
4.ศักยภาพการด าเนินงานพบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันได้จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนข้าวใส่ใจ 2) วิสาหกิจ
ชุมชนพอดีสมุนไพร 3) วิสาหกิจชุมชนเกษตรประณีต 4) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
ปลูกรัก และ 5) วิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านทีกะเป่อ และจากการประเมินศักยภาพ
การแข่งขันโดยรวมของวิสาหกิจชุมชนใน 3 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า ศักยภาพการ
แข่งขันทั้ง 5 ด้าน คือ อ านาจต่อรองกับลูกค้า อ านาจต่อรองกับผู้ส่งมอบ ภัยจากผู้ผลิตราย
ใหม่ ภัยจากการใช้สินค้าทดแทน และการแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยด้านที่วิสาหกิจชุมชนเห็นว่ามีศักยภาพการแข่งขันสูงมีค่าเท่ากันใน 3 ด้าน คือ ด้าน
อ านาจต่อรองกับผู้ส่งมอบ ด้านภัยจากผู้ผลิตรายใหม่ และด้านภัยจากการใช้สินค้าทดแทน 
ส่วนด้านที่วิสาหกิจชุมชนเห็นว่ามีศักยภาพการแข่งขันน้อยที่สุด คือ ด้านอ านาจต่อรองกับ
ลูกค้า  

 
ภาพที่ 2 ศักยภาพการแข่งขันระหว่างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบกับวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
5.ความต้องการของนักท่องเที่ยว พบว่า ต้องการผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์

ชุมชนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีราคาสินค้าเหมาะสม ที่ต้ัง/ช่อง
ทางการจ าหน่ายหลากหลาย มีการส่งเสริมการขาย และความเฉพาะเจาะจง ตามล าดับ 
ตารางท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ชุมชน 

 
6.แนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานมีข้อเสนอส าคัญ ได้แก่ ควร

พัฒนาการบริหารตลาด รองลงมา ได้แก่ การจัดความรู้และข้อมูล การบริหารสมาชิก การ
บริหารจัดการองค์กร การจัดการสินค้า การวางแผนการด าเนินงาน และการพัฒนาผู้น า 
ตามล าดับ ส่วนแนวทางพัฒนาผลลัพธ์ ได้แก่ ควรพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน สร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจ และการพัฒนาองค์กร ยิ่งกว่านั้น 

งานวิจัยนี้ยังมีการพัฒนาและอบรมเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ตลาด
ออนไลน์เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเว็บไซต์มีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ ได้แก่ 
ด้านข้อมูลของเว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่พัฒนาข้ึนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
ภาพที่ 3 ศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหร่ียงทีกะเป่อ 

เปรยีบเทียบกับวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี (ต้นแบบ)  
ในเกณฑ์การประเมินปัจจัย 7 หมวด 

 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรรวมกลุ่มแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ชุมชน

อย่างเด่นชัดต่อผู้บริโภค ให้สามารถเป็นที่ยอมรับ พัฒนาศักยภาพการผลิตให้ตอบสนอง
การสั่งซื้อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ พัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกันให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรพัฒนาศักยภาพทางการตลาดอย่างเร่งด่วนให้
สามารถสร้างและใช้ช่องทางการตลาดให้หลากหลาย แสวงหาข้อมูลทางการตลาดในการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องและต่อเนื่อง 

3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรเน้นผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องอัตลักษณ์
ท้องถ่ินและควรเพิ่มความรู้ด้านการจัดการภูมปิัญญา โดยประสานงานสถาบันการศึกษและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาและจัดระบบสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพ สืบสานงานอาชีพเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาว 

4) หน่วยงานภาครัฐควรบูรณาการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการตลาดและจัดหาสถานที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

5) หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถ่ินควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ
พัฒนามูลค่าของสินค้าด้วยการสร้างคุณค่าความมีอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างจากพื้นที่อื่น  

6) หน่วยงานภาครัฐควรแสวงหาแนวทางร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับ
ภูมิภาคและระดับจังหวัดเพื่อก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และครบวงจร จัดท า
เครือข่ายการพึ่งตนเองของกลุ่มผู้ผลิต ลดข้ันตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

องค์ความรู้จากงานวิจัย  

เรื่องการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบน 
ฐานอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ณัฐภาณี บัวดี พุทธรักษ์ เป็งมอย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด

 
 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

ปีงบประมาณพ.ศ.2561 

จัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
222 หมู่ 7 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 

โทรศัพท์ 055-801661-3 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
2. เพื่อศึกษาแนวทางยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ได้รับการยอมรับหรือประสบ
ความส าเร็จในระดับประเทศ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยเอื้อและปัจจัยขัดขวางการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

4. เพื่อศึกษาศักยภาพการด าเนินงานและศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมที่
มีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

5. เพื่อศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

6. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนที่มีอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัดตากและส านักงานเกษตรอ าเภอ จ านวน 10 คน ผู้น าชุมชน/ผู้ทรงภูมิปัญญา/
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 15 คน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ านวนรวม 
400 คน วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ จ านวน 2 แห่ง วิสาหกิจชุมชน จ านวน 84 แห่ง และ
วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายการพัฒนา จ านวน 17 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ จ านวน 7 ชุด แบบสอบถาม จ านวน 3 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ค าส าคัญ : ขีดความสามารถการแข่งขัน / อัตลักษณ์ชุมชน / วิสาหกิจชุมชน / เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

ผลการวิจัย 

1. ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอัตลักษณ์ชุมชนที่ส าคัญ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านประเพณีวัตนธรรม
ท้องถ่ิน โดยมีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กล้วย/ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
ผลไม้/ผลผลิตจากผลไม้ พืชผักปลอดภัย ดอกกุหลาบ/ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ 2) กลุ่ม
ผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าทอใยกัญชง และ 3) กลุ่มสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์ได้แก่ เครื่องส าอางจากสมุนไพร และยาสมุนไพร ที่ได้จากสมุนไพรที่
ปลูกในลักษณะเกษตรอินทรีย์ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ที่โดดเด่น แสดงถึงอัต
ลักษณ์ชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนามากที่สุด คือ ผ้าทอกะเหรี่ยง 
ตารางท่ี 1 อัตลักษณ์ชุมชน และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก 

 
2.การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีแนวทางยกระดับขีดความสามารถจากวิสาหกิจ

ชุมชนต้นแบบ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง และวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ ด้านทิศทางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ด้านผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านสมาชิก การบริหารสมาชิกและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ด้านบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิตและ
กระบวนการจัดการสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านต้นทุน และการบริหาร
การเงินในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 1 ศักยภาพการด าเนินงานระหว่างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบกับวิสาหกิจ

ชุมชนเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
3.การด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนมีปัจจัยเอื้อจ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย

บุคลากร ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยนโยบายรัฐบาล ปัจจัยเครือข่าย และปัจจัยการคมนาคม 
ส่วนปัจจัยขัดขวางจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการตลาด ปัจจัยเงินทุนงบประมาณ ปัจจัย
การบริหารองค์กร ปัจจัยที่ต้ัง ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการมีส่วนร่วม และปัจจัยคู่แข่งขัน  
ตารางท่ี 2 อัตลักษณ์ชุมชนและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

 


