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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม

องคกร การมีสวนรวม  การมุงเนนการตลาด  และความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน

ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความสามารถทางการแขงขนัของวิสาหกจิชมุชน กลุมตวัอยางเปนผูประกอบการวิสาหกจิชมุชน

ที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีของจังหวัดลําปาง จํานวน 165 ราย สุมตัวอยางแบบอยางงาย เคร่ืองมือ                  

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสัมพนัธ  และการวเิคราะหการถดถอยเชิงพหุคณู   ผลการวจิยัพบวา  วสิาหกิจชมุชน
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ใหความสําคญัทกุปจจยัอยูในระดับมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอยดงันี ้ความไดเปรยีบทางการแขงขนั 

การมุงเนนการตลาด นวัตกรรม การมีสวนรวม และกลยุทธธุรกิจ สวนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ             

ความไดเปรียบทางการแขงขนัของวสิาหกิจชมุชนในจงัหวัดลาํปาง พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ประกอบดวย กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด                

ไดแก นวัตกรรม รองลงมาคือ การมีสวนรวม สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดคือ กลยุทธธุรกิจ 

คําสําคัญ
 กลยุทธธุรกิจ   นวัตกรรม    การมีสวนรวม   การมุงเนนการตลาด   ความไดเปรียบในการแขงขัน

วิสาหกิจชุมชน

Abstract
 The purpose of this quantitative research was to study the levels of business strategic 
importance, organizational innovation, participation, market orientation and competitive advantage, 
including factors affecting the competitive ability of community enterprise. One hundred and sixty 
five entrepreneurs, whose works at a good operational level in Lampang, were employed as sample 
in this study with simple random sampling technique. Research instrument was a questionnaire 
and these statistics were analyzed: percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient 
and multiple linear regression analysis. Research results were found that community enterprise 
gave the importance of all aspects at a high level, ranking from high to low level as follows:           
competitive advantage, market orientation, innovation, participation, and business strategy. In     
addition, the studying of factors affecting the competitive advantage of community enterprise at 
Lampang province, it was found that factors affecting the competitive advantage consisted of 
business strategy, innovation, participation. Most crucial factor was as innovation, following by 

participation. However the less crucial factor was as business strategy.   

 

Keywords
 Business Strategy,  Innovation, Participation,  Market orientation,  Competitive Advantage,

Community Enterprise

บทนํา  

 สภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจในปจจุบันมีความสลับซับซอน สงผลใหผูประกอบการธุรกิจ  

ตองเรงปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินงานใหทนัตอสถานการณ เพราะสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
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ที่มีผลกระทบตอการดําเนินกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Kuratko & Hodgetts, 2004) สําหรับ

องคการจะเกดิความไดเปรยีบทางการแขงขนัไดนัน้ องคการตองไมหยดุนิง่ ตองมกีารพฒันาองคการอยางตอเนือ่ง 

(Porter, 1990) จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีผู่ประกอบการธุรกิจตองอาศยัชัน้เชงิในการบรหิารทีเ่หนอืกวาคูแขง

หรืออาศัยความรวดเร็วในการปรับตัวใหทันตอภาวการณแขงขันที่เกิดขึ้น ผานการใชกลยุทธในการแขงขัน   

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2550, 74)  

 วิสาหกิจชุมชนไดกอใหเกิดการการจางงานที่กระจายตัวอยูทั่วประเทศ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจผานการผลิตหรอืการแปรรูปสนิคาและบริการ รวมทัง้สรางรายไดจากการสงออก 

อกีท้ังสามารถผลติสินคาเพือ่ทดแทนการนาํเขา ประกอบกบัเปนแหลงสรางเสริมประสบการณแกผูประกอบการ 

(Boone & Kurtz, 2010) เกิดการสรางสรรคสินคาท่ีหลากหลายและปองกันการผูกขาดตลาดอันเน่ืองจาก    

การแขงขัน กอใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจทุกขนาดทั้งในและนอกประเทศ ทําใหเกิดการหมุนเวียน

ทางเศรษฐกิจระดับมหภาค (ไกรวิทย เศรษฐวนิช, 2548, 2)

 จงัหวดัลําปางเปนจังหวดัท่ีมกีารดําเนนิงานวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ. 2558 มจีาํนวน

วิสาหกิจชุมชนทั้งสิ้น 1,602 แหง แตเมื่อประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง พบวา มีผลลัพธ

การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนระดับดี จํานวน 289 แหง คิดเปนรอยละ 24.96 ระดับปานกลาง 498 แหง       

และระดับปรับปรุง 374 แหง (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2558) และจากการสํารวจ พบวา  ปญหา       

ในการดําเนนิงานของวิสาหกิจชุมชนมีความแตกตางกนัไป เน่ืองจากระดับวิสาหกิจชุมชนมีความแตกตางกัน 

เชน วิสาหกิจชุมชนในระดับดีมีปญหาในดานการตลาด เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญมีความรูดาน           

การจดัการทางการตลาดคอนขางนอยและมปีญหาดานทรพัยากรธรรมชาตทิีว่สิาหกจิชมุชนเคยใชเปนวตัถดุบิ

ของการผลิตมีปริมาณลดลง ตองหาแหลงวัตถุดิบใหมซึ่งในปจจุบันตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูง  ทําใหสินคา         

ที่ผลิตออกมามีราคาสูง สําหรับวิสาหกิจในระดับปานกลางและระดับปรับปรุงจะมีปญหาเหมือนกันใน          

ดานบัญชีการเงิน เนื่องจากผูประกอบการไมมีระบบบัญชีที่ดี ทําใหไมสามารถคํานวณตนทุน การผลิตที่แท

จริงได (สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554) บางครั้งจนถึงขั้นจดทะเบียนยกเลิกกิจการ 

เน่ืองจากไมสามารถปรับตัวรับกับการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากผูประกอบการมีขอจํากัดทางดาน กลยุทธธุรกิจ 

ซึ่งเกิดจากการขาดประสบการณ (Casey, 1996, 5) ขาดการวางแผนธุรกิจ ขาดความรูทางดานนวัตกรรม 

และความสามารถทางการตลาดอยูในระดับตํ่า ซึ่งไมเปนผลดีตอภาวะเศรษฐกิจในชุมชน และสังคมของ

ประเทศเทาใดนกั ขอมลูดงักลาวแสดงใหเหน็วา  วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวนหน่ึงมผีลประกอบการ

ทีด่ ีมคีวามไดเปรียบทางการแขงขัน ทาํใหกจิการสามารถอยูรอดเตบิโต เจริญกาวหนาได แตกม็กีลุมวิสาหกจิ

จํานวนไมนอยที่ตองลมเหลว ทั้งท่ีวิสาหกิจบางกลุมประกอบธุรกิจอยูในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน (วิทูร เจียมจิตตตรง, 2553, 3) จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง 
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วัตถุประสงค
 1. ศึกษาระดับความสําคัญของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรมองคกร การมีสวนรวม การมุงเนนการตลาด 

ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรมองคกร การมีสวนรวม การมุงเนนการตลาด ที่มีตอ

ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของภายใตแนวคิดของ Bygrave & Hofer (1991) ดานกลยุทธ

ธุรกิจไดกลาวถึงการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอกน้ัน สามารถนํามากําหนด              

เปนนโยบาย แผนกลยุทธ คานิยม เปาหมาย และจุดประสงค เพื่อเสริมสรางใหองคการมีศักยภาพ                    

ดานนวัตกรรมองคกรตามแนวคิดของ Schumpeter (1934) ; Porter (1990) ; Rothwell (1992)  ไดกลาว    

ในภาพรวมวา นวัตกรรมองคกรเปนปจจัยหนึง่ท่ีมคีวามสําคัญในการสรางใหเกิดผลการดาํเนนิงานขององคกร 

ซึง่นวตักรรมองคการน้ันไมไดหมายถงึเฉพาะแคเทคโนโลยผีลิตภัณฑใหมเทาน้ัน  แตหมายรวมถงึการเปล่ียน

เทคโนโลยีการดําเนินการแบบเดิมมาสูเทคโนโลยีการดําเนินการใหม ๆ  ดานการมีสวนรวมตามแนวคิดของ 

Hidayato & Setyady (2014) ไดมุงเนนเรื่องทุนมนุษย อาศัยทุนทางปญญา ทุนโครงสราง และ ทุนความ

สมัพันธเขามาใชใหเกิดการเรยีนรูรวมกนัและระดมสมอง พลังความคดิสรางสรรคของสมาชิกกลุม จดัทําเปน  

กระบวนการสําหรับดําเนินการเพื่อนําไปแกไขปญหาและพัฒนาองคกร ดานการมุงเนนทางการตลาด            

ตามแนวคิดของ Kumar, Subramanian & Yauger (1998) ไดกลาววา การมุงเนนการตลาดเปนสิ่งสําคัญ

ของการไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนโดยมุงเนนไปยังลูกคาเปนหลักการ การใหความสําคัญแกลูกคา       

ถอืเปนกญุแจสําคญัสาํหรบัการเพิม่กาํไรในระยะยาว และตามแนวคดิของ Porter (1998) ดานความไดเปรยีบ

ทางการแขงขนัของธุรกจิ โดยกลาววาหากตองการใหธรุกจิสามารถแขงขันไดแลวจะตองใสใจใน  3 สิง่ตอไปนี้  

1) สรางความแตกตาง (Differentiation) คือสินคาหรือบริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นมานั้น จะตองมีความแตกตาง     

ทีอ่าจจะไมสามารถหาไดจากสนิคาทัว่ไป 2) การมตีนทนุการผลิตทีต่ํา่ (Cost Leadership)  หากธุรกจิมตีนทนุ

ทีต่ํา่แลว กย็อมไดสรางความไดเปรียบทางการแขงขันซ่ึงสามารถแขงขันกับคูแขงในดานราคา  3) การเจาะจง

ในตลาด (Focus) คือการท่ีธุรกิจมุงเนนผลิตสินคาหรือบริการใหกับตลาดเฉพาะสวน (Niche Market)             

ดวยสินคาและบริการท่ีจําเพาะ ดังน้ันแลวจะทําใหสามารถตั้งราคาขายไดสูงเน่ืองจากลูกคาจําเปนตองซ้ือ

จากธุรกิจนั้น และจากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐานการวิจัย         

ตามวรรณกรรมที่ไดทบทวนมา ดังภาพที่ 1 
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H1 

H2 

H3

H4

  โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

  สมมติฐานขอที่ 1 กลยุทธธุรกิจมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน 

         จังหวัดลําปาง

  สมมติฐานขอที่ 2 นวัตกรรมมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน 

         จังหวัดลําปาง

  สมมติฐานขอที่ 3 การมีสวนรวมมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน 

        จังหวัดลําปาง

  สมมติฐานขอที่ 4 การมุงเนนทางการตลาดมีอิทธิพลตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน 

        ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร และ กลุมตัวอยาง

  ประชากรในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง ที่มีผลลัพธ

การดําเนนิงานวสิาหกิจชมุชนในระดบัด ีจาํนวน 289 แหง (ระบบสารสนเทศวสิาหกิจชมุชน, 2558) การคดัเลอืก

กลุมตวัอยาง ใชตารางกําหนดขนาดตวัอยางของ   Handel (1977) ณ ระดบัความเชือ่ม่ันไมนอยกวารอยละ 95 

จํานวน 165 แหง โดยมีตัวแทนของคณะกรรมการไมวาจะเปนประธานกลุม หรือกรรมการกลุมเปนผูตอบ

แบบสอบถาม ใชเวลาวิจัยประมาณ 4 เดือน เร่ิมต้ังแต มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2559 และไดดําเนินการ       

เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามผานทางไปรษณียและมีการติดตามดวยตนเอง

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 5 ปจจัยคือ (1) กลยุทธธุรกิจ ดัดแปลงจากมาตรวัดของ McKinsey’s 7’S Framework 

Peters & Waterman (1982) จาํนวน 6 ขอ (2) นวัตกรรม ดดัแปลงจากมาตรวดัของ Drucker (2002) ; Wingwon 

(2010) จาํนวน 5 ขอ (3) การมสีวนรวม ดดัแปลงจากมาตรวดัของ Hidayato & Setyady (2014) จาํนวน 5 ขอ 

(4) การมุงเนนการตลาด ดัดแปลงจากมาตรวัดของ  Harris & Ogbonna (2001) จํานวน 5 ขอ และ                    
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(5) ความไดเปรียบทางการแขงขัน ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Day & Wensley’s (1988) ; Porter (1980) ;  

Lee & Hsieh (2010) จํานวน 6 ขอ โดยแบบสอบถามท้ังหมดมี 3 ตอน คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม (2) ตัวแปรท่ีพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมคือ กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม       

การมุงเนนการตลาด และความไดเปรียบในทางแขงขัน และ (3) ขอเสนอแนะอื่นๆ

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียและติดตามดวยตนเอง      

โดยสงไปยัง วิสาหกิจชุมชนระดับดี ในจังหวัดลําปาง จํานวน 289 แหง โดยใชระยะเวลาประมาณ 4  เดือน 

เพือ่ใหไดขอมูลแตละจงัหวดัครอบคลมุมากทีส่ดุ ไดรบัแบบสอบถามกลบัคนื จาํนวน 180 ราย คดิเปนรอยละ 

62.28 และคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 165 ชุด ตามกําหนดขนาดตัวอยางของ  Handel (1977) 

ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดวยโปรแกรมชุดคาสถิติสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชใน 

การวิเคราะหขอมูลไดแก  รอยละ  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 

เพ่ือหาอิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระ (กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม การมุ งเนนการตลาด)                      

และตัวแปรตาม (ความไดเปรียบทางการแขงขัน) ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวย คาสัมประสิทธิ์             

ความเท่ียงแบบอัลฟาของ Cronbach (Cronbach, 1951) พบวา กลยทุธธรุกจิ มคีาสมัประสิทธิค์วามเท่ียง        

เปน .804 นวตักรรมเปน .812 การมสีวนรวมเปน .827 การมุงเนนทางการตลาดเปน .810  และ ความไดเปรียบ

ทางการแขงขันเปน .770 ซึ่งขอคําถามใชมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ (5-point Likert scale) คือ 1 หมายถึง 

นอยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด (Likert, 1970, 275) ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของตัวแปรไวดังนี้         

BS แทนกลยทุธธรุกิจ Inno แทนนวัตกรรม Par แทนการมสีวนรวม MO แทนการมุงเนนทางการตลาดและ           

CA แทนความสามารถทางการแขงขัน โดยมีรูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณดังนี้ 

 2Inno + 3Par + 4MO +  
CA = 0 + 1BS + 

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ียประมาณ 40-45 ปมากท่ีสุด คิดเปน    

รอยละ 24.24 สถานสภาพสมรส มีการศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 57.60                            

มปีระสบการณมากกวา 10 ป คดิเปนรอยละ 44.20 ประกอบการวิสาหกิจเปนอาชพีหลักคิดเปนรอยละ 52.70 

มจีาํนวนสมาชกิในวิสาหกิจชุมชนอยูในชวง 10-20 คน คดิเปนรอยละ 39.40 มแีหลงเงินทุนในการดาํเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนสวนใหญมาจาก เงินทุนสวนตัวและสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 44.80  โดยมีเงินลงทุนใน

การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนอยูในชวง 30,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.80
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 2.  ระดับความสําคัญของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม การมุงเนนการตลาด                     

ความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําปาง มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  

แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความสัมพันธของตัวแปรดวยการวเิคราะหสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธ
 

    BS    Inno    Par    MO    CA 

 ( ) 3.872 3.932 3.926 3.951 4.005
 (SD) .506 .542 .548 .526 .461

 (BS)   
 (Inno) .569*  

 (Par) .542* .613*  
 (MO) .384* .375* .412*  

 
 

.542* .590* .580* .394*  

* Correlation is significant at the .05 level 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง ใหคาระดับ

ความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ เรียงจากมากไปหานอยไดดังน้ี          

ความไดเปรยีบทางการแขงขัน (4.005) การมุงเนนการตลาด (3.951) นวัตกรรม (3.932) การมีสวนรวม (3.926) 

และกลยุทธธุรกิจ (3.872) ตามลําดับ

 ดานความสามารถทางการแขงขนั พบวา มรีะดับความสําคญัอยูในระดับมากทีส่ดุในเร่ืองการควบคมุ

ประสิทธิภาพการทํางานของสมาชกิกลุมเปนอยางด ีสวนดานการมุงเนนการตลาด พบวา มรีะดบัความสาํคัญ

อยูในระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองมีการตอบสนองตอการแขงขันดานธุรกิจไดอยางรวดเร็ว สวนดานนวัตกรรม        

พบวา มีระดับการความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ของกลุม สําหรับดานการมีสวนรวม พบวา มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองการมีสวนรวมรับ

ผลประโยชนหรือรูสึกถึงความเปนเจาของ และดานกลยุทธธุรกิจ พบวา มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก

ที่สุดในเรื่องเนนการสรางกลยุทธการตลาดที่แตกตางจากคูแขงขันและการปรับกลยุทธอยางตอเนื่อง

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดมีคานอยกวา 0.80 คือ มีคาระหวาง .375 - .613 และ คา VIF               

ของแตละตัวแปรมีคานอยกวา 10 คือ มีคาระหวาง 1.273 – 1.855 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวไมมี     

ความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ซึ่ง Hair,  Black, Willium, Barry, Anderson & Tatbam (2006)      

ไดอธิบายไววา คาสหสัมพันธเพียรสันที่แสดงความสัมพันธรวมระหวางตัวแปรไมควรเกินกวา 0.80 
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 3.  อิทธิพลของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม  และการมุงเนนการตลาดที่มีตอ

ความไดเปรียบทางการแขงขัน

ตารางที่ 2  

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหคุณู ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความไดเปรยีบทางการแขงขนัของวิสาหกิจชมุชน 

ที่มีผลการดําเนินงาน ในระดับดี ในจังหวัดลําปาง
 

  ( ) t p-value 

 (Constant) 1.146 4.464 .000
 (Business Strategy: BS) .186 2.730* .007

 (Innovation: Inno) .236 3.523* .001
 (Participation: Par) .215 3.279* .001

 (Market Orientation: MO .093 1.622 .107
R2 = .465 , Adjusted R2 = .451 , SE = .341 , F= 34.721 ,  N = 165

*   0.05  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม และการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอ        

ความไดเปรียบในการแขงขัน อยางมีนยัสําคัญท่ีระดับ .05 แตพบวา มปีจจัยดานการมุงเนนทางการตลาดท่ีไมมี

อิทธิพลตอการไดเปรียบทางการแขงขันที่ระดับนัยสําคัญ .05 อธิบายคาความแปรผันของความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ไดรอยละ 46.50 (R2 = .465) ทั้งนี้นวัตกรรมจะมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน

มากที่สุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมและกลยุทธธุรกิจ  สามารถสรางตัวแบบของความสัมพันธ  ไดดังนี้ 

 

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดัง ตารางที่ 3 

 4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ตารางที่ 3 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

CA = 0 + 1  +BS 2  + Inno 3Par +   CA = 1.146 + .186BS + .236Inno + .215Par  BS Inno

 

1.  
2.  
3.  
4.  
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบวา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดําเนินงานในระดับดี  สวนใหญเปนเพศหญิง 

มอีายเุฉลีย่ประมาณ  40-45 มากทีส่ดุ สถานสภาพสวนใหญสมรส มกีารศกึษาอยูในระดบัตํา่กวาปริญญาตรี มี

ประสบการณมากกวา 10 ป ประกอบการวิสาหกิจเปนอาชีพหลัก มีจํานวนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน                    

อยูในชวง 10-20 คน มีแหลงเงินทุนในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนสวนใหญจากเงินทุนสวนตัวและสถาบัน

การเงนิ โดยเงนิลงทนุในการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน อยูในชวง 30,001 บาท ซึง่สอดคลองกับการศกึษาของ 

Megginson, Byrd & Megginson (2003, 28-29) เพราะเปนกลุมคนที่มีความพรอมทั้งในการบรรลุนิติภาวะ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ดานความเปนอยู และความตองการท่ีมีอาชีพท่ีมีรายไดมั่นคง ดังแสดงใหเห็นถึงการ     

รวมกลุมของคนในชมุชนในการผลติสินคาหรือบริการ อนัเปนทรัพยากรท่ีมอียูในชุมชนและเกดิจากภูมปิญญา

ของคนในชุมชนหรือการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งกอใหเกิดรายไดแกชุมชน

 ในการศึกษาระดบัความสาํคัญของปจจัยท่ีศึกษา พบวา วสิาหกิจชุมชนใหความสาํคัญทุกปจจัยอยู

ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ความไดเปรียบทางการแขงขัน การมุงเนนการตลาด 

นวัตกรรม การมีสวนรวม และกลยุทธธรุกิจ สวนการศึกษาปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน

ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบดวย 

กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม โดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดไดแก นวัตกรรม รองลงมาคือ การมี

สวนรวม สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดคือ กลยุทธธุรกิจ โดยสามารถอภิปรายถึงอิทธิพลแตละปจจัยที่มี

ตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง ไดดังนี้

 กลยทุธธรุกิจมีอทิธิพลเชงิบวกตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน สอดคลองกบั Porter (1980, 1996, 

1998) ทีก่ลาววา กลยุทธธรุกจิเปนเสนทางของแผนงานท่ีกาํหนดวธิกีารใหองคกรดําเนินการเพ่ือบรรลเุปาหมาย 

สามารถเอาชนะคูแขงในวสิาหกจินัน้ๆ มุงเนนการบรูณาการประสานการดาํเนนิงาน เพือ่สรางความไดเปรยีบ

ทางการแขงขัน โดยใชความแตกตางที่หลากหลาย และยังสอดคลองกับ Bygrave & Hofer (1991, 13)            

ที่กลาววา   การวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอก   สามารถนํามาวางแผนกลยุทธ       

การดาํเนนิการและการประเมนิผลการใชกลยทุธ และสอดคลองกบั ชยัยทุธ เลิศพาชนิ (2554, 5) ทีไ่ดกลาวไววา 

สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในของธุรกิจ เปนส่ิงที่มีความจําเปนที่ผูประกอบการตองนํามาประกอบ

การพิจารณาในการกาํหนดนโยบาย แผนกลยุทธ คานิยม เปาหมาย และจดุประสงค เพ่ือเสริมสรางใหองคการ

มีศักยภาพ งานวิจัยของ Afzal (2010, 87-102) ที่ระบุวา กลยุทธธุรกิจมีอิทธิพลตอความไดเปรียบใน                

การแขงขันและความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร 

 นวัตกรรมมีอทิธิพลเชงิบวกตอความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสอดคลองกับ Porter (1990, 578- 

587) ไดกลาววา นวัตกรรมองคกรเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญในการสรางใหเกิดผลการดําเนินงานของ

องคกร ซึ่งนวัตกรรมองคการนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะแคเทคโนโลยีผลิตภัณฑใหมเทาน้ัน แตหมายรวมถึง    

การเปล่ียนเทคโนโลยกีารดําเนินการแบบเดิมมาสูเทคโนโลยกีารดําเนินการใหม ๆ  โดยองคกรจะตองพยายาม

สรางโอกาสและเง่ือนไขทีน่าํพาสูนวัตกรรม ดวยการนาํองคกรเขาตอบสนองตอตลาดทีซ่บัซอน โดยการสราง
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กฎแหงคุณภาพใหอยูในระดับยอดเย่ียมอยูเสมอ รวมท้ังการมองคูแขงเปนตัวกระตุนการพัฒนานวัตกรรม

องคกร ในกลุมวิสาหกิจชุมชนมีองคกรภาครัฐที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยูเสมอ เมื่อมีนวัตกรรมใหม ๆ 

เกิดขึ้น กลุมวิสาหกิจชุมชนจึงเขาถึงไดโดยการชวยเหลือของภาครัฐ  ซึ่ง Gibbons (1997, 13) ไดกลาวไววา 

นวัตกรรมในระดับขององคกรหมายถึง การนําแนวคิดใหมเขามาสูบริษัท ไมวาจะเปนทางดานตัวผลิตภัณฑ 

กระบวนการผลิต รูปแบบบริการ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานระบบ และกิจกรรมทาง     

การตลาดขององคการ Drucker (1985, 30- 35) กลาวโดยสรปุไววา นวตักรรมคอื รปูแบบในการสรางมลูคาเพิม่ 

สรางคุณคาใหกับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยอาจเปนผลิตภัณฑที่มีตัวตนหรือไมก็ได ซึ่งจะไดรับการประเมิน           

จากความพึงพอใจของลูกคา จากการศึกษาความสัมพันธระหวางนวัตกรรมองคการและไดเปรียบทาง           

การแขงขันอยางย่ังยืนของธุรกิจ ไดมีการพัฒนาความคิดใหม ผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกลูกคาและ

ไดรบัประโยชนจากการแขงขนั (Schumpeter,1934 ; Porter, 1990 ; Rothwell, 1992) นอกจากน้ียงัสอดคลองกบั 

Hyvarinen (1990) ทีช่ี้ใหเห็นวา นวัตกรรมอาจจะเปนเทคโนโลยีหรือไมใชเทคโนโลยีกไ็ด แตสามารถสงเสริม

ศักยภาพการแขงขันของธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 การมสีวนรวมมอีทิธพิลเชงิบวกตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน สอดคลองกับ Hidayato & Setyady 

(2014, 88-98) ทีก่ลาววา การมีสวนรวมของพนักงานในองคกรหรือสมาชกิในองคกรมคีวามสาํคัญกับองคกร

เปนอยางยิ่ง เนื่องจากสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการประสบความสําเร็จขององคกร โดยนําแนวทาง

มาปรับใชตามบริบทที่มีการเปล่ียนแปลงไปและเปนการพัฒนาองคกร โดยมุงเนนทุนมนุษย อาศัยทุนทาง

ปญญา ทุนโครงสราง และทุนความสัมพันธเขามาใชใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และระดมสมองพลังความคิด

สรางสรรคของสมาชกิกลุม จดัทาํเปนกระบวนการสาํหรบัดาํเนนิการเพ่ือนาํไปแกไขปญหาและพฒันาองคกร 

ธรรมชาติการรวมกลุมของวิสาหกิจชุมชนนั้นมาจากการความใกลชิดกัน ซึ่งอาจจะเปนกลุมชนในชุมชน

เดียวกนั ดังน้ันความใกลชดิและการรวมไมรวมมอืจึงมีอยูสงูการมุงเนนทางการตลาดของวสิาหกจิชุมชนไมมี

อิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน ถึงแมวาจะมีการศึกษาถึงอิทธิพลปจจัยดังกลาว ดังเชน Kohli & 

Jaworski (1990) ไดศึกษาในเรื่องการมุงเนนการตลาด ไดกลาววา การมุงเนนการตลาดเปนส่ิงสําคัญของ

การไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการมุงเนนไปยังลูกคาเปนหลักและงานวิจัยของ Kirca, Jayachandran & 

Bearden (2005) ยังไดยืนยันวา การมุงเนนการตลาด แสดงใหเห็นบทบาทท่ีสําคัญตอผลการดําเนินงานของ

การประกอบการทางธุรกิจ นอกจากนี้ Narver & Slater (1990) ยังกลาววา การใหความสําคัญแกลูกคาถือ

เปนกญุแจสําคญัสาํหรับการเพ่ิมกาํไรในระยะยาว ซึง่สอดคลองกับ Kumar, Subramanian & Yauger (1998) 

ไดยืนยันการมุงเนนทางการตลาดสงผลในการไดเปรียบทางดานการแขงขันอยางยั่งยืน ซึ่งขัดแยงกับผล       

การวจิยัในคร้ังนี ้เนือ่งดวยบรบิททีแ่ตกตางกนั การทีว่สิาหกจิชมุชนเปนการรวมตวักนัของคนในสงัคมทีใ่กลชดิกนั 

ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมานั้นมีรากฐานมาจากภูมิปญญาทองถ่ินเดิมหรือมาจากอาชีพหลักของชุมชน                       

จึงมุงเนนในตัวผลิตภัณฑเปนหลักมากกวามุงเนนทางการตลาด 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 171

สรุป
 จากการทีว่สิาหกจิชมุชนเปนการรวมตวักนัในสังคมท่ีใกลชดิกนัในบริบทคลาย ๆ  กนั ผลิตภณัฑหรอื

บริการท่ีกลุมเปนผูผลติ จงึมีรากฐานมาจากภูมปิญหาทองถิน่หรือมาจากอาชีพหลกัของชุมชน จากการศกึษา

ปจจัยที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน อันไดแก กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม                  

การมีสวนรวม การมุงเนนทางการตลาด ที่ผานมาองคกรภาครัฐท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนสงเสริมวิสาหกิจชุมชน    

ไดใหการสนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือในดานตาง ๆ  แกวิสาหกิจชุมชน เชน การจัดโครงการจัดทํากลยุทธ

ธรุกจิ การใชนวตักรรมใหม ๆ ไมวาจะเปนเทคโนโลยหีรือกระบวนการทาํงาน  สงเสรมิการมสีวนรวมของคนในกลุม 

แตยังไมมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิของโครงการตาง ๆ เปนรูปธรรมมีปจจัยบางปจจัยที่เปนจุดดอยของ        

วิสาหกิจชุมชน ดังเชน การมุงเนนทางการตลาดที่กลุมวิสาหกิจชุมชนยังไมมีความเขาใจถึงความสําคัญและ

กระบวนการมุงเนนทางการตลาด อนัจะสงผลถงึความไดเปรียบทางการแขงขนัของวสิาหกจิชมุชน โดยมีงาน

วิจัยที่สนับสนุนถึงขออางดังกลาวตามสมมติฐานที่ 4 ดังขางตน เปนสิ่งที่ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ     

ควรใหความสนใจในการสนับสนุนสงเสริมในปจจัยดังกลาวใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนภาคสวนหนึ่งซ่ึง                 

ชวยเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งและย่ังยืน สงผลใหระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มีความม่ันคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
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