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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ศึกษาระดับความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับการคัดสรรเปน

สุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ระดับ 5 ดาว ในเขตภาคกลาง (2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

ท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน (3) ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของ

ของกลุมท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก ผูประกอบการผลิตภัณฑ

ชุมชน ระดับ 5 ดาว ในเขตภาคกลางจํานวน 170ราย โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามระหวาง .777 ถึง .931 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และสมการถดถอย

พหุคูณดวยวิธี Multiple Regression Analysisผลการศึกษาพบวา (1) ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนมีความเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด โดยการเปนผูริเริ่มในการลงทุน

ทําผลิตภัณฑชุมชน(2) ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุมอยูในระดับมาก คือ ดานการปฏิสัมพันธกับภายนอก

กลุม โดยกลุมไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกท่ีกําหนดโดยรัฐบาลและ การมีสวนรวมของ

กิจกรรมของเครือขาย ซึ่ง กลุมเปนสวนหน่ึงของกลุมเครือขายในการประกอบกิจการชุมชนเพ่ือประโยชนรวมกัน (3) 

สําหรับการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน พบวา  การบริหารการตลาด การบริหารเงินและการ

ลงทุน    การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขาย สงผลตอตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ

ชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05สําหรับการศึกษาผูนําของผลิตภัณฑชุมชน  และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ

ชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและสังคมฉบับท่ี 1 

จนถึงฉบับท่ี 10  มีพัฒนาการมาอยางตอเน่ืองภายใตสถานการณเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 -2544  เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศท่ีให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมและมุงให “ คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ” พรอมท้ังปรับเปลี่ยน

วิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 

ไดอัญเชิญ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไปกับกระบวน

ทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมและในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 ท่ีประสบความสําเร็จนาพอใจ

เศรษฐกิจของประเทศไทยเขมแข็งและเริ่มเติบโตอยางมีคุณภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐรวมท้ัง

การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน

สังคมไทยปจจุบันประเทศไทยอยูในประชาคมอาเซียน รัฐบาลไดมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน ท้ังทางดานการ

จัดการขนสงโดยอาศัยภูมิศาสตรของประเทศไทยท่ีมีขอไดเปรียบโดยมีพรมแดนติดตอกับประเทศอาเซียนท้ัง  4  
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ประเทศ ไดแก ประเทศลาว  พมา  กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับการมีโครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงท้ังทางบก 

ทางนํ้า และทางอากาศ ท่ีเอ้ืออํานวยทําใหสามารถเช่ือมตอไปยังประเทศอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะมีนักลงทุนเขามาลงทุนใน

ประเทศไทยและสามารถกระจายสินคาของกลุมประเทศสมาชิกและสินคาท่ีผลิตในประเทศไทยไปยังตลาดโลกและอีก

ดานหน่ึงท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญในดานลิขสิทธ์ิทางปญญาโดยหลักๆจะมุงเนนสินคาท่ีเกิดจากภูมิปญญาชาวบานและ

ความเปนเอกลักษณของทองถ่ินท่ีสั่งสมมาเปนเวลาชานานจนเกิดเปนสินคาท่ีมีเอกลักษณของแตละชุมชนและแตละ

จังหวัด ท่ีเรียกติดปากกันวา หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ OTOP( หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2559 : 1) 

โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางรายไดและความเขมแข็งใหชุมชนสงเสริม

ภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถ่ินสงเสริมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหเกิดเครือขายบริหารระบบการเช่ือมโยงแหลงผลิตใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑตามหวงโซมูลคา 

สูตลาดในแตละระดับเช่ือมโยงศูนยกระจายสินคา และหรือแหลงจําหนายสินคาภายใตโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ใน

ปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,2557 : 1 ) ดังน้ันธุรกิจชุมชนจึงเปนอีกหน่ึง

ทางเลือกในการสรางงาน สรางรายได สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนยังสงผลใหเกิดเม็ดเงินไหลเวียนในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศอยางตอเน่ือง(เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร,2553 : 3)ภาคกลางเปนภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย เปน

ภูมิภาคท่ีมีกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยตั้งอยู และมีประชากรในภูมิภาคมากท่ีสุด มีพ้ืนท่ี 91,798.64 

ตร.กม.และมีประชากร 20,085,971 ในประเทศ มีจังหวัดท้ังหมด 21 จังหวัด 1 องคกรปกครองทองถ่ิน 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 และในแตละจังหวัดไดเขารวมโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทยในป พ.ศ.2559เพ่ือแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศมีผลิตภัณฑท่ีไดรับ

ระดับ 5 ดาว จํานวน 1,602 ผลิตภัณฑ ท่ัวประเทศ แตในระดับภาคกลางมี 300 ราย จาก 5 หมวดผลิตภัณฑ (บริษัท 

อินโฟซิสเทค จํากัด,2558 : 1) และภาคกลางนอกจากเปนยุทธศาสตรบนแผนท่ีประเทศไทย ยังเปนท้ังตนกําเนิดของ

การเมืองและการปกครองท่ีสืบทอดกันมาอยางชานานเปนศูนยรวมทางดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ สงเสริมการพ่ึงพาตนเอง

โดยใชตนทุนในชุมชนทองถ่ินของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประกอบการและเกิดการบริหารจัดการโดยคนใน

ชุมชนเพ่ือสรางพลังและความเช่ือมั่นของศักยภาพของชุมชนในแตละจังหวัดก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี แตถึง

อยางไรก็ตามผลิตภัณฑชุมชนในแตละจังหวัดก็ยังประสบปญหาอุปสรรค หลายดานในการดําเนินงานตลอดระยะเวลา

ท่ีดําเนินงานผลิตภัณฑชุมชนมา จนทําใหผูผลิตบางรายตองปดตัวไปในท่ีสุด ยกตัวอยาง เชน การขาดทุนหมุนเวียน 

การขาดทักษะในการบริหารจัดการท่ีดี ผูนําไมมีศักยภาพในการบริหารจัดการ การขาดทักษะเทคนิคใหมๆในการ

พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑหรือการพัฒนาองคกร เปนตน ปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ อัญชลี 

พูนชัย (2547: 90) ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จท่ีไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 5 ดาวในระดับ

ภาค พบวา ความเขมแข็งของชุมชนเกิดจากระยะเวลาท่ีจัดตั้งกลุมและระบบการบริหารจัดการ สวนการบริหารจัดการ

ตองเกิดจากการวางแผนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สวนดานการผลิตตองมีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเน่ือง 

ดานบริหารการเงินมีปญหาดานเงินทุนหมุนเวียน 2 ราย   

ผูวิจัยจึงไดเกิดแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลางเพ่ือ

นําไปใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการท่ีตองการยกระดับผลิตภัณฑในชุมชนของตนใหเปนท่ียอมรับท้ังในและ

ภาคบรรยาย 

97 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

ตางประเทศและเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาของผลิตภัณฑชุมชน พรอมท้ังเปนขอมูลใหกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนใหกาวสูสากล 

 

 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ระดับ 5 

ดาว ในเขตภาคกลาง 

2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุมท่ีสงผลตอความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลิตภณัฑชุมชนในเขตภาคกลาง มี 2 ปจจัยหลัก คือ 

1. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร ในดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชน ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน 

ดานการบริหารการตลาดและดานการบรหิารเงินและการลงทุนสงผลตอความสาํเรจ็ของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง 

 2. ปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุม ในการปฏสิัมพันธกับภายนอกกลุม การมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขายสงผล

ตอตอความสําเรจ็ของผลติภณัฑชุมชน ในเขตภาคกลาง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาข้ันตอนน้ี  ไดแก  ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในภาคกลาง ท่ีไดรับการคัดสรรสุด

ยอดหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑในระดับ   5  ดาว  จํานวน  422  ราย  โดยกลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการผลิตภัณฑ

ชุมชน ในภาคกลาง ท่ีไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑในระดับ   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)ซึ่งเปนวิธีการท่ีไมนําหนวยตัวอยางท่ีสุมไดแลวใสกลับไปในกลุมประชากร

อีกครั้ง เพ่ือไมใหกลุมตัวอยางเกิดการตอบแบบสอบถามซ้ําอีกครั้ง โดยเทียบสัดสวนกับจํานวนประชากรจริงในแตละ

จังหวัด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชวิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงเน้ือหาออกเปน 4 สวน คือ (1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก ช่ือผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน สถานท่ีตั้งและระยะเวลาในการดําเนินกิจการ(2) ปจจัยท่ีมี

สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แบงออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารธุรกิจ ดานความเก่ียวของ
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ของกลุม โดยขอคําถามจะเปนลักษณะการประเมินคา 5 ระดับ (3) ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ขอคําถามประเมิน

คา 5 ระดับ และ (4) ขอเสนอแนะปลายเปด 

 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกไขไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช กับผูประกอบการ

ในแตละจังหวัดท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือนํามาวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและคาความ

เช่ือมั่น พบวา คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางอยูระหวาง 0.777-0.931 และคาความเช่ือมั่นอยูระหวาง 0.512-0.929 

 วิธีการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ตั้งแตเดือนตุลาคม2560 ถึงเดือน

มกราคม 2561 ไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 170 ฉบับคิดเปนรอยละ 82.92ซึ่งถือวา

เปนอัตราการตอบกลับท่ีเหมาะสม มากกวาอัตราการตอบกลับท่ีมีจํานวนนอยกวารอยละ 20 โดยไมมีการติดตาม 

การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหขอมูลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยช่ือผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน สถานท่ีตั้งและ

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการบริหาร การเก่ียวของของกลุม และ

ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน 3)การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร ประกอบดวยผูนําของผลิตภัณฑชุมชน การ

บริหารจัดการผลิตภัณฑ  การบริหารทางการตลาด  การบริหารการเงินและการลงทุน สงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุน

ชน 4) การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุมประกอบดวย การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุม  การมีสวนรวมของกิจกรรมของ

เครือขาย  สงผลตอตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุนชน สถิติท่ีใชไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แสดงผลในรูปตารางประกอบคาอธิบายเชิงเหตุผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity)การหาคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)ทดสอบคุณภาพ

เครื่องมือและการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ(MultipleRegression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 170ชุด สวนใหญอยูในกลุมผูผลติชุมชน สถาน

ท่ีตั้งในการดําเนินกิจการสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯและระยะเวลาในการดําเนินกิจการอยูระหวาง 11-20 ป 

 2. การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร ประกอบดวยดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชน ดานการบริหาร

จัดการผลิตภัณฑชุมชน ดานการบริหารการตลาด ดานการบริหารการเงินและการลงทุนท่ีสงผลตอความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง 

 ในการทดสอบสมมติฐาน ไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรวาขอมูลเหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะห

ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสูงเกินไป จนอาจเกิดปญหา 

Multicollinearity ดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 แสดงสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารประกอบดวยดานผูนําของผลิตภัณฑ

ชุมชนดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนดานการบริหารการตลาดดานการบริหารการเงินและการลงทุนท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของผลิตภณัฑชุมชนในเขตภาคกลาง 

*p < 0.05, **p < 0.01 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารดานผูนําของผลิตภัณฑ

ชุ มชน  ( Leader of Community Products: LCP)  ด านการบริ หารจั ดการผลิ ตภัณฑ 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 จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ

(Multiple Regression Analysis)ตอไปได 

 

ตารางท่ี 2แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุมประกอบดวย ดานการปฏสิัมพันธกับภายนอก

กลุม ดานการมสีวนรวมของกิจกรรมของเครือขายท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลติภณัฑชุมชนในเขตภาคกลาง  

*p < 0.05, **p < 0.01 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุม ดานการปฏิสัมพันธกับ

ภายนอกกลุม (Intecrative with  External  Factors : IEF)ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขาย ( Paxticipation  

of  Network  Activities : PNA )มีคาอยูระหวาง 0.533 -0.546 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.80 ประกอบกับการพิจารณาจากคา VIF 

และพบวาคา VIF อยูระหวาง 1.413 - 1.413ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระไมกอใหเกิดปญหา 

 

ตัว

แปร 

ดานผูนําของ

ผลิตภัณฑ

ชุมชน 

(LCP) 

ดานการบริหาร

จัดการผลิตภัณฑ

ชุมชน 

(CPM) 

ดานการ

บริหาร

การตลาด 

(MM) 

ดานการ

บริหารเงิน

และการลงทุน 

(FCM) 

ความสําเร็จ

ของผลิตภัณฑ

ชุมชน 

(SCP) 

 

Tole 

rance 

 

VIF 

 

LCP - 0.308** 0.314** 0.339** 0.288** 0.825 1.211 

CPM  - 0.395** 0.315** 0.288** 0.794 1.259 

MM   - 0.454** 0.399** 0.710 1.408 

FCM    - 0.494** 0.739 1.352 

SCP        

 

ตัวแปร 

ดานการ

ปฏิสัมพันธกับ

ภายนอกกลุม 

(IEF) 

ดานการมี

สวนรวมของ

กิจกรรมของ

เครือขาย 

(PNA) 

ความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑชมุชน 

(SCP) 

 

Tolerance 

 

VIF 

 

IEF - 0.541** 0.533** 0.708 1.413 

PNA  - 0.546** 0.708 1.413 

SCP      
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Multicollinearity จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple 

Regression Analysis)ได 

 

ตารางท่ี 3แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารประกอบดวยดานผูนําของผลิตภัณฑ

ชุมชนดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนดานการบริหารการตลาดดานการบริหารเงินและการลงทุนท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชนในเขตภาคกลาง 

*p < 0.05, **p < 0.01 

 จากตารางท่ี 3 วิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารประกอบดวยดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนดานการ

บริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนดานการบริหารการตลาดดานการบริหารการเงินและการลงทุน ท่ีสงผลตอความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง พบวา ตัวแปรอิสระรวมกันพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 27.80 โดยพิจารณาจากคา  

Adjusted R Square เทากับ 0.278 และเมื่อพิจารณาแตละตัวแปรพบวา 

 ดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน   ในเขตภาคกลาง  (β= 0.086, p > 0.05) 

หมายความวา ผูนําของผลิตภัณฑชุมชนน้ันจะไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1 

 ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง (β= 0.061, 

p > 0.05) หมายความวา การบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวาปฏิเสธ

สมมตฐิานท่ี 1.2 

 ดานการบริหารการตลาดสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง (β= 0.151, p < 0.05) 

หมายความวา การบรหิารการตลาดไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.3 

 ดานการบริหารการเงินและการลงทุนสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับ 0.01 (β= 0.302, p < 0.01) หมายความวา การบรหิารเงินและการลงทุนสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน 

แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 1.4 

 

ตารางท่ี 4แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุมประกอบดวย ดานการปฏสิัมพันธกับภายนอก

กลุม ดานการมสีวนรวมของกิจกรรมของเครือขายท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลติภณัฑชุมชนในเขตภาคกลาง  

 

 ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน   

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร สัมประสิทธิก์าร

ถดถอย (β) 

ความคาดเคลื่อน

มาตรฐาน (e) 

t P - value 

คาคงท่ี (a) 1.791 0.350 5.116 0.000 

1. ดานผูนําของผลติภณัฑชุมชน 0.086 0.070 1.225 0.222 

2.ดานการบรหิารจดัการผลติภณัฑชุมชน 0.061 0.065 0.929 0.354 

3.ดานการบรหิารการตลาด 0.151 0.065 2.318 0.022* 

4. ดานการบริหารเงินและการลงทุน 0.302 0.064 4.752 0.000** 

Adjusted R Square 0.278    
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 ความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน   

ปจจัยท่ีเกี่ยวของของกลุม สัมประสิทธิก์าร

ถดถอย (β) 

ความคาดเคลื่อน

มาตรฐาน (e) 

t P - value 

คาคงท่ี (a) 2.011 0.231 8.716   0.000 

1. ดานการปฏสิัมพันธกับภายนอกกลุม 0.268 0.058 4.633 0.000** 

2. ดานการมสีวนรวมของกิจกรรมของ 

เครือขาย 

0.285 0.057 5.017   0.000** 

Adjusted R Square 0.370    

*p < 0.05, **p < 0.01 

 จากตารางท่ี 4 วิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุม ประกอบดวยดานการปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุม ดานการมี

สวนรวมของกิจกรรมของเครือขาย ท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน พบวา ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณตัว

แปรตามไดรอยละ 37.00 โดยพิจารณาจากคา  Adjusted R Square เทากับ 0.370 และเมื่อพิจารณาแตละตัวแปรพบวา 

 ดานการปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับ 0.01 (β= 0.268, p < 0.01) หมายความวา การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ

ชุมชน แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 2.1ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของเครือขายสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน 

ในเขตภาคกลาง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (β= 0.285, p < 0.01) หมายความวา ดานการมีสวนรวมของกิจกรรมของ

เครือขายสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 2.2 

  

อภิปรายผล 

1. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร พบวา ผูนําของผลิตภัณฑชุมชน ไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ

ชุมชน ในเขตภาคกลาง เน่ืองจากผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนเปนท้ังผูริเริ่ม สรางแรงจูงใจ รวมถึงรวมกําหนด

วิสัยทัศนและไดรับความไววางใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆแทนสมาชิกในเรื่องตางๆ ตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดตั้งกลุม

ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินงานของกลุมยาวนาน  แตสําหรับในยุคปจจุบันผูนําอาจจะเขามามีบทบาทโดยตรงนอยลง 

และเปดรับความเห็นจากคนรุนใหมเพ่ือนํามาพัฒนาศักยภาพในตอยอดผลิตภัณฑชุมชนใหกาวทันยุคทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย นิภาภรณ  จงวุฒิเวศย  และคณะ (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ

ดําเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวาปจจัยท่ีเก่ียวกับผูนํามีผลตอความสําเร็จในการ

ดําเนินธุรกิจชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดถากลุมธุรกิจชุมชนมีความเสียสละในการปฏิบัติงานสามารถ

แกปญหาของกลุมไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพพอกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน มีวิสัยทัศนใน

การนําพาผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถพัฒนาตอไปได ก็จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ   แตเน่ืองจากผลิตภัณฑชุมชน

ตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามนโยบายการสงเสริมของรัฐบาลหรือการทําธุรกิจแบบกาวกระโดดในยุคปจจุบันเพ่ือ

นําพาผลิตภัณฑชุมชนในกลุมของตนใหประสบความสําเร็จมากข้ึนตามการเปาหมายของรัฐบาลในการขยายตลาดไปสู

ตลาดในประเทศและตางประเทศน้ัน  จึงทําใหปจจัยในดานน้ีไมสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวพบวา การบริหาร

จัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน  ในเขตภาคกลาง เน่ืองจากสมาชิกมีสวนรวมในการ

วางแผน กําหนดวัตถุประสงค การจัดการวัตถุดิบ การผลิต วางกฎระเบียบ รวมกันและมีการติดตาม ประเมินผลในการ

ทํางานของสมาชิกอยางสม่ําเสมอ ตลอดระยะการดําเนินงานของกลุม ทําใหการจัดการอยางเปนระบบของกลุม
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ผลิตภัณฑชุมชนเขาหลักเกณฑสําหรับการคัดเลือกเปนโอทอป 5 ดาว ท้ังในดานการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบ

บรรจุภัณฑ การจัดทําบัญชี รวมถึงระยะเวลาในการจัดตั้งและการมีสวนรวมของชุมชน ในการน้ีผูประกอบการท่ีไดรับ

การคัดเลือกใหเปนสุดยอดผลิตภัณฑชุมชนในระดับ 5 ดาว น้ันมีปจจัยในดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑตาม

องคประกอบและเกณฑการคัดสรรท่ีชัดเจน ท้ังคุณภาพและศักยภาพในการสงออก รวมไปถึงระยะเวลาการกอตั้งของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและนโยบายของภาครัฐ จึงทําใหปจจัยในดานน้ีไมสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวพบวา 

การบริหารการตลาดสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน  ในเขตภาคกลาง  เน่ืองจากผูประกอบการผลิตภัณฑ

ชุมชนและสมาชิกไดทําการสํารวจความตองการของลูกคา  สรางความโดดเดนของผลิตภัณฑใหเปนท่ีตองการของ

ตลาด กําหนดราคาและชองทางในการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมเพ่ือใหลูกคาเลือกซื้อไดและพรอมรวมมือกันในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยในการขยายฐานลูกคา รวมถึงเขารวมการจัดแสดงสินคาในการโฆษณา 

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชองกลุม พรอมท้ังนําขอมูลความตองการของลูกคา เพ่ือนํามาใชในการบริหารงานจึง

สอดคลองสืบพงษ ฟุงวัชรากร (2546)  ศึกษาเรื่องปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหัตถกรรมไมในอําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม พบวา ศูนยผลิตตุกตาเชียงใหมมีการจัดการดานการตลาดรวมท้ังมีการจัดการดานสวนประสมทางการตลาด 

(marketing mix) มีการจัดการดานผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพ่ือปองกันมิใหผูซื้อเกิดความเบ่ือหนาย มีการ

จัดการดานการกําหนดราคาดวยการทําใหลูกคายอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑ มีการกําหนดตลาดเปาหมายท่ีชัดเจน 

คือเนนกลุมลูกคารายไดคอนขางสูงและชาวตางชาติ มีปจจัยในดานการบริหารการตลาดเปนไปตามองคประกอบและ

เกณฑการคัดสรรท่ีชัดเจนท้ังคุณภาพและศักยภาพในการสงออก  จึงทําใหปจจัยในดานน้ีสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไวพบวา การบริหารการเงินและการลงทุนสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน  ในเขตภาคกลาง  เน่ืองจาก

ผูประกอบการตองใชเงินในการหมุนเวียนเพ่ือดําเนินงาน โดยมีสถานะทางการเงินมีปริมาณเงินทุนและศักยภาพการ

บริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับกําลังการผลิตของกลุม แหลงเงินทุน มี 2 ประเภท คือทุนจากสมาชิกและเงินทุนจากการ

สนับสนุนหนวยงานรัฐ การวางแผนทางการเงินใชหลักการพยากรณและการบริหารความเสี่ยง ท้ังน้ี จึงสอดคลอง พิมพ

พิสุทธ์ิ  อวนล้ําและคณะ(2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานกลุมหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภท

สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร พบวา กลุมโอทอปมีสถานะทางการเงินท่ีผันแปรตามระบบเศรษฐกิจโลกดานกําลังซื้อลดลงและ

ไมตอเน่ือง แหลงเงินทุนมีความเขมงวดและกลุมมีขอจํากัดดานทุนในการรองรับการขยายงานและการวางแผนทาง

การเงินยังไมมีระบบ เงินทุนมีนอยไมเพียงพอขาดเงินทุนหมุนเวียนในการขยายพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ระบบบัญชีไม

เปนระบบ  ไมสามารถนําสถานะทางการเงินอางอิงในการขอกูกับสถาบันการเงินได และการจะทําใหผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนมีเงินหมุนเวียนสภาพคลองสูงถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับทุกธุรกิจเพ่ือใหประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ จึงทําใหปจจัยทางดานน้ีสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

2.ปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุมพบวา การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ

ชุมชน  ในเขตภาคกลาง   เน่ืองจากผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนไดรับสนับสนุนและสงเสริมในการชวยพัฒนาความรู 

ฝกทักษะ จัดจําหนายสินคาและเขารวมกิจกรรมตางๆของรัฐพรอมปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑเพ่ือการ

สงออก ท้ังน้ี สอดคลองกับการศึกษาของ พรพรรณ  คํามั่น (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของกลุมทอ

ผาพ้ืนเมือง กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรนํ้าใสใต ตําบลชัยจุมพล  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ พบวา  ปจจัย

ดานการปฏิสัมพันธกับองคกรภายนอกกลุมหลายกลุมโดยเปนความสัมพันธในเชิงบวกท้ังองคกรภายในชุมชนและนอก

ชุมชน ท้ังในสวนขององคกรภาครัฐ  องคกรเอกชนและภาคประชาชนเขามาใหการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม

ดานตางๆจึงทําใหปจจัยทางดานน้ีสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 ผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลางเพ่ือเปนแนวทางในการ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหกอเกิดความสําเร็จในการขยายตลาด ดังน้ี 1.ดานผูนําของผลิตภัณฑชุมชนผูประกอบการ

แบงปนความรูประสบการณท่ีมี ในการบริหารผลิตภัณฑชุมชนใหเปนยอมรับ พรอมท้ังแนะนําเคล็ดลับในการดําเนิน

กิจการไดอยางตอเน่ืองและยาวนาน 2.ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนไมสงผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ

ชุมชน ในเขตภาคกลาง การพัฒนาทางดานการบริหารการจัดการผลิตภัณฑชุมชนตองมีการตอยอดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ใหควบคูกับการขยายธุรกิจในยุคปจจุบัน การบริหารจัดการผลิตภัณฑของกลุมท่ีดี จะแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑท่ี

จะออกสูทองตลาดในอนาคต 3. ดานการบริหารการตลาด พบวา การกําหนดราคาและชองทางในการจัดจําหนายท่ี

เหมาะสมมากท่ีสุด เพ่ือใหลูกคาซื้อสินคาไดสะดวกสบายมากท่ีสุด น่ันแสดงใหเห็นวาผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนให

ความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกใหลูกคาเขาถึงสินคาไดงายสะดวกและรวดเร็ว 4. ดานการบริหารเงินและการ

ลงทุน ผูนําและสมาชิกไดตกลงรวมกันในการบรรลุเปาหมายเพ่ือใหไดมาซึ่งผลตอบแทนมากท่ีสุด น่ันแสดงใหเห็น

ผูประกอบการและสมาชิกใหความสําคัญในการรวมมือกันเพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีตั้งไวดวยกัน น่ันคือผลตอบแทนท่ีจะได

มากจากการจําหนายสินคาในชองทางการจัดจําหนายตางๆ ทําใหเกิดการกระจายรายไดไปสูสมาชิกในชุมชน 5. ดาน

การปฏิสัมพันธกับภายนอกกลุม  แตคาเฉลี่ยนอยกวาตัวอ่ืน น่ันแสดงใหเห็น ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนให

ความสําคัญไมมากกับการท่ีรัฐบาลหรือเอกชนเขามาสงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑในการเกิดผลิตภัณฑ

ใหมสูทองตลาดหรือการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนจากการวิจัยจากความรวมมือในอนาคต 6 ดานการมีสวนรวม

ของกิจกรรมของเครือขาย การเขารวมกับกลุมครือขายเพ่ือจัดงานแสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆท้ังในและตางประเทศ 

มีความเห็นอยูในระดับมากท้ังท่ีขอคําถามอ่ืนมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน น่ันแสดงใหเห็น ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนให

ความสําคัญไมมากกับการเขารวมกับกลุมครือขายเพ่ือจัดงานแสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆท้ังในและตางประเทศ  

เน่ืองจากชองทางการเขาถึงลูกคาในยุคปจจบัุนมีคอนของหลากหลายแตในอนาคตอาจจะมีการรวมมือในรูปแบบอ่ืนๆ 

เชน การรวมกลุมสินคาชนิดเดียวกันผานเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดราคากลางของผลิตภัณฑชุมชน ฯลฯ เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีเ ก่ียวของกับการบริหารและปจจัยท่ีเ ก่ียวของของกลุมในดานอ่ืนๆท่ี

นอกเหนือจากตัวแปรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของยังพบวา ยังมีตัวแปรอ่ืนๆของ

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารและปจจัยท่ีเก่ียวของของกลุมท่ีนาสนใจซึ่งมีผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน เชน 

ประสบการณดานธุรกิจ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ เปนตน 

2. ควรนําเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บขอมูลอ่ืนๆ มาใช เชนการสัมภาษณ การสงแบบสอบถามแบบ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีรวดเร็วและความคิดเห็นเชิงลึก เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนและได

ขอมูลท่ีสามารถนํามายกระดับผลิตภัณฑ 
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