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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาวการณ์และความต้องการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ 2) พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 361 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสอบถาม และ 2) นักวิชาการ ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 40 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนา
กลุ่ม และประเด็นการเสวนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่ใช้
สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการท�ำธุรกิจออนไลน์
อยู่ในระดับน้อย ส่วนใหญ่เป็นเพียงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลทางธุรกิจ และใช้เฟสบุคและไลน์ในการติดต่อ
สื่อสาร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อให้สามารถเพิ่มลูกค้าและยอดขาย โดยรูปแบบที่ต้องการคือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
เฟสบุค ไลน์ และเว็บสื่อกลางการค้าขาย (E-Market Place) ที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ เพราะจะท�ำให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลา
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นครราชสีมา 30000
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2. รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น คือ “SMART Entrepreneur Model”มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการได้แก่ 1) สื่อสังคมออนไลน์ (S: Social
Media) 2) เครื่องมือทางการตลาด (M: Marketing Tools) 3) หน่วยงานช่วยเป็นพี่เลี้ยง (A: Assistants) 4) การเผยแพร่
สินค้าโดยนักรีวิวหรือภาพถ่าย (R: Reviewer & Influencer) และ 5) เทคโนโลยีดิจิทัล (T: Technology Digital) รูปแบบ
ดังกล่าวผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีมาก และผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมแล้ว
ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีดิจิทัล, การพัฒนารูปแบบ, วิสาหกิจชุมชน

							

ABSTRACT

The objectives of this research are to 1) study of the situation and demand for digital technology and
innovations of community enterprise entrepreneurs; 2) develop a digital technology model to increase market
competition potential for community enterprise entrepreneurs. This A R&D research was used to collect data
from 1) 361 entrepreneurs in Nakhon Ratchasima province, collecting data by questionnaires 2) 40 individuals
of Academic Business Entrepreneurs and Community leaders, collecting data by focus group discussion.
Quantitative data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation, and qualitative
analysis by content analysis. The findings revealed as follows:
1. The study of the use of digital technology of the entrepreneurs found That entrepreneurs mostly used
smartphones as a communication tool. Entrepreneurs have knowledge of information technology and the online
business at low level. They also just use the internet to search for information and use Facebook, and Line.
They want to bring digital technology and innovation into their business, especially, the product promotion
increase customers and sales. The preferred format is to use social media such as Facebook and e-Market
that can be used on smartphones, which will make it easier to communicate with customers at any time.
2. The digital technology model to increase the competitiveness is SMART model, to consist of 5
components: 1) Social media, 2) Marketing tools, 3) Assistants or mentor agencies, 4) Publishing by reviewers
or photos, and 5) Digital technology. The model was evaluated by the scholars and guaranteed by public
hearing and the result was found at a very good level.
Keywords: Digital technology, Model development, Community enterprise

บทน�ำ

ในปี 2557 ประเทศไทยมี จ�ำนวน SME ทั้ ง สิ้ น
2,736,744 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 เมื่อเทียบกับ
วิสาหกิจทั้งหมดของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง
10,501,166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.3 ของการจ้างงาน
ทัง้ หมด และสร้างมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) 5,212,004 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.6 ของ
GDP ประเทศ สามารถแบ่งประเภทของผู้ประกอบการ
SME ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ เป็น ประเภทการค้า

ร้อยละ 42.5 การผลิตร้อยละ 18.3 และประเภทบริการ
ร้อยละ 38.1 (ส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2559, น. 2-5)
ส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(2559, น. 7) ได้วิเคราะห์โอกาสของ SME ไทยไว้ดังนี้
1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนับสนุนให้การรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร และความรูต้ า่ ง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นช่องทาง
การตลาดส�ำหรับ SME ที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถ
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เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก 2) รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการ
ส่งเสริมและพัฒนา SME โดยยกให้เป็นวาระแห่งชาติที่
ทุกหน่วยงานต้องให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ ทั้งนี้
เนื่องจาก SME หรือวิสาหกิจถือเป็นรากฐานส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 3) แนวโน้มและกระแสใหม่ ๆ
ในสังคมโลก เช่น สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของสังคม
เมื อ งและคนชั้ น กลางความตื่ น ตั ว ด้ า นสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทสตรีที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนรูปแบบการ
ใช้ชีวิตและสังคมยุคดิจิทัล ล้วนแล้วแต่สร้างโอกาสใหม่
ในการท�ำธุรกิจของ SME เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้ า ได้ ม ากขึ้ น 4) ธุ ร กิ จ ออนไลน์ (E-Commerce)
และธุรกิจบนอุปกรณ์พกพา (M- Commerce) มีบทบาท
มากขึ้นต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่ม
SMEเพราะถือเป็นช่องทางการตลาดที่ต้นทุนน้อยที่สุด
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงมีการจัดท�ำแผนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 25602564) ทีม่ เี ป้าหมายให้สดั ส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของ SME ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564 โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาที่ส�ำคัญ คือ 1) ปรับปรุงให้การด�ำเนินธุรกิจของ
SME มีความสะดวกมากขึ้น 2) ส่งเสริมให้ SME มีความ
สามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ และ 3) พัฒนา
SME รุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สร้าง
คุณค่าและมูลค่า
นอกจากนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (2559, น. 1-2) ยังมีการจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม เช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปาน
กลาง การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตร การผลิต
และการบริการ โดยเฉพาะในกลุม่ SME และวิสาหกิจชุมชน
จากนโยบายและแผนดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ปจั จุบนั มีการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ชุมชนไปมากแล้ว เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วย ICT ชุมชนกว่า
2,000 แห่ง ทั่วประเทศ และจะขยายให้ครบ 10,000 แห่ง
ภายใน 10 ปี อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพัฒนารูปแบบ

เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม
ต่าง ๆ ทั้ง SME, OTOP, วิสาหกิจชุมชน และ Start up
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการชุ ม ชนในจั ง หวั ด
นครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการวิสาหกิจกว่า
70,000 ราย จึงคาดหวังว่าการด�ำเนินโครงการดังกล่าวนี้
จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา
และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาสภาวการณ์และความต้องการใช้งาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส�ำหรั บ
เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การด�ำเนินโครงการวิจัยมีเนื้อหาที่สมบูรณ์
ครบถ้วนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนา
สมรรถนะ แนวคิ ด การพั ฒ นารู ป แบบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
นวั ต กรรมแนวคิ ด เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล รู ป แบบการเรี ย นรู ้
ของคนแต่ละเจนเนอเรชัน่ การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการ
ตลาดออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development: R&D) ซึง่ ใช้วธิ กี าร
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบพหุวิธี (Multi Methods) โดยการ
สอบถาม และการสนทนากลุ่ม รายละเอียดขั้นตอนการ
ด�ำเนินการวิจัย มีดังนี้
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ตอนที่ 1 การศึกษาสภาวการณ์และความต้องการ
ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
1. ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ในขั้ น ตอนนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน OTOP, SME ในจังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวน 77,605 ราย ครอบคลุมทั้งกลุ่มกิจการการขายส่ง
ขายปลีก การบริการและการผลิต ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางเครซี่มอร์แกน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตาม
สัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง 361 ราย (Krejcie and Morgan,
1970, pp. 607-610) ส�ำหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญได้แก่
อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ผู ้ แ ทนส�ำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
หอการค้าจังหวัดนักธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
OTOP, SME และผู้น�ำชุมชนจ�ำนวน 40 คนซึ่งได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง แล้วแบ่งกลุ่มตามประเภทกิจการเป็น
5 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) แบบสอบถามซึง่ มีลกั ษณะค�ำถามแบบมาตรประเมินค่า
5 ระดับใช้สอบถามผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
สภาพการใช้งานเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ ระดับ
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการท�ำธุรกิจออนไลน์
และความต้องการในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ 2) ประเด็นการสนทนากลุ่ม
3. วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด�ำเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยัง กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งทางไปรษณีย์และการส่งผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้
ตอบผ่าน Google Form จากนัน้ ทวนสอบข้อมูลเชิงปริมาณ
ทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถามด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ
โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้แทนอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยส�ำนักงานพัฒนาชุมชน หอการค้าจังหวัด
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้น�ำชุมชน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา แล้วน�ำ
เสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการพรรณนา
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ตอนที่ 2 การพั ฒ นารู ป แบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ส�ำหรั บ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ทางการตลาดให้ กั บ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
1. ประชากร กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล คื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 5 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รู ป แบบ คื อ แบบประเมิ น ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
ค�ำถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผล
รูปแบบใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
3. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 5 คน ตอบแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ และประเมินผลการใช้รูปแบบโดยการจัดกิจกรรม
สนทนากลุ่มแล้วบันทึกผลในแบบบันทึกการสนทนา
4. การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
ของแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รู ป แบบโดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ตามวิ ธี ข อง
ครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 1.00 และวิเคราะห์ผลจากการจัดสนทนากลุ่ม
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาวการณ์และความต้องการใช้
งานเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ของผู ้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
		 1.1 ผลการศึกษาสภาพการใช้งานเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ของผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
นครราชสีมา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลาง
คนและผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟน
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร มี ส ่ ว นน้ อ ยที่ ยั ง ใช้
โทรศั พ ท์ แ บบธรรมดา ผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Line ในระดับปานกลาง แต่มี
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ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ เช่น ความรู้ด้าน
กฎหมายการขายสินค้าออนไลน์ การวางแผนเพื่อสร้าง
ผลก�ำไรทางธุรกิจออนไลน์ การถ่ายภาพเพื่อเผยแร่สินค้า
ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดท�ำบัญชีรับ-จ่ายและการพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น การจดทะเบี ย นร้ า นค้ า พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าการจัดท�ำโฆษณา
และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า
อยู่ในระดับน้อย
		 1.2 ผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ค วาม
ต้องการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า
เพือ่ เพิม่ ลูกค้าและยอดขาย โดยรูปแบบทีต่ อ้ งการคือการใช้
Social media เช่น Facebook Line และรูปแบบเว็บสื่อ
กลางการค้าขาย (E-market place) ที่สามารถใช้งาน
บนสมาร์ทโฟนได้ เนื่องจากไม่ต้องลงทุนมาก เพราะมีอยู่
แล้ว สามารถน�ำมาใช้ได้ทันที ส่วนในด้านความต้องการ
สื่ อ ออนไลน์ ม าช่ ว ยส่ ง เสริ ม การตลาดและขายสิ น ค้ า
ออนไลน์ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต้องการเทคโนโลยี
ทีส่ ามารถสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์และติดต่อกับผูข้ ายได้ตลอด
เวลาสืบค้นข้อมูลได้ รวมทั้งสามารถฝากข้อความผ่านสื่อ
ออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการติดต่อกลับผู้ที่ให้ความสนใจ
สินค้าหรือบริการได้ตลอดเวลา
		 1.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคามของวิสาหกิจชุมชนพบว่า วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมามีจดุ แข็งและโอกาสคือ มีความยืดหยุน่
คล่องตัว ปรับตัวได้ดีตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความ
คิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้เฉพาะด้านการผลิตสินค้า
และบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
อย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีสนับสนุนให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
ต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางการตลาดส�ำหรับ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เพราะสามารถเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ ทั่ ว โลก

นอกจากนี้ธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) และธุรกิจ
บนอุปกรณ์พกพา (M- Commerce) มีบทบาทต่อการเติบโต
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ต้นทุนน้อยที่สุด และ
มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกยุคดิจิทัล
แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมี
จุดอ่อนและภัยคุกคาม คือ ขาดการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ สินค้ามีราคาไม่สูง
เนื่ อ งจากมี คู ่ แ ข่ ง จ�ำนวนมากการประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า
ยังไม่หลากหลายรูปแบบและช่องทาง ผูป้ ระกอบการชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ขาด
ความรู้ในการท�ำการตลาดออนไลน์และขาดการถ่ายทอด
ความรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาสู ่ ค นรุ ่ น ใหม่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจส่งผลให้ก�ำลังซื้อของลูกค้าลดลงการเปิดเสรี
ทางการค้าการลงทุนในสินค้าและบริการต่าง ๆ ท�ำให้ธรุ กิจ
ในประเทศเผชิญกับการแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการท�ำงานที่มี
เงินเดือนมากกว่าการท�ำงานที่มีรายได้ไม่แน่นอนท�ำให้
ไม่นิยมการท�ำวิสาหกิจชุมชนที่เป็นการต่อยอดภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่
เหมาะสมเพือ่ ใช้ในการส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
		 รู ป แบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้
ในการส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น คื อ “SMART
Entrepreneur Model” ซึ่งให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบ
หลัก 5 ประการคือ 1) สือ่ สังคมออนไลน์ (S: Social media)
2) เครื่ อ งมื อ ทางการตลาด (M: Marketing tools)
3) หน่วยงานช่วยเป็นพี่เลี้ยง (A: Assistants) 4) การ
เผยแพร่สินค้าโดยนักรีวิวหรือภาพถ่าย (R: Reviewer &
Influencer) และ 5) เทคโนโลยีดิจิทัล (T: Technology
Digital) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล “SMART Entrepreneur
Model” เป็นแนวทางในการน�ำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
มาใช้ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชน โดยผ่านการประเมินความเหมาะสมของ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บดีม าก (คะแนนเฉลี่ย 4.53 จาก
คะแนนเต็ม 5) ทั้งนี้การที่จะน�ำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
มาใช้ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการจะ
ต้องด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ กล่าวคือ
ปัจจัยน�ำเข้าที่ส�ำคัญของการประกอบธุรกิจของชุมชนคือ
สินค้าและบริการของชุมชน เมื่อมีสินค้าและบริการแล้ว
กระบวนการในการน�ำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจทิ ลั มาส่งเสริม
ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุผล รวมทั้งผู้บริโภค ลูกค้า หรือผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจจนเกิดการซื้อซ�้ำหรือใช้บริการซ�้ำซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้ประกอบการชุมชนนั้น ควรประกอบด้วยการด�ำเนินการ
ตามองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่

1. สื่อสังคมออนไลน์: S ย่อมาจาก Social media
หมายถึง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line
เว็บบล็อก ทวิตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย มาเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก
มีความสะดวกเพราะสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ท�ำให้
การเข้าถึงท�ำได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัด ท�ำได้ทุกที่ทุกเวลา
ทั้งยังสามารถน�ำเสนอเนื้อหาได้ทั้งแบบข้อความ รูปภาพ
และวิดีโอ ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว นอกจาก
นี้ ยั ง สามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ร ะหว่ า ง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเอง ระหว่างลูกค้า
หรือผู้รับบริการ หรือกับหน่วยงานพี่เลี้ยงหรือหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู ้ แ ละให้ ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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2. เครื่ อ งมื อ ทางการตลาด: M ย่ อ มาจาก
Marketing Tools หมายถึง การเลือกเครือ่ งมือทางการตลาด
ที่เหมาะสม เช่น STP ซึ่งประกอบด้วย 1) การแบ่งส่วน
ตลาด (Segmenting) 2) การก�ำหนดกลุ ่ ม เป้ า หมาย
(Targeting) และ 3) การก�ำหนดต�ำแหน่ง (Positioning)
เครื่องมือ STP จะท�ำให้ผู้ประกอบการได้กลุ่มลูกค้าตาม
เป้าหมายที่ต้องการและท�ำให้สามารถเลือกใช้ส่วนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสม โดยทีก่ ารวางต�ำแหน่ง
ทางการตลาดและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารเลือก
ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
กลุม่ เป้าหมาย รูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
การขายสินค้าหรือบริการผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเฉพาะ
การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ
ต้องเลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับ
สือ่ ของผูบ้ ริโภค เช่น ในรูปแบบข้อความ คลิปวิดโี อ รูปภาพ
หรืออินโฟกราฟิก เป็นต้น เพราะคนแต่ละเจนเนอเรชั่น
จะมีพฤติกรรมหรือรสนิยมที่แตกต่างกันไป
3. หน่ ว ยงานช่ ว ยเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง: A ย่ อ มาจาก
Assistants หมายถึ ง การมี ห น่ ว ยงานอาจเป็ น ภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั รวมถึง
การท�ำการค้าออนไลน์เข้ามาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษา
ให้ค�ำแนะน�ำในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรมการใช้งาน
สมาร์ทโฟนเพื่อการท�ำธุรกิจซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้ฟังก์ชัน
การใช้งานต่าง ๆ ค่อนข้างมาก การช่วยพัฒนานวัตกรรม
เว็บไซต์ตลาดกลาง (E-Marketplace) ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ชุมชน การช่วยริเริ่มตั้งกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายการตลาด
การช่วยอบรมให้ความรูด้ า้ นพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมทัง้
การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนา ฯลฯ
4. การเผยแพร่สินค้าโดยนักรีวิวหรือภาพถ่าย: R
ย่อมาจาก Reviewer & Influencer หมายถึง การแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้สินค้าหรือบริการ หรือการถ่ายภาพของ
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวด้วยการบอกต่อปากต่อปาก หรือ
การน�ำเสนอผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น เฟสบุ ค ไลน์
เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ได้
ผลสูงสุด เนื่องจากจะท�ำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลอย่าง

รวดเร็ว และท�ำได้ทนั ที เช่น เพียงแค่มลี กู ค้าหรือผูร้ บั บริการ
หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจเองสามารถถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ
แล้วแชร์ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทางสือ่ ออนไลน์ หรือแม้แต่การ
ถ่ายทอดสดผ่าน Face book live ก็สามารถสือ่ สารเผยแพร่
ข้อมูลสินค้าและบริการไปยังลูกค้าได้ทนั ที แต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งที่ต้องค�ำนึงคือการรักษาคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้นักรีวิวหรือ
นักถ่ายภาพเหล่านัน้ น�ำเสนอเรือ่ งราวทีท่ �ำให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกต่อธุรกิจของชุมชน เพราะหากเป็นผลกระทบเชิงลบ
ก็จะส่งผลต่อธุรกิจในทันทีเช่นกัน
5. เทคโนโลยีดิจิทัล: T ย่อมาจาก Technology
Digital หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม การน�ำเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การ
บริ ห ารคลั ง สิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจทิ ลั เป็นสือ่ กลางในการติดต่อ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เช่น การสร้างเพจ
ร้ า นค้ า ผ่ า นเฟสบุ ค การสร้ า งเว็ บ เซอร์ วิ ซ ส�ำหรั บ เป็ น
ตลาดกลางให้ผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มต่าง ๆ สามารถน�ำ
เสนอข้อมูลร้านค้า ผลิตภัณฑ์ การซื้อขายออนไลน์ การ
ค้นหาความรู้ใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการมีความสะดวกสบายขึน้ รวมทัง้ ช่วยลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งส�ำคัญที่ผู้ประกอบการต้อง
ค�ำนึงในการค้าขายออนไลน์ คือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั การตอบสนองทีร่ วดเร็ว และการสร้างความเชือ่ มัน่
แก่ลูกค้าด้วยการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าหรือ
บริการ
ทั้งนี้การด�ำเนินการตามองค์ประกอบ ทั้ง 5 ประการ
ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกันในลักษณะ
ของการบู ร ณาการ (Integration) และเป็ น องค์ ร วม
(Holistic) โดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานพีเ่ ลีย้ ง
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเงือ่ นไขของการใช้โมเดล “SMART
Entrepreneur Model” ต้องน�ำไปจัดท�ำเป็นแผนกลยุทธ์
(Strategic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อ
น�ำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถน�ำเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมดิจิทัลมาเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจได้
อย่างแท้จริง

อภิปรายผล

รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การแข่งขันทางการตลาดของผูป้ ระกอบการชุมชน “SMART
Entrepreneur Model” ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ
ได้แก่ 1) สื่อสังคมออนไลน์ (S: Social media) 2) เครื่อง
มือทางการตลาด (M: Marketing tools) 3) หน่วยงาน
ช่วยเป็นพี่เลี้ยง (A: Assistants) 4) การเผยแพร่สินค้า
โดยนักรีวิวหรือภาพถ่าย (R: Reviewer & Influencer) และ
5) เทคโนโลยีดิจิทัล (T: Technology Digital) พัฒนาขึ้น
จากข้อเท็จจริงทีไ่ ด้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดบนอินเทอร์เน็ต และ
การตลาดออนไลน์ที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้ต้อง
ประกอบไปด้วยการมีสนิ ค้าหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ น่าสนใจ
การท�ำการตลาดผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ซงึ่ มีตน้ ทุนน้อย แต่
ประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
ท�ำได้อย่างรวดเร็ว การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตและคลังสินค้า รวมทั้งการ
ที่จะต้องมีที่ปรึกษา หรือหน่วยงานคอยให้ค�ำแนะน�ำและ
สนับสนุนส่งเสริมนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชญาภัทร์ กี่อาริโย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคกลางพบว่ า รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิจชุม ชนในกลุ่ม จังหวัด ภาคกลาง
ประกอบด้วย 23 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 1) การควบคุมตนเอง
2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 3) การตัดสินใจ 4) การมอบ
หมายงาน 5) การสร้างแรงจูงใจ 6) กฎระเบียบข้อบังคับ
วิสาหกิจชุมชน 7) การเงิน/การบัญชี 8) การบริหารการ
ตลาด 9) การจั ด การสินค้า 10) การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต
11) การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ 12) การถ่ า ยทอด
ความรู้ 13) การก�ำหนดทิศทางและเป้าหมาย 14) การ
วางแผนการด�ำเนินงาน 15) การมีส่วนร่วมของสมาชิก
16) การประเมินผลและการติดตาม 17) การจัดท�ำแผน
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน 18) การประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล
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ข่ า วสาร 19) การติ ด ต่ อ ประสานงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก 20) การสร้างเครือข่าย 21) ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 22) ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ 23) จริยธรรม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและยังสอดคล้องกับ ผลการ
ศึกษาของโกสินทร์ ช�ำนาญพล (2558) ที่ได้ท�ำการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาด
วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายการ
ตลาดวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วที่ เ รี ย กว่ า “DARE TO
DREAM Market Network Model” ประกอบด้วยองค์
ประกอบ 11 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความโดดเด่นให้
แหล่งท่องเที่ยว (Distinction: D) 2) การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ (Advertising: A) 3) การก�ำหนดราคา
ที่เหมาะสม (Reasonable Price: R) 4) การสร้างความ
สะดวกสบายในการรับบริการ(Easiness or Expedience:
E) 5) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว (Tourism Network:
T) 6) การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Organizing: O)
7) การกระจายภาวะผู้น�ำ (Distributed Leadership: D)
8) การวิจัยการท่องเที่ยว (Research: R) 9) การให้การ
ศึกษาแก่บุคลากร (Education: E) 10) การรับผิดชอบต่อ
สังคม (Accountability: A) และ 11) การใช้เครื่องมือทาง
การตลาด (Marketing Tools: M)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะในการน�ำผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
		 1.1 รูปแบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการพัฒนาขึน้ จากข้อเท็จจริงทีไ่ ด้จากการ
ส�ำรวจข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้จริง
		 1.2 นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น รู ป แบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่จะ
น�ำไปใช้ส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการตามรูปแบบ
เทคโนโลยีที่คณะผู้วิจัยออกแบบไว้ควรรองรับการใช้งาน
บนสมาร์ทโฟน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว
และสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
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		 1.3 ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่
ในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีและระบบการ
ค้าออนไลน์จะช่วยให้เกิดการแข่งขันและการกระจายราย
ได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจทิ ลั ส�ำหรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ทีส่ ามารถรองรับ
การใช้งานบนระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการ
Android ของสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการ
ใช้งานของผู้ประกอบการ
		 2.2 ควรมีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แก่ผู้ประกอบการชุมชนด้วยระยะเวลาที่พอเหมาะ และมี
การติดตามผล ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้สูงอายุ และขาดทักษะ
ความช�ำนาญด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ด�ำเนิ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดผ่ า นระบบออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2.3 เนื่ อ งจากในจั ง หวั ด นครราชสี ม ามี
ผูป้ ระกอบชุมชนค่อนข้างมาก และอยูใ่ นกลุม่ ทีก่ �ำลังพัฒนา
เข้าสู่การแข่งขัน จึงควรมีการขยายผลการวิจัยและพัฒนา
ในพื้นที่อื่นให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการ
แข่งขัน
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