื่ อ งจาก
ประชาชนในพื้นที่นิยมบริโภคเนื้อไก่ จึงทาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมองเห็นช่องทางในการที่จะ
เลีย้ งไก่เพือ่ จาหน่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง เกษตรกรในชุมชนจึงรวมตัวกัน
จัดตัง้ กลุ่มผูเ้ ลีย้ งไก่พน้ื เมืองขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตไก่พน้ื เมืองจาหน่าย
ในชุมชนเป็ นรายได้เสริม จนกระทัง้ ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่ง
ช้าง ได้รบั รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นอันดับที่ ๒ และมีการขึ้นทะเบียนสิน ค้า เป็ น OTOP
ระดับประเทศ อย่างไรก็ตามจากการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ยังคงประสบปั ญ หาด้าน
การตลาดและความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่เสมอ จากสภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจ
ชุมชนทีย่ งั ขาดความรูใ้ นด้านแนวคิดการบริหารธุรกิจและการจัดการภายในกลุ่มองค์กร ประเด็น
เหล่านี้ทาให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน โดยผลการวิจยั ที่ได้นามาปรับใช้
ในการจัดการกลุ่ม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ซึ่งจะนามาสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
และความสาเร็จและยังยื
่ นต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาการจัดการกลุ่ม การมีสว่ นร่วมของสมาชิก และความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยงั ศึกษาการจัดการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทีม่ ผี ล
ต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง เขตอาเภอ
ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
สมมติ ฐานของการวิ จยั
การจัดการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีผลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลีย้ งไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ขอบเขตของการวิ จยั
ใน ก ารวิ จ ั ย ค รั ้ง นี้ เป็ น ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ป ริ ม าณ ( Quantitative Research) โด ย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยตัวแปรต้นใช้แนวคิดการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน 4 ด้าน ของวิภาวี กฤษณะภูติ (2559) ทฤษฎีการมีส่ว นร่วมของสมาชิก 4 ด้าน ของ
Cohen และ Uphoff (1981) อ้างถึงในทองจันทร์ หอมเนตร (2536) และตัวแปรตามใช้ทฤษฎี
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 4 ด้าน ของ Porter (2005) อ้างถึงใน สาวิตรี ปลายสวน (2558)
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นี้คอื สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง อาเภอ
ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จานวน 200 คน และระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน เริม่ ตัง้ แต่ เมษายน ถึง
กรกฎาคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน (Community enterprise) เป็ นแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรมที่มกี ารร่วมกลุ่มกันภายในชุมชน โดยใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรในภายใน
ชุมชน โดยเน้นการช่วยเหลือพึง่ พากันและทางานร่วมกันในชุมชน (เสรี พงศ์พศิ , 2552 หน้า 910) โดยมีสมศักดิ ์ สุรโิ ย (2547) ได้ให้ค วามหมายว่า วิสาหกิจขนาดย่อม (Small enterprise)
เป็ นกิจการซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ของชุมชน มีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบโดยคนใน
ชุมชนและใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพึง่ ตนเองและพึง่ พากันและกันในชุมชน
สาหรับการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมายถึงการจัดการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ดาเนินการ
โดยกลุ่มที่มคี วามผูกพันในวิถีชวี ติ ภายใต้รากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิน่ เดียวกัน
โดยสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันผลิตหรือดาเนินกิจการและรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการ

พึง่ พาตนเองและสร้างรายได้ให้ครอบครัว สาหรับการจัดการวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย 4 ด้าน
ดังนี้ (ดัดแปลงจาก วิภาวี กฤษณะภูติ, 2559) 1) การจัดการกลุ่มและสมาชิก (Organizational
Management) ได้แก่การจัดการด้านโครงสร้างและข้อมูลสมาชิกของกลุ่ม และต้องมีการกาหนด
วัตถุประสงค์กฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ร่วมกับการจัดการด้านการเป็ น
ผู้นากลุ่ม โดยนาสมาชิกในกลุ่มให้ปฏิบตั แิ ละร่วมกันกาหนดการดาเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่ม
การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและต้องติดตามผลการทางานอยู่
เสมอ 2) การจัด การด้ า นการตลาด (Marketing Management) ได้แ ก่ ก ารบริห ารการตลาด
(Marketing Management) หมายถึงกระบวนการวางแผนการตลาด (Marketing Planning) การ
กาหนดแผนการขาย/แผนการตลาดในระยะสัน้ และระยะยาว การปฏิบตั กิ ารตามแผนการตลาด
(Marketing Implementation) และการประเมิน ผลการท างานทางการตลาด (Performance
Evaluation) เพื่อให้งานเป็ นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ 3) การจัดการด้านการผลิตและงาน
สนับสนุ นการผลิต (Production Management) เริม่ ต้นตัง้ แต่ กระบวนการภายในองค์การที่ใช้
ปั จจัยนาเข้า (Input) เช่น คน เงินทุน วัตถุดบิ และแปรรูปให้กลายเป็ นปั จจัยนาออก (Output)
ในรูปของ สินค้าและบริการ การจัดการด้านการผลิตสินค้า มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและกาลังการผลิตของกลุ่ม และมีวธิ กี ารผลิตสินค้าอย่างชัดเจน การ
จัด การด้า นเครื่อ งมือ /อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่ผ ลิต พร้อ มใช้งานได้ 4) การจัด การด้านการเงิน
(Financial Management) หมายถึ ง กลยุ ท ธ์ แ ละเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การ กระแสเงิน สด
สินทรัพย์ และ หนี้สนิ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวให้เกิดผลดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กั บ ต้ น ทุ น (Cost) ค่ า ใช้ จ่ า ย (Expenses) ยอดขาย (Sales) ค่ า เสื่ อ ม (Depreciation) ทุ น
(Equity) และทรัพย์สนิ (Asset) การจัดการด้านต้นทุนและกาไร สรุปผลกาไรขาดทุนตามรอบ
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและบันทึกไว้ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
การมีส่วนร่วมหมายถึง การที่บุคคลทีม่ คี วามสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน
เข้ามาร่วมกัน เพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การดาเนินงาน การรับทราบผลการ
ดาเนินงาน การติดตามประเมินผล หรือร่วมกันทากิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามที่ได้
ตกลงกันไว้ หรืออาจจะกล่าวอีกนัยนึงว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มโี อกาสร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่พงึ ประสงค์ (จิราภรณ์ ศรีคา, 2547) ในการวิจยั ในครัง้ นี้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff (1981) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกมี 4
ด้าน คือ 1). ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยในขัน้ แรกต้องกาหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารด าเนิ น งาน ความต้อ งการของสมาชิก และการจัด ล าดับ ความส าคัญ เรื่อ ง
ดังกล่าว การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอาจเป็ นการตัดสินใจเริม่ ทากิจกรรม ดาเนินกิจกรรมตาม
แผ น ที่ วางไว้ แล ะยุ ติ กิ จ ก รรม ที่ ท า 2). ด้ า น ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ารด าเนิ น กิ จ ก าร
(Implementation) คือร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินงานของกิจกรรมหรือดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ มีส่วนร่วมเป็ นผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้กจิ กรรมนัน้ ๆ บรรลุ

วัต ถุ ประสงค์ต ามเป้ าหมายที่ว างไว้ 3). ด้านการมีส่วนร่ว มในการรับผลประโยชน์ (Benefits
sharing) เป็ นการกระจายผลประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรมของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียอย่างเสมอ
ภาค และยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มอย่างเป็ นธรรมด้วย ทัง้ ผลที่
เป็ นประโยชน์ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็ นผลเสียของโครงการ 4). ด้านการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผล (Follow up and Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีว่ างไว้หรือไม่ เพื่อให้ชุมชนได้รบั ทราบปั ญหา อุปสรรคใน
การดาเนินการ และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินการ
การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็ นกระบวนการที่
จะน าไปสู่ก ารเป็ น ผู้นาตลาดหรือ การได้ผ ลกาไรที่มากกว่าคู่แข่งขันรายอื่น หรือ ท าให้ธุ รกิจ
สามารถได้กาไรได้อย่างยังยื
่ นและเหนือกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์สาคัญ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจในระยะยาว (Porter, 1980, อ้างถึงใน กิรติพงษ์ ปั ญญาเรือง, 2559) ต่อมา Porter
(2005) อ้างถึงในสาวิตรี ปลายสวน (2558) โดยการศึกษาในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั มุ่งเน้นการศึกษาการ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 4 ประการ 1). การเป็ นสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน
(Cost-competitiveness) เป็ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทีม่ คี ุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
คุณประโยชน์ทดั เทียมคู่แข่งในตลาดเดียวกัน หรือองค์การสามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ า
กว่าคู่แข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ ใช้สอยของสินค้านัน้ 2). การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation) คือการทาให้สนิ ค้าและบริการขององค์การที่มคี วามเป็ นพิเศษ มีคุณค่าในตัว
สินค้า ต่างไปจากสินค้าและบริการขององค์การอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือหลายๆ ทาง และ
ความแตกต่างนี้ทาให้ผู้ซ้อื อยากใช้สนิ ค้านัน้ และยินดีจะจ่ ายซื้อสินค้านัน้ ในราคาที่สูงกว่าสินค้า
อื่น 3). การตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน (Quick response) คือ ความเร็วในการทา
ผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ และการตัดสินทางการบริหารที่รวดเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ลูกค้า การตอบสนองโดยรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการมีความยืดหยุ่นขององค์การ การตอบสนอง
อย่างรวดเร็วส่งผลไปถึงการสร้างความแตกต่างและการเป็ นผูน้ าทางด้านต้นทุนด้วย 4). การมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน (Focus) เป็ นการมุ่งกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ หรือ กาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้แคบ
หรือมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ หรือการพยายามสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหลักของ
ตลาด เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้อ ย่างสูงสุ ดจนเกิด
ความภักดี
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้การวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยง
ไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน จานวนทัง้ หมด 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ

ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล แบบประมาณค่ า 5 ระดับ (Likert, 1970) ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม
เกี่ยวกับการจัดการกลุ่ มวิส าหกิจชุมชน 4 ด้านการมีส่ว นร่วมของสมาชิก 4 ด้าน และความ
ได้เปรีย บเชิงการแข่ งขัน ของกลุ่ ม วิส าหกิจ 4 ด้าน ผู้ว ิจ ัย มีข นั ้ ตอนในการด าเนิ น การสร้า ง
เครื่อ งมือ การวิจยั ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวข้อ งเพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคิดทางการวิจยั และนามาจัดทาแบบสอบถาม ขัน้ ที่ 2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขัน้ ที่ 3 นาเครื่องมือแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ นาเสนอทีป่ รึกษางานวิจยั
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไข และขัน้ ที่ 4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั โดยการทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากนัน้ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object
Congruence: IOC) และนามาทดสอบ (Try out) ความถูกต้องสมบูรณ์ กับกลุ่มตัวอย่างจานวน
30 ชุ ด แล้ว ท าการทดสอบความน่ า เชื่อ ถือ ของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อ หาค่ า ความ
น่ า เชื่อ ถือ ทดสอบ (Cronbach’ s Alpha) และผลการทดสอบได้ ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์
ของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha -coefficient) จ านวน 3 ด้านคือ ด้านการจัด การกลุ่ ม =
0.871 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก = 0.833 และด้านความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน = 0.800
และเมื่อทดสอบรวมกันทัง้ 3 ด้านแล้วนัน้ ได้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ = 0.912 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นด้วยการประมวลผลทางสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
และนาข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึง่ ส่วนที่ 1-4 ใช้ความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และส่วนที่
5-6 ใช้ ค่ า สหสัม พัน ธ์ อ ย่ า งง่า ยแบบเพีย ร์ส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขัน้ ตอน (Multiple Regression Analysis) ด้ ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS (IBM SPSS Statistics Ver 23)
ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของวิ สาหกิ จชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้ าง จังหวัด
น่ าน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 70.50 ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 3645 ปี คิดเป็ นร้อยละ 59.50 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มรี ะดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ส่วนใหญ่ มสี ถานะสมรส มีจานวนเงินลงทุนในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน 100,001150,000 บาท ส่ว นมากมีแ หล่ งที่ม าของเงิน ทุ น คือ ใช้เงิน ทุ น ส่ว นตัว คิด เป็ น ร้อ ยละ 57.00
รองลงมาคือ กู้ยืม จากสถาบัน การเงิน คิด เป็ น ร้อ ยละ 42.00 และส่ว นมากมีรายได้จ ากการ
จาหน่ายผลผลิต 50,001-60,000 บาทต่อปี

ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ระดับความคิ ด เห็นต่ อการจัดการกลุ่มวิ สาหกิ จชุมชนกลุ่ มผู้
เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดการกลุ่มโดยรวม 4 ด้านในระดับความเห็น
ด้ว ยมาก โดยมีค่ าเฉลี่ย รวมเท่ ากับ 3.52 เมื่อ วิเคราะห์เป็ น รายประเด็น พบว่า ประเด็น ที่มี
ค่ าเฉลี่ยมากที่สุ ดคือ ประเด็น ด้านการจัด การผลิต ในระดับ ความเห็น ด้ว ยมาก รองลงมาคือ
ประเด็น ด้า นการจัด การบัญ ชีแ ละการเงิน ประเด็น ด้า นการจัด การองค์ก ร และสุ ด ท้ า ยคือ
ประเด็นด้านการจัดการการตลาด โดยมีระดับความคิดเห็นด้วยมากเช่นกัน
ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิ กวิ สาหกิ จชุมชน
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดการกลุ่มโดยรวม 4 ด้านในระดับความเห็น
ด้วยมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุดคือ ประเด็นด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีระดับความเห็นด้วยมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ
ประเด็น ด้านการมีส่วนร่ว มในการติดตามและประเมินผล ประเด็นด้านการมีส่ว นร่วมในการ
วางแผน มีระดับความเห็นด้วยมาก และสุดท้ายคือ ประเด็นด้านการมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
โดยมีระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง
ส่ วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ร ะดับ ความคิ ด เห็น ต่ อ ความได้ เปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขัน ของ
วิ สาหกิ จชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันโดยรวม 4 ด้านใน
ระดับความเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มคี ่าเฉลีย่ มาก
ที่สุ ดคือ ประเด็น ด้านความได้เปรียบในเรื่อ งต้น ทุ น รองลงมาคือ ประเด็น ด้านความรวดเร็ว
ประเด็นด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ในระดับความเห็นด้วยในระดับมากและสุดท้ายคือประเด็น
ด้านการสร้างความแตกต่าง โดยมีระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง
ส่วนที่ 5 ผลการวิ เคราะห์และทดสอบสมมติ ฐานการจัดการกลุ่มมีผลต่อความได้เปรียบ
เชิ งการแข่งขันของวิ สาหกิ จชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน
ตัว แปรต้น ด้านการจัด การกลุ่ ม ด้านการตลาด และการจัด การกลุ่ ม ด้านการผลิต มี
ความสัมพันธ์และมีผลในทางบวกต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
เลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ตัวแปรที่
ได้รบั การคัดเลือกเข้าสมการคือ การจัดการกลุ่มด้านการผลิต (X1) และการจัดการกลุ่มด้าน
การตลาด (X2) โดยตัวแปรต้น ทัง้ 2 ไม่เกิดปั ญ หา Multicollinearity (Tolerance = 0.2, VIF =
1.662) และการทดสอบ Autocorrelation โดยพบว่ า Durbin Watson อยู่ ท่ี 1.875 ท าให้ ไ ด้
สมการพยากรณ์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่ง

ช้าง จังหวัดน่ านได้คอื Y = 0.945 + 0.42 X1 + 0.292 X2 + 0.259 สมการนี้มอี านาจในการ
พยากรณ์ ได้ถูกต้องร้อยละ 64.80
ส่วนที่ 6 ผลการวิ เคราะห์และทดสอบสมมติ ฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิ กมีผลต่อความ
ได้ เปรียบเชิ งการแข่งขันของวิ สาหกิ จชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ ประดู่หางดาทุ่งช้ าง จังหวัด
น่ าน
ตัวแปรต้นด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X2) และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (X3) มีความสัมพันธ์และมีผลในทางบวก แต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน (X1) มี
ผลในทางลบต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่ง
ช้าง จังหวัดน่าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และเมื่อทดสอบ Multicollinearity แล้ว
ตัว แปรต้ น ทัง้ 3 ไม่ เ กิ ด ปั ญหา Multicollinearity (Tolerance = 0.407-0.748, VIF= 1.3372.460) และการทดสอบ Autocorrelation โดยพบว่ า Durbin Watson อยู่ ท่ี 1.647 ท าให้ ไ ด้
สมการพยากรณ์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่ง
ช้าง จังหวัดน่ านได้คอื Y = 1.367 - 0.127 X1 + 0.401 X2 + 0.286 X3 + 0.279 สมการนี้มี
อานาจในการพยากรณ์ ได้ถูกต้องร้อยละ 59.40
อภิ ปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ นประเด็น
ต่างๆทีน่ ่าสนใจ ได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจ ัย ที่ พ บว่ า ความคิด เห็น ต่ อ การจัด การกลุ่ ม โดยรวม 4 ด้า นในระดับ
ความเห็นด้วยมาก โดยการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง ได้
มีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดเป้ าหมายและแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มอย่างชัดเจนคือ
เป็ นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่ห างดาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยังยื
่ น กาหนด
เป้ าหมายจึงได้กาหนดแผนการดาเนินการตามรูปแบบของห่วงโซ่ช่วงต้นน้ าของการผลิตเน้น
การพัฒนาระบบการเลี้ยงการผลิตของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจให้มปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ช่ ว งกลางน้ า คือ การแปรรูป และเพิ่ม มู ล ค่ าสิน ค้าเพื่ อ ผลิต เนื้ อ ไก่ ใ ห้ มีคุ ณ ภาพและมีค วาม
ปลอดภัยทางด้านอาหารสู่ผบู้ ริโภค ส่วนในช่วงปลายน้าจะเป็ นการพัฒนาทางด้านการตลาดโดย
การจัดหาสถานที่จาหน่ ายและสร้างเครือข่ายจาหน่ ายไก่สดรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าให้ผบู้ ริโภคได้รบั รูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2. จากผลการวิจ ัย ที่ พ บว่ า ความคิด เห็น ต่ อ การจัด การกลุ่ ม โดยรวม 4 ด้า นในระดับ
ความเห็นด้วยมาก ซึ่งสาหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หาง
ดาทุ่งช้าง ได้จดั ทากฎระเบียบกลุ่มโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและมีระเบียบการบริหารจัดการ

กลุ่ มที่ชดั เจน สมาชิกจะเข้าร่วมประชุม 2 เดือน/ครัง้ ณ ที่ทาการกลุ่ มเพื่อ ปรึกษาหารือและ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่ ม ยังจัดให้มีกิจกรรมต่ างๆ
ร่วมกัน โดยสมาชิกให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆเป็ นอย่างดี ได้แก่ การเข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามสถานทีต่ ่างๆ
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความคิดเห็นต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันโดยรวม 4 ด้าน
ในระดับความเห็นด้วยในระดับมาก ซึ่งสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง
จังหวัดน่ าน มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบเรื่องต้นทุนโดยการ
พึ่งพาตนเอง มีการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มไก่พ้นื เมืองของกรมปศุสตั ว์
และทางกลุ่ มฯได้ส ร้างโลโก้แ ละแบรนด์กลุ่ ม มีร้านจาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์เพื่อ ตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคและพัฒ นาด้ า นการตลาดของกลุ่ ม ยกระดับ สถานที่ จ าหน่ า ยไปใน
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และสามารถส่งจาหน่ ายไปยังตลาดประเทศเพื่อน
บ้านได้
4. จากผลการวิจยั ที่พ บว่า ตัวแปรต้นด้านการจัดการกลุ่มด้านการผลิต และการจัดการ
กลุ่มด้านการตลาด มีความสัมพันธ์และมีผลในทางบวกต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชน ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า กลุ่มฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเลีย้ งการผลิตของ
สมาชิก กลุ่มวิสาหกิจให้มีประสิท ธิภาพและได้มาตรฐาน อีกทัง้ มีการสร้างการรับ รู้เพื่อ ขยาย
เครือข่าย ผ่านการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ มีการแปรรูปและเพิม่ มูลค่าสินค้าให้มคี ุณภาพ
และมีค วามปลอดภัย ทางด้านอาหารสู่ผู้บ ริโภค จัด หาสถานที่จ าหน่ า ยและสร้า งเครือ ข่า ย
จาหน่ ายไก่ สดรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าให้ผู้บริโภคได้รบั รู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและพัฒนาด้านการตลาด จึงส่งต่อความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลีย้ งไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง เขตอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปใน
ทางบวกนันเอง
่
5. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ตัวแปรต้นด้านการมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมิน ผล มีค วามสัมพันธ์และมีผ ลในทางบวก แต่การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนมีผลทางด้านลบต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจ ชุมชน ซึ่งทางกลุ่มฯ มี
วัฒนธรรมองค์กรของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็ นแบบการวมกลุ่มแบบเหนียวแน่นเหมือนเครือ
ญาติพน่ี ้อง มีการแลกเปลีย่ นพูดคุย พบปะกันอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้กลุ่มยังจัดให้มกี จิ กรรม
ต่างๆร่วมกัน โดยสมาชิกให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆเป็ นอย่างดี จึงส่งผลใน
ทางบวกต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดาทุ่งช้าง
เขตอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านนันเอง
่

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจ ัย ในครัง้ นี้ ส ามารถน าไปใช้ในการวางแผน ปรับ ปรุ งแนวทางในการ
สนับสนุ นของหน่ วยงานภาครัฐหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตได้ นอกจากนี้หากมี
การศึกษาขยายผลเพิ่มเติมอาจะใช้เป็ น แนวทางในการดาเนินงานสาหรับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนการ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ให้มีค วามหลากหลาย น านวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีม าใช้ เพื่อ สร้างความ
แตกต่างและความหลากหลายในตัวสินค้าของกลุ่ม เพือ่ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่าง
ยังยื
่ น
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