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บทคัดย่อ  

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่การแข่งขนัทางการตลาด จงัหวดั 

บุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่การแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน 

จงัหวดับุรีรัมย ์  (2) เพื่อศึกษาสภาพการแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์  (3)เพื่อศึกษาแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแข่งขนัทางการตลาด  และพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่การแข่งขนัทาง

การตลาด โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยรูปแบบผสมกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพคือ ผูบ้ริหารระดับสูงของ

หน่วยงานราชการ และผูน้ ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 10 คน โดยวิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ

กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณคือ ลูกคา้ผูเ้ลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชน จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการก าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ผลการวจิยัพบวา่ 
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  1. สภาพการแข่งขนัทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัสามารถแยก  4 ประเด็น  (1) ดา้นราคา มีก าไร

ต ่า และไม่สามารถจ าหน่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว (2) องคป์ระกอบของผลิตภณัฑข์าดความเป็นเอกลกัษณ์ (3) ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายขาดความหลากหลาย (4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดขาดการส่งเสริมทางด้าน

การตลาด 

  2. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดด้งัน้ี  (1) เกิดจากการขยายสายการผลิตส่งเสริมใหมี้พื้นท่ีการตลาด

ใหมเ่พิ่มรายการสินคา้ใหม่ในรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่ (2) สร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภณัฑ์เดิมรูปแบบของ

ผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีสันสะดุดตา คุณภาพของสินคา้มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาด 

และถูกสุขลกัษณะ รูปแบบของสินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ  (3) เกิดจากการปรับปรุงสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ รูปแบบ

ของสินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ผลิตภณัฑเ์กิดจากแนวคิดสร้างสรรค ์ผลิตภณัฑท่ี์เพิ่มนวตักรรมใหม่ 

ค ำส ำคัญ : กำรพฒันำผลติภัณฑ์ชุมชนสู่กำรแข่งขันทำงกำรตลำด  จังหวดับุรีรัมย์ 

Abstract 

Subject research Factors affecting the development of community products to market competition, 

Buriram Province, aims to 

1. To study the development of community products to market competition in the community. Buriram 

Province 

2. To study market competition conditions in the community Buriram Province 

3. To study solutions to problems arising from market competition. And develop community products to 

compete in the market This research was a mixed model research. The qualitative samples were senior 

executives of government agencies. And 10 leaders of community enterprise groups by specific selection 

method And the quantitative samples are The 400 customer shoppers of the community product were 

sampled using the Krejcie and Morgan table. 

 1. The current market competition can be divided into 4 areas: 

  1. The price has a low profit and cannot be sold quickly. 

  2. Product composition Lack of uniqueness 

  3. Distribution channels Lack of diversity 

  4. Marketing promotion Lack of promotion in marketing 



3 
 

2. Ways to solve problems are as follows: 1. Caused by the expansion of the production line. Encourage 

new marketing areas Add new products in the form of new products. 2. Create new ideas in the original 

products. Product form OTOP product design has an eye-catching design. The quality of the product has a 

clean production process. And hygienic The style of the product is unique. 3. Caused by the improvement 

of existing recipes The design of the product is unique. The product was born from a creative idea. New 

innovative products 

Keyword : The Community Product Development towards Market Competition Buriram Province. 
 

บทน า 

ผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เป็นแนวทางอนัหน่ึงท่ีช่วยสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนท่ีสามารถ

พึ่งพาตนเองและยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมี

อยูใ่นทอ้งถ่ินให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น และจุดขาย สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน  

เพื่อให้รู้จดัแพร่หลายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก ซ่ึงการสร้างรายไดโ้ดยการพึ่งพาตนเองเป็นแนวคิดท่ีเน้น

ขบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑใ์นแต่ละหมู่บา้นหรือต าบล เพือ่ท่ีจะสร้างชีวติความเป็นอยู ่และคุณภาพ

ชีวติมุ่งสู่ตลาดสากล พร้อมๆ กบัการเนน้ทอ้งถ่ินนอกจากน้ีแนวคิด หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ยงัเป็นแนวคิด

ท่ีตอ้งการให้หมู่บา้นมีผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วตัถุดิบทรัพยากรของทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินฐานไปสู่

เมืองใหญ่ เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึนเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ทั้งน้ีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาดจ านวนมาก

ส่งผลให้เกิดปัญหาการแข่งขันข้ึนระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม  

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ชุมชนในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะผลิตข้ึนดว้ยมือหรือเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นครัวเรือน ท าให้เกิด

ขอ้เสียเปรียบในเร่ืองของก าลงัการผลิต และตน้ทุนในการผลิตต่อหน่อยท่ีสูงกวา่โรงงานอุตสาหกรรม ท าให้

ราคาขายสินคา้สูงกวา่สินคา้จากโรงงาน นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์ชุมชนหลายชนิดยงัขาดความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะและสามารถถูกทดแทนดว้ยสินคา้ท่ีผลิตข้ึนจากโรงงาน การท่ีผลิตภณัฑ์ชุมชนจะสามารถอยูร่อดใน

ตลาดและสามารถแข่งขนักบัสินคา้อ่ืนไดจ้  าเป็นตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ส่วนผสมทางการตลาด เพื่อให้
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สินคา้ท่ีผลิตข้ึนนั้นมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การพฒันาเร่ืองของคุณภาพ

สินคา้ ราคาของสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาด 

ซ่ึงชุมชน จงัหวดับุรีรัมย์เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีได้ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกขา้งเป็นหลกัหลงัจาก

ว่างเวน้จากการท านา หรือช่วงเวลาว่างของกลุ่มเกษตรกรก็จะมีการท าอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริม

เพิ่มข้ึนให้กบัชุมชน และครอบครัวในชุมชนโดยผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมท ากนัอยู่

ภายในชุมชนคือ “การทอผา้ไหม” เป็นงานศิลปะท่ีอาศยัภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าท่ีมีความสนใจ และตอ้งการ

สืบสานวฒันธรรมของคนโบรานซ่ึงภูมิปัญญาในการท าผลิตภณัฑ์ชุมชนแห่งน้ีประสบปัญหาในการพฒันา

ตวัแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั หรือรูปแบบใหม่ๆใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน หรือแมแ้ต่บรรจุภณัฑ์

ของผลิตภณัฑก์็ยงัขาดการพฒันาใหมี้ความทนัสมยั 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการพฒันาสินคา้แกผู้ป้ระกอบการผลิตภณัฑ์สินคา้ใน

ชุมชน จงัหวดับุรีรัมยใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน และ

ศึกษาสภาพการแข่งขนัทางการตลาด และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแข่งขนัทาง

การตลาดของชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได้มาสรุปและสร้างเป็นแนวทางการพฒันาตวั

ผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค และการพฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ระกอบการท่ีถือเป็น

หน่ึงปัจจยัส าคญัในการพฒันาอยา่งยงัยนื 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนสู่การแข่งขนัทางการตลาด  

2.  เพื่อศึกษาสภาพการแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแข่งขนัทางการตลาด และพฒันาผลิตภณัฑ์

ชุมชนสู่การแข่งขนัทางการตลาด 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนสู่การแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน จงัหวดั

บุรีรัมย ์

2.  เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแข่งขนัทางการตลาด และพฒันา

ผลิตภณัฑชุ์มชนสู่การแข่งขนัทางการตลาด 
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ขอบเขตงานวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากร  ไดแ้ก่ 

- กลุ่มตวัอย่างการวิจยัเชิงคุณภาพ  คือ  ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่อยงานราชการและผูน้ า

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 10  คน 

- กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ลูกคา้ผูเ้ลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน จงัหวดับุรีรัมย ์ 

จ  านวน 400  คน 

2. ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั 

 การศึกษาน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาในเขตพื้นท่ีชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัผลติภัณฑ์ 

ส าหรับความหมายของผลิตภณัฑ ์ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัต่อไปน้ี    

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2556) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีดี คือ กุญแจสู่ความส าเร็จของตลาด ผลิตภณัฑ์

เป็นตวัแทนของความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ตอบสนองความพึงพอใจของสังคม ผลิตภณัฑ์ท่ี

ประสบความส าเร็จประกนัถึงความส่งเสริมตวัเอง ถา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ ผูบ้ริโภค นัน่ก็

คือ ผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับตลาด ผลิตภณัฑ์ท่ีดีควรก่อให้เกิดความกระตือรือร้นเพิ่มเติม ซ่ึงมี

ความส าคญัต่อองค์การตลาด มนัให้ความอิสระแก่ตลาดในการตดัสินใจส าหรับนกัการตลาด ความหมาย

ของผลิตภณัฑถู์กตดัสินโดยความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

แนวคิดและทฤษฎทีีก่ารพฒันาผลติภัณฑ์ 

ความหมายของการพฒันาผลิตภณัฑ์ Fuller, G.W. (1994) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

มีวตัถุประสงคม์ากมายและ มีลกัษณะครอบคลุมกวา้งขวาง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ ตอ้งการผลิตภณัฑ์

ใหม่ท่ีสร้างผลก าไร และเพื่อความอยู่รอดของบริษทั โดยทัว่ไปสามารถรวบรวมความหมายของค าว่า 

ผลิตภณัฑใ์หม ่ออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากการขยายสายการผลิต โดยใชก้ระบวนการผลิตท่ีมีอยู ่(line extensions) 
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 2. การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภณัฑเ์ดิม (repositioned existing product) เป็นการปรับ ผลิตภณัฑ์ท่ี

มีอยู่ในแง่ของการใช้งาน โดยไม่ได้เปล่ียนแปลงคุณสมบติัหลัก ซ่ึงบางคร้ังเป็นไปตาม ข้อเสนอของ

ผูบ้ริโภค 

 3. ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิมแต่ปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่ (new form of existing products)  

4. ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเกิดจากการปรับปรุงสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ (reformulation of existing products) 

 5. ผลิตภณัฑใ์หม่ในบรรจุภณัฑใ์หม่ (new packaging of existing products) 

 6. ผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรม (innovative products/ make changes in an existing product) เป็นการ

เปล่ียนแปลงเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม  

7. ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากความคิดสร้างสรรค ์(creative product/ bring into existence, the rare, never 

before-seen product) 

สรวงพร กุศลส่ง (2555) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ทอมุกบ้านต้ิวเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเท่ียวของชุมชน ต าบลบา้นต้ิว อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาบริบทและรูปแบบของการ

ผลิตผลิตภณัฑ์ พฒันาผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกและส่งเสริมการท่องเท่ียว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ

ถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มแม่บ้านผา้ทอมุก อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

แม่บา้นชุมชนบา้นต้ิวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 40-60 ปี ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบั ป.6 และ ป.4 ส่วนอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ นา ส าหรับกลุ่มแม่บา้นส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ

เครือข่ายกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผา้มุกนอกจากน้ีพบวา่ แม่บา้นส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัความรู้การ

พฒันาดา้นอาชีพ คือ การตดัเยบ็เส้ือผา้ การท าของช าร่วย และการเยบ็กระเป๋าตามล าดบั ดา้นสภาพปัญหา 

พบวา่ ในการผลิตผลิตภณัฑผ์า้ทอมุกของกลุ่ม แม่บา้นชุมชนบา้นต้ิวประสบปัญหาเก่ียวกบัการผลิตผา้ทอไม่

ทนัความต้องการ รองลงมา คือ บุคลากร  กลุ่มแม่บ้านจะทอผา้เม่ือว่างจากงานท าไร่ และขาดช่างเย็บ

ผลิตภณัฑ์จากผา้ทอมุก การพฒันาผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกของชุมชนบา้นต้ิวท่ีกลุ่มแม่บา้นตั้งเป้าหมายไว ้คือ

ตอ้งการให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการทอผา้มุกท่ีเป็นผลิตภณัฑ์และเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพิ่มข้ึนตอ้งการ

บุคคลท่ีรับตดัเย็บผลิตภณัฑ์ผา้ทอมุกในรูปแบบท่ีไดพ้ฒันาแลว้เพิ่มมากข้ึน ส าหรับสินคา้ท่ีกลุ่มแม่บา้น

ตอ้งการผลิตมากท่ีสุด คือ ชุดเส้ือผา้ราตรี เส้ือผา้บุรุษ กระเป๋ารูปแบบต่างๆ และผา้หมอนอิง กลุ่มแม่บา้นได้
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พฒันาผลิตภณัฑ์และใช้เป็นเอกลกัษณ์ประจ าชุมชนบา้นต้ิว และเป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวและ 

ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ได ้ 

ปล้ืมใจ สินอากร ,บณัฑิต ผงันิรันทร์ และอรุณรุ่ง วงศก์งัวาน (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัของ

ความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพาราในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงบุพปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่าสภาพการณ์ปัจจุบนัของอตัรา

ผลส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ อยูใ่นระดบั .691 (พิสัยคะแนนระหวา่ง 0–1) ตวัแปรบุพปัจจยั ไดแ้ก่ 

ความชัดเจนขององค์กร การบริหารโครงการ ความเร็วในการเขา้สู่ตลาด คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ผลการ

ด าเนินงานทางการตลาด ความพึงพอใจของ สมาชิกในทีมและนวตักรรมขององคก์รมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น  พบวา่ตวัแปรบุพปัจจยั ไดแ้ก่ การบริหาร 

โครงการ ผลการด าเนินงานทางการตลาด และ นวตักรรมขององคก์รส่งผลต่ออตัราผลส าเร็จของการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยตวัแปรทั้งหมดสามารถร่วมกนัท านายอตัราผลส าเร็จในการ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมไ่ดร้้อยละ 52  

อจัฉรา มลิวงค์ ขจรศกัด์ิ วงศ์วิราช (2554) ได้ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบา้นแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง เป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพโดยใชก้ระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อศึกษาศกัยภาพของกลุ่มใน

การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อศึกษาแนวทางและ พฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบา้นแม่

ทะสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มใน

การพฒันาผลิตภณัฑ ์พบวา่สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบา้นแม่ทะ มีความร่วมมือร่วมใจในการ

ด าเนินงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการพฒันาผลิตภณัฑ์ภายใต้

การสร้างการเรียนรู้แนวทางการน าผลิตภณัฑชุ์มชนเขา้สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ส่วนแนวทาง

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์พบว่า ตอ้งให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ เพื่อเขา้สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยไดรั้บค าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัล าปาง และให้เป็นหน่วยงานหนุนเสริมผลกัดนัและสร้างองคค์วามรู้ในการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ ดงันั้น แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ฯ คือการสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกและให้ 

สมาชิกในกลุ่มเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพื่อพฒันาไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยมี 

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัล าปางเป็นหน่วยหนุนเสริม  
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อมรรัตน์ อนนัต์วราพงษ์ (2557) ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนบางหัวเสือ  จงัหวดั

สมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ และปริมาณ 

(Quantitative and Qualitative Research Methodologies) รวมทั้ งระเบียบวิธีการ วิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ของชุมชนมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริม

และพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนตามแนวแนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างขีดความสามารถดา้นการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีแกชุ่มชน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างผลิตภณัฑ์

มูลค่าสูงและใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถ่ินกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ชาวบา้นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบางหวัเสือ คณะท างานโครงการรักษป่์าสร้างคน 84 ต าบลวถีิพอเพียง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

เอกสารแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต แบบประเมินความพึงพอใจ การสนทนากลุ่มย่อย การจดัเวที

ประชาคม และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีชิงปฏิบติัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผลการวจิยัพบวา่ความตอ้งการการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชนบางหัวเสือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบรรจุภณัฑ์ ได้แก่ ชาใบขลู่ ลูก

ประคบสมุนไพร สบู ่มะเฟือง และน ้าอญัชนัพร้อมด่ืม กลุ่มผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ น ้ามนัหม่องนวดสมุนไพร และ

กลุ่มผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การออกแบบสัญลกัษณ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์คือ รูปแบบหัว

เสือเพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่อไป ความพึงพอใจต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ทั้ง 6 อยา่ง พบวา่ ลูกประคบ

สมุนไพร สบู่มะเฟือง น ้ ามนัหม่องนวดสมุนไพร และแบบสัญลกัษณ์อยูใ่นระดบัมาก ส่วนชาใบขลู่ และน ้ า

อญัชันพร้อมด่ืมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดผลการประชุมวิพากษ์แนวทางการพฒันาชุมชนบางหัวเสือ  พบว่า 

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมลงมติถึงความเป็นไปไดใ้นการน าไปผลิตต่อยอดพฒันาบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์

ชาใบขลู่ บรรจุภณัฑ์น ้ าอญัชันพร้อมด่ืม และบรรจุภณัฑ์ลูกประคบสมุนไพร และสมาชิกชุมชนมีความ

ตอ้งการฝึกอบรมผลิตภณัฑย์าหม่องนวดสมุนไพร เพื่อน าไปใชใ้นกลุ่มวสิาหกิจนวดสุขภาพบางหวัเสือ เป็น

การลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือยาหม่องนวด โดยใช้วตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ิน และ สามารถน าไปจ าหน่ายให้กบั

ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ อีกทั้งยงัสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บไปเป็นวิทยากรการศึกษานอกระบบ ถ่ายทอด

ใหก้บัชุมชนอ่ืนท่ีสนใจเป็นการแบ่งปันระหวา่งชุมชน และ สร้างเครือข่ายเพื่อการความย ัง่ยนืต่อไป 
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สรุปผลกำรวจัิย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนสู่การแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์

มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่การแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน จงัหวดั

บุรีรัมย ์(2) เพื่อศึกษาสภาพการแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน จงัหวดับุรีรัมย ์(3) เพื่อศึกษาแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแข่งขนัทางการตลาด  และพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนสู่การแข่งขนัทางการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ลูกคา้ผูเ้ลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนของจงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 1,581,184 

คน จากขอ้มูลประชากร 2464  ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชเ้ลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

หรือ ∞ (Infinity) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเกิน 100,000 คน  จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด เม่ือได้

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้จึงแจกแบบสอบถามผา่นช่องทางออนไลน์ โดยใชว้ธีิเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่ง

แบบสะดวก (Simple Random Sampling) และไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

ผลกำรวจัิยพบว่ำ 

1. ผลจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ช่วยท าให้เกิดการแข่งขนัในระหว่างผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์
จากโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ในจงัหวดับุรีรัมยส่์วนใหญ่ท าด้วยมือหรือท าใน
ครัวเรือน นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์ชุมชนยงัขาดความเป็นเอกลกัษณ์ และสามารถถูกทดแทนดว้ยสินคา้
ท่ีผลิตจากแรงงาน   

2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภณัฑ์เดิม และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภณัฑ์ การท่ีผลิตภณัฑ์อยู่รอดได้และสามารถสู้กบัสินค้าอ่ืนได้ควรมีเอกลกัษณ์เฉพาะและ
สินคา้ท่ีผลิตตอ้งสอดคลอ้งกลบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑต์อ้งมีนวตักรรมใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน 
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สรุปผลกำรวจัิย 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่การแข่งขนัทางการตลาดในชุมชน 

จงัหวดับุรีรัมยส์รุปผลไดด้งัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นบุคคลท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ชุมชน ในจงัหวดั

บุรีรัมย ์โดยผลการวิเคราะห์พบวา่ ส่วนใหญ่ เพศหญิง จ านวน 319 คน ร้อยละ 79.8  อายุอยูใ่นช่วง 

21-30  ปี จ  านวน 223 คน ร้อยละ 55.8  สถานะภาพโสด จ านวน 305 คน ร้อยละ 76.3  ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 372 ร้อยละ 93รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

จ านวน 271 คน ร้อยละ 67.8  อาชีพพนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน จ านน 263 คน ร้อยละ 65.8  

2. วิเคราะห์ดา้นราคา พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.682 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.829 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก เร่ืองราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 3.987  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.77  รองลงมาคือ 

มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.967 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.889 

3. วิเคราะห์ด้านผลิตภณัฑ์  พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

4.322 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.664 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ประโยชน์ใชส้อย มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดอยู่ท่ี 4.405 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.664 รองลงมาคือ ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.355 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.682 

4. วิเคราะห์ดา้นสถานท่ี พบวา่ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.277

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.641 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าท าเลท่ีตั้ งร้านสะดวกต่อการ

เดินทางในระดบัมากท่ีสุด อยู่ท่ี 4.387 รองลงมาคือ บรรยากาศของสถานท่ีจ าหน่าย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

4.287 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.664 

5. วิเคราะห์ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

อยู่ท่ี 4.277 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.747 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูข้ายมีอธัยาศยัดี มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 4.405 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.735 

6. วิเคราะห์การขยายสายการผลิต พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

4.149 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.827  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่เพิ่มรายการสินคา้ใหม่ใน

รูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่ๆในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียมาอยู ่4.182 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.852  

รองลงมาคือ ส่งเสริมใหมี้พื้นท่ีการตลาดใหม่ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.117 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.803 
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7. วเิคราะห์การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภณัฑ์เดิมพบวา่ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.675 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.573 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ รูปแบบ

ของผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีสันสะดุดตาในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดอยู่ท่ี 4.725 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี  0.547 รองลงมาคือ รูปแบบของสินคา้มีเอกลกัษณ์

เฉพาะ ไดค้่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.692 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.59 

8. วิเคราะห์เกิดจากการปรับปรุงสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.419 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่  0.711 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่สร้าง
ผลิตภณัฑ์ใหม่ในบรรจุภณัฑ์ใหม่  ได้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
0.722  รองลงมาคือ ผลิตภณัฑเ์กิดจากแนวคิดสร้างสรรค ์ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยูท่ี่ 0.697 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่การแข่งขนัทางการตลาดใน

ชุมชน จงัหวดับุรีรัมยอ์ภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการแข่งขนัทางการตลาดจงัหวดับุรีรัมย์ ใน

ภาพรวมโดยเม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า ดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ อาจเป็นเพราะวา่ประโยชน์ใน

การใชส้อยของผลิตภณัฑมี์ความส าคญัต่อการใชง้าน ดา้นราคามีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือดา้น

การส่งเสริมการตลาดผูข้ายมีอธัยาศยัดี และดา้นสถานท่ีทั้งน้ีเพราะผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้าโดยลูกค้าจะพิจารณาถึงผลิตภณัฑ์ในการเปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้าและมีความ

เหมาะสมคุม้ค่าต่อการซ้ือหรือไม่ซ้ือสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชนของจงัหวดับุรีรัมย ์อะไรบา้งส่วนมากเป็น

หตัถกรรมจกัสานท่ีมีราคาถูกกบัการใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดจึงท าให้ผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีท าจากวสัดุ

สังเคราะห์ทั้งหมดแต่ยงัคงมีความทนทานตามธรรมชาติของวตัถุท่ีน ามาใชต้ามภูมิปัญญาชาวบา้นท าให้เม่ือ

ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์สินคา้ต ่าคุณภาพแลว้มีความคุม้ค่าเป็นอย่างมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อมรรัตน์ อนันต์ วราพงษ์ (2557) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสือ  จังหวัด

สมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่าความต้องการการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ของ ชุมชนบางหัวเสือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ ชาใบขลู่ ลูกประคบ

สมุนไพร สบู่ มะเฟือง และน ้ าอญัชนัพร้อมด่ืม กลุ่มผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ น ้ ามนัหม่องนวดสมุนไพร และกลุ่ม

ผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การออกแบบสัญลกัษณ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์คือ รูปแบบหวัเสือเพื่อ
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น าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่อไป ความพึงพอใจต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ทั้ง 6 อยา่ง พบวา่ ลูกประคบสมุนไพร 

สบู่มะเฟือง น ้ ามนัหม่องนวดสมุนไพร และแบบสัญลกัษณ์อยู่ในระดบัมาก ส่วนชาใบขลู่ และน ้ าอญัชัน

พร้อมด่ืมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดผลการประชุมวิพากษแ์นวทางการพฒันาชุมชนบางหัวเสือ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วม

การประชุมลงมติถึงความเป็นไปไดใ้นการน าไปผลิตต่อยอดพฒันาบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ชาใบขลู่ 

บรรจุภณัฑ์น ้ าอญัชันพร้อมด่ืม และบรรจุภณัฑ์ลูกประคบสมุนไพร และสมาชิกชุมชนมีความต้องการ

ฝึกอบรมผลิตภณัฑ์ยาหม่องนวดสมุนไพร เพื่อน าไปใชใ้นกลุ่มวิสาหกิจนวดสุขภาพบางหวัเสือเป็นการลด

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือยาหม่องนวด โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ิน และสามารถน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการ อีกทั้งยงัสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปเป็นวทิยากรการศึกษานอกระบบถ่ายทอดให้กบัชุมชนอ่ืน

ท่ีสนใจเป็นการแบ่งปันระหวา่งชุมชน และสร้างเครือข่ายเพื่อการความย ัง่ยนืต่อไป 

2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภณัฑ์เดิมมี

ระดับแนวทางการแก้ไขปัญหามากท่ีสุด อาจเป็นเพราะสามารถสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปล้ืมใจ สินอากร ,บณัฑิต ผงันิรันทร์ และอรุณรุ่ง วงศ์กงัวาน (2554) ไดท้  าการ

วิจยัเร่ืองปัจจยัของความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพาราในเขต

กรุงเทพ และปริมณฑล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงบุพปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพาราในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่าสภาพการณ์ปัจจุบนั

ของอตัราผลส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ อยู่ในระดบั .691 (พิสัยคะแนนระหว่าง 0–1) ตวัแปรบุพ

ปัจจยั ไดแ้ก่ ความชดัเจนขององคก์ร การบริหารโครงการ ความเร็วในการเขา้สู่ตลาด คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

ผลการด าเนินงานทางการตลาด ความพึงพอใจของสมาชิกในทีมและ นวตักรรมขององคก์รมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์ถดถอยแบบ เชิงชั้น พบว่าตวัแปรบุพปัจจยั ไดแ้ก่การ

บริหารโครงการ ผลการด าเนินงานทางการตลาด และ นวตักรรมขององคก์รส่งผลต่ออตัราผลส าเร็จของการ

พฒันาผลิตภณัฑ ์ใหม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยตวัแปรทั้งหมดสามารถร่วมกนัท านายอตัราผลส าเร็จใน

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ไดร้้อยละ 52 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน สามารถเลือกการพฒันาได้

ใน 2 รูปแบบคือ  
1) การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนตามตวัแปรสภาพการแขง่ขนัทางการตลาด โดยตอ้งเนน้พฒันาใน

เร่ือง  องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ การส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 
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2) การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนตามตวัแปรแนวทางการแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยมี
แนวทางการแกไ้ขปัญหา การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนสู่การแข่งขนัทางการตลาด 1) การขยายสายการผลิต 
2) สร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภณัฑเ์ดิม 3) เกิดจากการปรับปรุงสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังถัดไป 
1) ผูว้จิยัควรศึกษาปัญหาของชุมชนอ่ืนท่ีมีลกัษณะสินคา้และผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนัเพื่อเปรียบเทียบ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละชุมชน 
2) ผูว้ิจยัอาจศึกษาถึงผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชนรูปแบบอ่ืน เช่น อาหารแปรรูป ซ่ึงจะท าให้เกิดตวัแปร

ส าคญัใหม่เพิ่มข้ึน เช่น ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือกลุ่มตลาดผูบ้ริโภค 
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