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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ศึกษาระดับความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการคัดสรรเปน
สุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ระดับ 5 ดาว ในเขตภาคกลาง (2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ที่มีตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน (3) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของ
ของกลุมที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชน ระดับ 5 ดาว ในเขตภาคกลางจํานวน 170ราย โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามระหวาง .777 ถึง .931 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และสมการถดถอย
พหุคูณดวยวิธี Multiple Regression Analysisผลการศึกษาพบวา (1) ความคิดเห็นตอปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนมีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยการเปนผูริเริ่มในการลงทุน
ทําผลิตภัณฑชุมชน(2) ความคิดเห็นตอปจจัยที่เกี่ยวของของกลุมอยูในระดับมาก คือ ดานการปฏิสัมพันธกับภายนอก
กลุม โดยกลุมไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑเพื่อการสงออกที่กําหนดโดยรัฐบาลและ การมีสวนรวมของ
กิจกรรมของเครือขาย ซึ่ง กลุมเปนสวนหนึ่งของกลุมเครือขายในการประกอบกิจการชุมชนเพื่อประโยชนรวมกัน (3)
สําหรับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน พบวา การบริหารการตลาด การบริหารเงินและการ
ลงทุน การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขาย สงผลตอตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ
ชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สําหรับการศึกษาผูนําของผลิตภัณฑชุมชน และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ
ชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ผูประกอบการ การบริหาร การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขาย
ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน
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Abstract
The purpose of this research was to study (1) to study the level of success of community products
that were selected as the best 5 star community products in the central region (2) There are factors that
affect the success of community products. (3) Study factors related to management and related factors
of the group that affect the success. The products of the community in the central region, including
samples of the products of the 5-star community in the central region of 170 by means of simple random
sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire estimated at 5 levels with the
reliability of the questionnaire between .777 to .931. Statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation Pearson's correlation coefficient And multiple regression equations using
Multiple Regression Analysis. The results showed that (1) The opinions on the factors related to the
administration are at the highest level, the leaders of the community products have the highest level of
opinion. By being an innovator in investing in community products (2)Opinions on the relevant factors of
the group are at a high level by interaction with outside groups. Which the group has complied with the
standards of export products set by the government and Participation of network activities in which the
group is part of the network group in the community business for mutual benefits.(3) Study the factors
that affect the success of community products. Money and investment management Interaction with
outside groups Participation of network activities Affecting the success of community products With
statistical significance at the level of 0.05 for the leadership study of community products And community
product management does not affect the success of community products With statistical significance at
the level of 0.05
Keywords: Entrepreneurship, management, interaction with outside groups, Participation of network
activities, Success of community products
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและสังคมฉบับที่ 1
จนถึงฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 -2544 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมและมุงให “ คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ” พรอมทั้งปรับเปลี่ยน
วิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549
ไดอัญเชิญ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไปกับกระบวน
ทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมและในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ที่ประสบความสําเร็จนาพอใจ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเขมแข็งและเริ่มเติบโตอยางมีคุณภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐรวมทั้ง
การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคมไทยปจจุบันประเทศไทยอยูในประชาคมอาเซียน รัฐบาลไดมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน ทั้งทางดานการ
จัดการขนสงโดยอาศัยภูมิศาสตรของประเทศไทยที่มีขอไดเปรียบโดยมีพรมแดนติดตอกับประเทศอาเซียนทั้ง 4
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ประเทศ ไดแก ประเทศลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับการมีโครงสรางพื้นฐานในการขนสงทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ ที่เอื้ออํานวยทําใหสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะมีนักลงทุนเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยและสามารถกระจายสินคาของกลุมประเทศสมาชิกและสินคาที่ผลิตในประเทศไทยไปยังตลาดโลกและอีก
ดานหนึ่งที่รัฐบาลไดใหความสําคัญในดานลิขสิทธิ์ทางปญญาโดยหลักๆจะมุงเนนสินคาที่เกิดจากภูมิปญญาชาวบานและ
ความเปนเอกลักษณของทองถิ่นที่สั่งสมมาเปนเวลาชานานจนเกิดเปนสินคาที่มีเอกลักษณของแตละชุมชนและแตละ
จังหวัด ที่เรียกติดปากกันวา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP( หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2559 : 1)
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางรายไดและความเขมแข็งใหชุมชนสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่นสงเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหเกิดเครือขายบริหารระบบการเชื่อมโยงแหลงผลิตใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑตามหวงโซมูลคา
สูตลาดในแตละระดับเชื่อมโยงศูนยกระจายสินคา และหรือแหลงจําหนายสินคาภายใตโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใน
ปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,2557 : 1 ) ดังนั้นธุรกิจชุมชนจึงเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการสรางงาน สรางรายได สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนยังสงผลใหเกิดเม็ดเงินไหลเวียนในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศอยางตอเนื่อง(เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร,2553 : 3)ภาคกลางเปนภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย เปน
ภูมิภาคที่มีกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยตั้งอยู และมีประชากรในภูมิภาคมากที่สุด มีพื้นที่ 91,798.64
ตร.กม.และมีประชากร 20,085,971 ในประเทศ มีจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด 1 องคกรปกครองทองถิ่น ประกอบดวย
กรุงเทพมหานครฯ กําแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุริ สุโขทัย สุพรรณบุรี อางทอง
อุทัยธานี (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี,2559 : บทความ)โดยมีผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง ไดแก กลุมมีดอรัญญิก กลุม
ผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุมจักรสานไทยโบราณ ฯลฯ และในแตละจังหวัดไดเขารวมโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทยในป พ.ศ.2559เพื่อแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศมีผลิตภัณฑที่ไดรับ
ระดับ 5 ดาว จํานวน 1,602 ผลิตภัณฑ ทั่วประเทศ แตในระดับภาคกลางมี 300 ราย จาก 5 หมวดผลิตภัณฑ (บริษัท
อินโฟซิสเทค จํากัด,2558 : 1) และภาคกลางนอกจากเปนยุทธศาสตรบนแผนที่ประเทศไทย ยังเปนทั้งตนกําเนิดของ
การเมืองและการปกครองที่สืบทอดกันมาอยางชานานเปนศูนยรวมทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญ สงเสริมการพึ่งพาตนเอง
โดยใชตนทุนในชุมชนทองถิ่นของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประกอบการและเกิดการบริหารจัดการโดยคนใน
ชุมชนเพื่อสรางพลังและความเชื่อมั่นของศักยภาพของชุมชนในแตละจังหวัดก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี แตถึง
อยางไรก็ตามผลิตภัณฑชุมชนในแตละจังหวัดก็ยังประสบปญหาอุปสรรค หลายดานในการดําเนินงานตลอดระยะเวลา
ที่ดําเนินงานผลิตภัณฑชุมชนมา จนทําใหผูผลิตบางรายตองปดตัวไปในที่สุด ยกตัวอยาง เชน การขาดทุนหมุนเวียน
การขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดี ผูนําไมมีศักยภาพในการบริหารจัดการ การขาดทักษะเทคนิคใหมๆในการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑหรือการพัฒนาองคกร เปนตน ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ อัญชลี
พูนชัย (2547: 90) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 5 ดาวในระดับ
ภาค พบวา ความเขมแข็งของชุมชนเกิดจากระยะเวลาที่จัดตั้งกลุมและระบบการบริหารจัดการ สวนการบริหารจัดการ
ตองเกิดจากการวางแผนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สวนดานการผลิตตองมีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง
ดานบริหารการเงินมีปญหาดานเงินทุนหมุนเวียน 2 ราย
ผูวิจัยจึงไดเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลางเพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการที่ตองการยกระดับผลิตภัณฑในชุมชนของตนใหเปนที่ยอมรับทั้งในและ
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ตางประเทศและเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาของผลิตภัณฑชุมชน พรอมทั้งเปนขอมูลใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนใหกาวสูสากล

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ระดับ 5
ดาว ในเขตภาคกลาง
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนที่มีตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง
3. เพื่อ ศึกษาป จจัย ที่เกี่ ยวข องกับการบริหารและป จจัย ที่เ กี่ยวของของกลุ มที่ส งผลตอความสํา เร็จ ของ
ผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง มี 2 ปจจัยหลัก คือ
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร ในดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชน ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน
ดานการบริหารการตลาดและดานการบริหารเงินและการลงทุนสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง
2. ปจจัยที่เกี่ยวของของกลุม ในการปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุม การมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขายสงผล
ตอตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้ ไดแก ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในภาคกลาง ที่ไดรับการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในระดับ 5 ดาว จํานวน 422 ราย โดยกลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชน ในภาคกลาง ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในระดับ 5 ดาวจํานวน 205 ราย และไดรับ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 170 ราย คิดเปนรอยละ 82.93โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบมีความนาจะเปน (Probability Sampling) ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random Sampling) กลาวคือ
โดยหนวยตัวอยางทุกหนวยของประชากรมีโอกาสถูกสุมเปนกลุมตัวอยางโดยเทาเทียมกัน รวมกับวิธีการสุมแบบไมใส
คืน (Sampling without Replacement)ซึ่งเปนวิธีการที่ไมนําหนวยตัวอยางที่สุมไดแลวใสกลับไปในกลุมประชากร
อีกครั้ง เพื่อไมใหกลุมตัวอยางเกิดการตอบแบบสอบถามซ้ําอีกครั้ง โดยเทียบสัดสวนกับจํานวนประชากรจริงในแตละ
จังหวัด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชวิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน คือ (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก ชื่อผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน สถานที่ตั้งและระยะเวลาในการดําเนินกิจการ(2) ปจจัยที่มี
สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แบงออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารธุรกิจ ดานความเกี่ยวของ
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ของกลุม โดยขอคําถามจะเปนลักษณะการประเมินคา 5 ระดับ (3) ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ขอคําถามประเมิน
คา 5 ระดับ และ (4) ขอเสนอแนะปลายเปด
นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช กับผูประกอบการ
ในแตละจังหวัดที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและคาความ
เชื่อมั่น พบวา คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางอยูระหวาง 0.777-0.931 และคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.512-0.929
วิธีการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ตั้งแตเดือนตุลาคม2560 ถึงเดือน
มกราคม 2561 ไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 170 ฉบับคิดเปนรอยละ 82.92ซึ่งถือวา
เปนอัตราการตอบกลับที่เหมาะสม มากกวาอัตราการตอบกลับที่มีจํานวนนอยกวารอยละ 20 โดยไมมีการติดตาม
การวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหขอมูลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยชื่อผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน สถานที่ต้ังและ
ระยะเวลาในการดําเนิ นกิจการ 2) วิเคราะห ระดั บความคิ ดเห็นที่ เกี่ ยวข องกั บการบริหาร การเกี่ ยวข องของกลุ ม และ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน 3)การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร ประกอบดวยผูนําของผลิตภัณฑชุมชน การ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ การบริหารทางการตลาด การบริหารการเงินและการลงทุน สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุน
ชน 4) การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของของกลุมประกอบดวย การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุม การมีสวนรวมของกิจกรรมของ
เครือขาย สงผลตอตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุนชน สถิติที่ใชไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แสดงผลในรูปตารางประกอบคาอธิบายเชิงเหตุผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity)การหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)ทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือและการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ(MultipleRegression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูต อบแบบสอบถาม จํานวน 170ชุด สวนใหญอยูในกลุม ผูผ ลิตชุมชน สถาน
ที่ตั้งในการดําเนินกิจการสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯและระยะเวลาในการดําเนินกิจการอยูระหวาง 11-20 ป
2. การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร ประกอบดวยดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชน ดานการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑชุมชน ดานการบริหารการตลาด ดานการบริหารการเงินและการลงทุนที่สงผลตอความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง
ในการทดสอบสมมติฐาน ไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรวาขอมูลเหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะห
ความถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ด ว ยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น
(pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสูงเกินไป จนอาจเกิดปญหา
Multicollinearity ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารประกอบดวยดานผูนาํ ของผลิตภัณฑ
ชุมชนดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนดานการบริหารการตลาดดานการบริหารการเงินและการลงทุนที่สงผลตอ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง
*p < 0.05, **p < 0.01
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ตัว
แปร
LCP
CPM
MM
FCM
SCP

ดานผูนําของ ดานการบริหาร
ผลิตภัณฑ จัดการผลิตภัณฑ
ชุมชน
ชุมชน
(LCP)
(CPM)
0.308**
-

ดานการ
บริหาร
การตลาด
(MM)
0.314**
0.395**
-

ดานการ
ความสําเร็จ
บริหารเงิน ของผลิตภัณฑ
และการลงทุน
ชุมชน
(FCM)
(SCP)
0.339**
0.288**
0.315**
0.288**
0.454**
0.399**
0.494**

Tole
rance

VIF

0.825
0.794
0.710
0.739

1.211
1.259
1.408
1.352

จากตารางที่ 1 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารดานผูนําของผลิตภัณฑ
ชุ มชน (Leader of Community Products: LCP) ด านการบริ หารจั ดการผลิ ตภั ณฑ ชุ มชน (Community
ProductsManagement : CPM) ดานการบริหารการตลาด (MaketingManagement: MM)ดานการบริหารเงินและการ
ลงทุน (Finance and Capital Management : FCM ) มีคาอยูระหวาง 0.288 -0.494 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.80 ประกอบกับ
การพิจารณาจากคา VIF และพบวาคา VIF อยูระหวาง 1.211 - 1.408 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
ไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคู ณ
(Multiple Regression Analysis)ตอไปได
ตารางที่ 2แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของของกลุมประกอบดวย ดานการปฏิสัมพันธกับภายนอก
กลุม ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขายที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง
ตัวแปร

ดานการ
ปฏิสัมพันธกับ
ภายนอกกลุม
(IEF)

IEF
PNA
SCP
*p < 0.05, **p < 0.01

-

ดานการมี
สวนรวมของ
กิจกรรมของ
เครือขาย
(PNA)
0.541**
-

ความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑชมุ ชน
(SCP)

Tolerance

VIF

0.533**
0.546**

0.708
0.708

1.413
1.413

จากตารางที่ 2 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของของกลุม ดานการปฏิสัมพันธกับ
ภายนอกกลุม (Intecrative with External Factors : IEF)ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขาย ( Paxticipation
of Network Activities : PNA )มีคาอยูระหวาง 0.533 -0.546 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.80 ประกอบกับการพิจารณาจากคา VIF
และพบว าค า VIF อยู ระหว าง 1.413 - 1.413ซึ่ งไม เกิ น 10 แสดงว าความสั มพั นธ ของตั วแปรอิ สระไม ก อให เกิ ดป ญหา
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Multicollinearity จึ ง สามารถนํ า ไปทดสอบสมมติ ฐ านด ว ยการวิ เ คราะห ค วามถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)ได
ตารางที่ 3แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารประกอบดวยดานผูนําของผลิตภัณฑ
ชุมชนด านการบริ หารจัดการผลิ ตภั ณฑชุ มชนดานการบริ หารการตลาดด านการบริ หารเงิ นและการลงทุ นที่ ส ง ผลต อ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร

ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน
สัมประสิทธิก์ าร ความคาดเคลื่อน
มาตรฐาน (e)
ถดถอย (β)
1.791
0.350
0.086
0.070
0.061
0.065
0.151
0.065
0.302
0.064
0.278

t

P - value

คาคงที่ (a)
5.116
0.000
1. ดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชน
1.225
0.222
2.ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน
0.929
0.354
3.ดานการบริหารการตลาด
2.318
0.022*
4. ดานการบริหารเงินและการลงทุน
4.752
0.000**
Adjusted R Square
*p < 0.05, **p < 0.01
จากตารางที่ 3 วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารประกอบดวยดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนดานการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนดานการบริหารการตลาดดานการบริหารการเงินและการลงทุน ที่สงผลตอความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง พบวา ตัวแปรอิสระรวมกันพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 27.80 โดยพิจารณาจากคา
Adjusted R Square เทากับ 0.278 และเมื่อพิจารณาแตละตัวแปรพบวา
ดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง (β= 0.086, p > 0.05)
หมายความวา ผูนําของผลิตภัณฑชุมชนนั้นจะไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1
ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง (β= 0.061,
p > 0.05) หมายความวา การบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวาปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1.2
ดานการบริหารการตลาดส งผลตอความสําเร็จของผลิตภั ณฑชุ มชน ในเขตภาคกลาง (β= 0.151, p < 0.05)
หมายความวา การบริหารการตลาดไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.3
ดานการบริหารการเงินและการลงทุนสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 (β= 0.302, p < 0.01) หมายความวา การบริหารเงินและการลงทุนสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน
แสดงวายอมรับสมมติฐานที่ 1.4
ตารางที่ 4แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของของกลุมประกอบดวย ดานการปฏิสัมพันธกับภายนอก
กลุม ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขายที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง
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ปจจัยที่เกี่ยวของของกลุม

ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน
สัมประสิทธิก์ าร ความคาดเคลื่อน
มาตรฐาน (e)
ถดถอย (β)
2.011
0.231
0.268
0.058
0.285
0.057

t

P - value

คาคงที่ (a)
8.716
0.000
1. ดานการปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุม
4.633
0.000**
2. ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของ
5.017
0.000**
เครือขาย
Adjusted R Square
0.370
*p < 0.05, **p < 0.01
จากตารางที่ 4 วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของของกลุม ประกอบดวยดานการปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุม ดานการมี
สวนรวมของกิจกรรมของเครือขาย ที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน พบวา ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณตัว
แปรตามไดรอยละ 37.00 โดยพิจารณาจากคา Adjusted R Square เทากับ 0.370 และเมื่อพิจารณาแตละตัวแปรพบวา
ดานการปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 (β= 0.268, p < 0.01) หมายความวา การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ
ชุมชน แสดงวายอมรับสมมติฐานที่ 2.1ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขายสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน
ในเขตภาคกลาง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (β= 0.285, p < 0.01) หมายความวา ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของ
เครือขายสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวายอมรับสมมติฐานที่ 2.2
อภิปรายผล
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร พบวา ผูนําของผลิตภัณฑชุมชน ไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ
ชุมชน ในเขตภาคกลาง เนื่องจากผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนเปนทั้งผูริเริ่ม สรางแรงจูงใจ รวมถึงรวมกําหนด
วิสัยทัศนและไดรับความไววางใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆแทนสมาชิกในเรื่องตางๆ ตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดตั้งกลุม
ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินงานของกลุมยาวนาน แตสําหรับในยุคปจจุบันผูนําอาจจะเขามามีบทบาทโดยตรงนอยลง
และเปดรับความเห็นจากคนรุนใหมเพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพในตอยอดผลิตภัณฑชุมชนใหกาวทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย นิภาภรณ จงวุฒิเวศย และคณะ (2553) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวาปจจัยที่เกี่ยวกับผูนํามีผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดถากลุมธุรกิจชุมชนมีความเสียสละในการปฏิบัติงานสามารถ
แกปญหาของกลุมไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพพอกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน มีวิสัยทัศนใน
การนําพาผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถพัฒนาตอไปได ก็จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ แตเนื่องจากผลิตภัณฑชุมชน
ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตามนโยบายการสงเสริมของรัฐบาลหรือการทําธุรกิจแบบกาวกระโดดในยุคปจจุบันเพื่อ
นําพาผลิตภัณฑชุมชนในกลุมของตนใหประสบความสําเร็จมากขึ้นตามการเปาหมายของรัฐบาลในการขยายตลาดไปสู
ตลาดในประเทศและตางประเทศนั้น จึงทําใหปจจัยในดานนี้ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวา การบริหาร
จัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง เนื่องจากสมาชิกมีสวนรวมในการ
วางแผน กําหนดวัตถุประสงค การจัดการวัตถุดิบ การผลิต วางกฎระเบียบ รวมกันและมีการติดตาม ประเมินผลในการ
ทํางานของสมาชิกอยางสม่ําเสมอ ตลอดระยะการดําเนินงานของกลุม ทําใหการจัดการอยางเปนระบบของกลุม
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ผลิตภัณฑชุมชนเขาหลักเกณฑสําหรับการคัดเลือกเปนโอทอป 5 ดาว ทั้งในดานการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบ
บรรจุภัณฑ การจัดทําบัญชี รวมถึงระยะเวลาในการจัดตั้งและการมีสวนรวมของชุมชน ในการนี้ผูประกอบการที่ไดรับ
การคัด เลื อกใหเ ปน สุด ยอดผลิ ตภั ณฑ ชุม ชนในระดั บ 5 ดาว นั้น มีป จจัย ในดา นการบริห ารจัด การผลิ ตภั ณฑ ตาม
องคประกอบและเกณฑการคัดสรรที่ชัดเจน ทั้งคุณภาพและศักยภาพในการสงออก รวมไปถึงระยะเวลาการกอตั้งของ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและนโยบายของภาครัฐ จึงทําใหปจจัยในดานนี้ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวา
การบริหารการตลาดสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง เนื่องจากผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนและสมาชิกไดทําการสํารวจความตองการของลูกคา สรางความโดดเดนของผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของ
ตลาด กําหนดราคาและชองทางในการจัดจําหนายที่เหมาะสมเพื่อใหลูกคาเลือกซื้อไดและพรอมรวมมือกันในการ
พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ทั น สมั ย ในการขยายฐานลู ก ค า รวมถึ ง เข า ร ว มการจั ด แสดงสิ น ค า ในการโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธผ ลิ ตภั ณฑ ช องกลุ ม พรอ มทั้ ง นํา ขอ มู ลความตอ งการของลู กค า เพื่ อ นํา มาใชใ นการบริห ารงานจึ ง
สอดคลองสืบพงษ ฟุงวัชรากร (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหัตถกรรมไมในอําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ศูนยผลิตตุกตาเชียงใหมมีการจัดการดานการตลาดรวมทั้งมีการจัดการดานสวนประสมทางการตลาด
(marketing mix) มีการจัดการดานผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพื่อปองกันมิใหผูซื้อเกิดความเบื่อหนาย มีการ
จัดการดานการกําหนดราคาดวยการทําใหลูกคายอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑ มีการกําหนดตลาดเปาหมายที่ชัดเจน
คือเนนกลุมลูกคารายไดคอนขางสูงและชาวตางชาติ มีปจจัยในดานการบริหารการตลาดเปนไปตามองคประกอบและ
เกณฑการคัดสรรที่ชัดเจนทั้งคุณภาพและศักยภาพในการสงออก จึงทําใหปจจัยในดานนี้สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้ง
ไวพบวา การบริหารการเงินและการลงทุนสงผลตอความสําเร็จของผลิตภั ณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง เนื่องจาก
ผูประกอบการตองใชเงินในการหมุนเวียนเพื่อดําเนินงาน โดยมีสถานะทางการเงินมีปริมาณเงินทุนและศักยภาพการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับกําลังการผลิตของกลุม แหลงเงินทุน มี 2 ประเภท คือทุนจากสมาชิกและเงินทุนจากการ
สนับสนุนหนวยงานรัฐ การวางแผนทางการเงินใชหลักการพยากรณและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ จึงสอดคลอง พิมพ
พิสุทธิ์ อวนล้ําและคณะ(2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร พบวา กลุมโอทอปมีสถานะทางการเงินที่ผันแปรตามระบบเศรษฐกิจโลกดานกําลังซื้อลดลงและ
ไมตอเนื่อง แหลงเงินทุนมีความเขมงวดและกลุมมีขอจํากัดดานทุนในการรองรับการขยายงานและการวางแผนทาง
การเงินยังไมมีระบบ เงินทุนมีนอยไมเพียงพอขาดเงินทุนหมุนเวียนในการขยายพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ระบบบัญชีไม
เปนระบบ ไมสามารถนําสถานะทางการเงินอางอิงในการขอกูกับสถาบันการเงินได และการจะทําใหผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนมีเงินหมุนเวียนสภาพคลองสูงถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับทุกธุรกิจเพื่อใหประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ จึงทําใหปจจัยทางดานนี้สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
2.ปจจัยที่เกี่ยวของของกลุมพบวา การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ
ชุมชน ในเขตภาคกลาง เนื่องจากผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนไดรับสนับสนุนและสงเสริมในการชวยพัฒนาความรู
ฝกทักษะ จัดจําหนายสินคาและเขารวมกิจกรรมตางๆของรัฐพรอมปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑเพื่อการ
สงออก ทั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ พรพรรณ คํามั่น (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมทอ
ผาพื้นเมือง กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรน้ําใสใต ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ปจจัย
ดานการปฏิสัมพันธกับองคกรภายนอกกลุมหลายกลุมโดยเปนความสัมพันธในเชิงบวกทั้งองคกรภายในชุมชนและนอก
ชุมชน ทั้งในสวนขององคกรภาครัฐ องคกรเอกชนและภาคประชาชนเขามาใหการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
ดานตางๆจึงทําใหปจจัยทางดานนี้สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลางเพื่อเปนแนวทางในการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหกอเกิดความสําเร็จในการขยายตลาด ดังนี้ 1.ดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนผูประกอบการ
แบงปนความรูประสบการณที่มี ในการบริหารผลิตภัณฑชุมชนใหเปนยอมรับ พรอมทั้งแนะนําเคล็ดลับในการดําเนิน
กิจการไดอยางตอเนื่องและยาวนาน 2.ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ
ชุมชน ในเขตภาคกลาง การพัฒนาทางดานการบริหารการจัดการผลิตภัณฑชุมชนตองมีการตอยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหควบคูกับการขยายธุรกิจในยุคปจจุบัน การบริหารจัดการผลิตภัณฑของกลุมที่ดี จะแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑที่
จะออกสูทองตลาดในอนาคต 3. ดานการบริหารการตลาด พบวา การกําหนดราคาและชองทางในการจัดจําหนายที่
เหมาะสมมากที่สุด เพื่อใหลูกคาซื้อสินคาไดสะดวกสบายมากที่สุด นั่นแสดงใหเห็นวาผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนให
ความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกใหลูกคาเขาถึงสินคาไดงายสะดวกและรวดเร็ว 4. ดานการบริหารเงินและการ
ลงทุน ผูนําและสมาชิกไดตกลงรวมกันในการบรรลุเปาหมายเพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนมากที่สุด นั่นแสดงใหเห็น
ผูประกอบการและสมาชิกใหความสําคัญในการรวมมือกันเพื่อมุงสูเปาหมายที่ตั้งไวดวยกัน นั่นคือผลตอบแทนที่จะได
มากจากการจําหนายสินคาในชองทางการจัดจําหนายตางๆ ทําใหเกิดการกระจายรายไดไปสูสมาชิกในชุมชน 5. ดาน
การปฏิสั มพัน ธกับ ภายนอกกลุ ม แต คาเฉลี่ย นอยกวา ตัว อื่น นั่นแสดงให เห็น ผูป ระกอบการผลิต ภัณฑ ชุมชนให
ความสําคัญไมมากกับการที่รัฐบาลหรือเอกชนเขามาสงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑในการเกิดผลิตภัณฑ
ใหมสูทองตลาดหรือการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนจากการวิจัยจากความรวมมือในอนาคต 6 ดานการมีสวนรวม
ของกิจกรรมของเครือขาย การเขารวมกับกลุมครือขายเพื่อจัดงานแสดงสินคาตามสถานที่ตางๆทั้งในและตางประเทศ
มีความเห็นอยูในระดับมากทั้งที่ขอคําถามอื่นมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน นั่นแสดงใหเห็น ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนให
ความสําคัญไมมากกับการเขารวมกับกลุมครือขายเพื่อจัดงานแสดงสินคาตามสถานที่ตางๆทั้งในและตางประเทศ
เนื่องจากชองทางการเขาถึงลูกคาในยุคปจจุบันมีคอนของหลากหลายแตในอนาคตอาจจะมีการรวมมือในรูปแบบอื่นๆ
เชน การรวมกลุมสินคาชนิดเดียวกันผานเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดราคากลางของผลิตภัณฑชุมชน ฯลฯ เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งของกลุ ม ในด า นอื่ น ๆที่
นอกเหนือจากตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของยังพบวา ยังมีตัวแปรอื่นๆของ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของของกลุมที่นาสนใจซึ่งมีผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน เชน
ประสบการณดานธุรกิจ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ เปนตน
2. ควรนําเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บขอมูลอื่นๆ มาใช เชนการสัมภาษณ การสงแบบสอบถามแบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดรับขอมูลที่รวดเร็วและความคิดเห็นเชิงลึก เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นและได
ขอมูลที่สามารถนํามายกระดับผลิตภัณฑ
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