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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึง 1) สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของกลุม

ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 2) ความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัด

สรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดน จังหวัดชลบุรี ป 2550 3) ปญหา และขอเสนอแนะตอความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคา

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดชลบุรี  ป 2550 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูผลิตที่ไดรับการคัด

สรรสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี  ป 2550 จํานวนทั้งส้ิน 65 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ  

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันโพรดัคโมเมนต ผลการวิจัย

พบวา 1) สมาชิกกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑมีอายุเฉลี่ย 47.02 ป และสวนใหญ 

จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประสบการณในการจักสานเฉลี่ยเทากับ 12.89 ป รายไดประจําจากการ 

ประกอบอาชีพผลิตภัณฑจักสานเฉลี่ย 63,267.69 บาท/ป และรายไดประจําหลังจากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ

เดนจังหวัด เฉล่ีย 123,267.69 บาท/ป แหลงทุนผลิตภัณฑของกลุม มาจากบรรพบุรุษหรือครอบครัว 2) การตลาด

ของผลิตภัณฑ มคีวามสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับ

การคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวน อาย ุ

การศึกษา รายไดประจํา ประสบการณในการจักสาน แหลงทุนผลิตภัณฑ OTOP  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับ OTOP 

การติดตอกับเจาหนาที่ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกลไกการตลาดของกลุม บทบาทของผูนํากลุม  การดําเนินงานของกลุม และการผลิตผลิตภัณฑ พบวา

ไมมีความสัมพนัธกับปจจัยทีม่ีผลตอความสาํเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรร

เปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550 และ 3) ปญหาที่พบคือ จํานวนผูผลิตไมเพียงพอ สมาชิกไมสามารถ

มาทําการผลิตไดในบางชวง สมาชิกไมสามารถผลิตไดหลายแบบ วัตถุดิบเสียหายและขาดแคลน  ขอจํากัดดานเวลา

ในการผลิต การผลิตไมไดคุณภาพ การสั่งซื้อและการจัดจําหนายไมสัมพันธกับการผลิต และควบคุมการผลิตไมได 
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ขอเสนอแนะ คือ การรับและจูงใจสมาชกิใหมใหเขากลุม  บริหารและวางแผนเวลาใหเหมาะสมกับงาน เพิ่มพูน

ความรูและทักษะในการผลิตใหกับผูผลิต มีการสํารองวัตถุดิบและจัดเก็บในที่เหมาะสม มีการตรวจสอบวัตถุดิบทั้ง

กอนและหลังการผลิต จัดใหมีการทํางานใหเหมาะสมกับตาํแหนงงาน  มีการวางแผนการผลิตใหมีความยืดหยุนกับ

ผูผลิต มีการรับการสั่งซื้อทีค่ํานึงถึงผูผลิตและเวลาที่ใชผลิตตามปริมาณการสั่ง และมีการควบคมุการผลิตในทุก

ขั้นตอน 

 
คําสําคัญ : การคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดน  หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ชลบุรี 

 

ABSTRACT 

The research objectives were to study: 1) some general background on social and economic of 

One Tambon One Product producer groups, 2) the success of One Tambon One Product producer 

groups awarded by Provincial Star OTOP Chon Buri Province in 2007, and 3) problems and 

suggestions toward factors affecting the success of One Tambon One Product producer groups.  The 

sample used in this study was the 65 member of One Tambon One Product producer groups awarded 

by Provincial Star OTOP Chon Buri Province in 2007.  The research instrument was an interview 

schedule.  Statistics used for data analyses were percentage, arithmetic mean, and Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient. The research findings were the following: 1) a member of the average 

of age of One Tambon One Product producer groups member was 47.02 years old.  Most of them 

finished elementary education and the average of membership period was 12.89 years with regular 

income 63,267.69 bath per year from bamboo weaving before awarded and 123,267.69 bath per year 

after awarded. Product capital of the groups was from ancestor or family.  2) Product’s marketing 

correlated to the success of One Tambon One Product producer groups awarded by Provincial Star 

OTOP Chon Buri Province in 2007 at the level of .05.  For age, education, regular income, membership 

period, product capital, receiving information about OTOP, the connection with an officer, the 

understanding about the product’s OTOP, the understanding about the administration management on 

the mechanical marketing of the group, a role of group leader, operating of the group, and products 

production were not correlated with Factors affecting the success of One Tambon One Product 

Producer Groups Awarded by Provincial Star OTOP Chon Buri Province in 2007. 3) The problems were 

the shortage of producers, inability to produce product in different forms, damage and lack of raw 

materials, limited time for production and lack of quality, order and distribution not correlated and 

inability to control the production.  Suggestions were motivating and recruiting members to the groups, 

planning and managing time to work effectively, enhancing production knowledge and skills to group 

members, reservation and storing raw materials appropriately, checking raw materials both before and 

after production, putting the man on the right job, having a flexible production plan, considering time 

and capability for production and controlling all production process. 
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คํานํา 
ประเทศไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 จนนําไปสูการขอรับความชวยเหลือทางวิชาการ

และการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF (International  Monetary Fund) และรับพันธกรณีที่จะ

ปฏิบัติตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจที่ตกลงรวมกันไว ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ไดนอมนํากระแสพระราชดํารัส

จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว  มาปรับใชภายใตชื่อโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติดวยการสรางเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองขึ้นในชุมชน ใหเปน

เศรษฐกิจของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนอยางแทจริง โดยนําขอเสียเปรียบที่มีอยู เชน สินคาราคาแพง น้ํามัน

ราคาแพง ปจจัยในการผลิต เชน ปุย พันธุพืช พันธุสัตวมีราคาแพง ใหเปนโอกาสที่จะผลิตขาวของขึ้นใชเอง ทําปุย

ใชเอง ถนอมบํารุงรักษาพันธุพืชพันธุสัตว ใชจายอยางชาญฉลาด ประหยัดอดออมและสรางธุรกิจของชุมชน โดยมี

คนในชุมชนเปนเจาของผูประกอบการเพื่อหารายไดเขาสูชุมชนแทนการใหเงินตราไหลออกจากชุมชน ขณะเดียวกัน

ตองนําขอไดเปรียบตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน เชน เงินทุน เงินออมของชุมชน ภูมิปญญาความสามารถในการคิด

ประดิษฐประดอย ศิลปะ หัตถกรรม การผลิตตาง ๆ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณของตัวเอง 

ความซื่อสัตย  เสียสละ เห็นอกเห็นใจ เปนตน  มาเปนประโยชนจัดการใหเกิดเศรษฐกิจของชุมชนใหได  เศรษฐกิจ

ชุมชนจึงเปนเรื่องของคนในชุมชนที่จะตองชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันสรางเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองขึ้นมาดวย

กําลังความสามารถของชุมชนเอง  (จีระ  กาญจนภักดิ์, 2541: 3) 

ในป พ.ศ.2544 รัฐบาลกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจไทยใหม และมีนโยบายในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ดวยการยกระดับรายได เพิ่มคุณภาพชีวิตและปรับปรุงสภาพความเปนอยูของประชากรในชนบทที่สวน

ใหญมีอาชีพทางการเกษตรดวยมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของปจจัยการผลิต คือ ประการแรกสนับสนุนเรื่อง

ทุน รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนกองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน ธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม ประการที่สอง นโยบายสนับสนุนใหประชาชนมีที่ดินทํากิน โดยรัฐดําเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่เอกชน

ครอบครองแตยังไมมีเอกสารสิทธิ์ และนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน ประการที่สาม นโยบายปฏิรูปการศึกษา

เพื่อยกระดับทักษะแรงงานมีฝมือ ประการที่ส่ี นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) เพื่อเปนการ

สราง และพัฒนาผูประกอบการรุนใหม 

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: OTOP) เปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่

ตองการสนับสนุนและพัฒนาผูผลิตชุมชน และผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมีเปาหมายเพื่อ

ชวยเหลือใหกลุมคนมีอาชีพ รายได สามารถพึ่งตนเองได เปนแหลงสรางเสริมประสบการณ ชวยลดการนําเขา เปน

แหลงสําคัญในการสรางหรือพัฒนาการสืบสานผลิตภัณฑทองถิ่น ที่เปนเอกลักษณ ภูมิปญญาของไทย ตลอดจน

เพิ่มรายไดใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยไดอีกทาง 

ตั้งแตป พ.ศ. 2544  ที่มีการจัดตั้งโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  และดําเนินการมาจน ถึงปจจุบันนัน้ 

นโยบายตาง ๆ ถูกจัดตั้งขึ้นมากมาย เชน การคนหาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ (OPC) เปนตน จากการดําเนินงานการคัดสรรของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ  ไดรับความรวมมือจากผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  สงสินคาหรือผลิตภัณฑเขารับการคัดสรร
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เปนจํานวนมากนับวาเปนผลดีตอการคัดสรรเปนอยางยิ่ง  และลาสุดกลางป 2549 นี้ทางภาครัฐไดมีการสนับสนุน 

ใหมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัด หรือ Provincial Star OTOP (PSO) ซึ่งผลจากการดําเนินงานคัดสรรมี

ทั้งที่ประสบผลสําเร็จดวยดี และไมประสบความสําเร็จ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปจจัยหลายประการที่สงผลตอ

ความสําเร็จไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม หรือดานบุคคล และจากการคัดสรรของผลิตภัณฑของจังหวัดชลบุรี ที่

สงเขาคัดสรรมีทั้งที่ไดรับการคัดสรรและไมไดรับการคัดสรร ซึ่งที่ไดรับการคัดสรรมีผลมาจากปจจัยหลักที่สําคัญ

ทางดานตัวผลิตภัณฑ ที่ผลิตภัณฑตองมีความเปนเอกลักษณ ใชภูมิปญญาทองถิ่น มีคุณคา เปนที่นิยม มีศักยภาพ

ดานการผลิต และความสามารถดานการตลาด โดยพิจารณาจากดานผูบริโภค และการสงเสริมจากหนวยงาน 

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ท่ี

ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550 โดยทําการเก็บขอมูลจากสมาชิกของกลุมผูผลิต

สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550 จํานวน 3 กลุม

ผลิตภัณฑจักสานไมไผพนัสนิคม จํานวนทั้งสิ้น 65 ราย ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจะสามารถนําไปเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและแกไข พัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และนโยบายตาง ๆ ของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ ที่รัฐไดกําหนดไวใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูผลิตที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี  ป 

2550 โดยทําการศึกษากลุมผูผลิตที่ผลิตภัณฑจักสาน อําเภอพนัสนิคม จํานวน 3 กลุมผลิตภัณฑ  ซึ่งมีจํานวน

ทั้งสิ้น 65 ราย คือ กลุมศูนยสงเสริมฝมือการจักสานไมไผ ศูนยพัฒนาขยายงานจักสานไมไผ และกลุมสงเสริมอาชีพ

จักสานไมไผ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ  ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (close ended 

question) และคําถามปลายเปด (open ended question) โดยแบงการแบบสัมภาษณออกเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 

สภาพพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมบางประการของกลุมผูผลิต ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑเดน จังหวัด

ชลบุรี ป 2550 ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมผูผลิต ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑเดน จังหวัด

ชลบุรี ป 2550 และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณแลวนําไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 

พิจารณาตรวจสอบความถูกตองแกไขและใหคําปรึกษา แลวนําแบบสัมภาษณไปทําการทดสอบ (try out) กับ

สมาชิกกลุมผูผลิตกลุมอื่นจํานวน 20 ราย ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธี Alpha โดยวิธี 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient ปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามปจจัยตาง 

ๆ ของการวิจัยเทากับ 0.78-0.91 และสําหรับปจจัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ OTOP เทากับ 0.80 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลแบงลักษณะการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหเชิงพรรณนา เกี่ยวกับสภาพ

พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมบางประการของกลุมผูผลิต ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑเดน จังหวัดชลบุรีป 

2550 โดยใชคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ

การวิเคราะหเชิงปริมาณ  ใชในการพิสูจนสมมติฐาน  คือ  การวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยที่คาดการณวา

จะมีผลตอความสําเร็จความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด

ผลิตภัณฑเดน จังหวัดชลบุรี ป 2550 โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันโพรดัคโมเมนต (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) 
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ผลและการวจิารณ 
 สมาชิกกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑมีอายุเฉล่ีย 47.02 ป และสวนใหญจบการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา ประสบการณในการจักสานเฉลี่ยเทากับ 12.89 ป รายไดประจําจากการประกอบอาชีพ

ผลิตภัณฑจักสานเฉลี่ย 63,267.69 บาท/ป และรายไดประจําหลังจากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัด 

เฉล่ีย 123,267.69 บาท/ป แหลงทุนผลิตภัณฑของกลุม มาจากบรรพบุรุษหรือครอบครัว สวนการทดสอบ 

สมมุตฐานพบวา อายุ การศึกษา เงินเดือนประจํา เงินเดือนหลังจากการคัดสรร PSO ประสบการณในการจักสาน 

แหลงทุนผลิตภัณฑ OTOP ปจจัยการเปดรับขาวสาร ปจจัยความรู บทบาทของผูนํากลุม ไมมีความสัมพันธกับ

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด

ผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550  และปจจัยดานการดําเนินงานของกลุม ในเรื่องการใชประโยชนจากขอมูล

ขาวสารของภายนอกและภายในกลุม มีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .219 และการตลาดผลิตภัณฑ ดานราคา (price)  และ ดานชองทางการจัด

จําหนาย (place) มีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่

ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิก

ของกลุมจะใหความสําคัญการตลาดของผลิตภัณฑในดานราคา (price)  และดานชองทางการจัดจําหนาย (place) 

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .299 และ .289  สวนการผลิตผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัด

ชลบุรี ป 2550  

 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง

 ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัดชลบุรี ป 2550 

 

              ปจจัยที่เกี่ยวของ 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของ

กลุมผูผลิต OTOP (r) 
ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
    - อาย ุ

    - การศึกษา 

    - รายไดประจํา 

    - ประสบการณในการจักสาน 

    - แหลงทุนผลิตภัณฑ OTOP   

 
.135 
.018 
.047 
.194 

  -.060 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

              ปจจัยที่เกี่ยวของ 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของ

กลุมผูผลิต OTOP (r) 
ปจจัยการรับขาวสารเกี่ยวกับ OTOP  
1. การไดรับขาวสารเกี่ยวกับ OTOP   

-  ผูนํากลุม 

-  เจาหนาที่รัฐ 

-  ชมรายการทางโทรทัศน 
-  ฟงรายการวิทยุ  
-  อานเอกสารสิง่พิมพ  
-  อื่น ๆ 

2. การติดตอกับเจาหนาที ่
-  การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ PSO 

-  การไดรับขอมลูขาวสารเกี่ยวกับ PSO 

-  การอบรม ประชุม สัมมนาจากเจาหนาที่เกี่ยวกับ PSO 

-  ความรูดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑเกี่ยวกับ PSO 

-  ความรูดานการผลิต และดานการตลาดเกี่ยวกับ PSO 

-  เร่ืองการจําหนาย/ขายผลิตภัณฑและการนําสินคาเขารวม 

จําหนายในสถานที่ที่ทางราชการจัดหาให เชน ออกบธู (booth) 

- การชวยเหลือ/แนะนําในเรื่องชองทางการจําหนายและ 

ประชาสมัพันธผลิตภัณฑ 
ปจจัยความรู 
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม 

- คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
- การบรรจุ  
- เครื่องหมายและฉลาก 

2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลไก 
    การตลาดของกลุม 

-  การซื้อ-การขาย 

-  การเก็บรักษา 

-  การแปรรูป 

-  การขนสง 
-  การอํานวยความสะดวก 

        
        .106 

-.217 

.184 

.126 

.124 

.243 

                 -.099 
 

       -.069 
-.106 

-.152 

-.145 

-.003 

-.007 

 

.077 

 

-.058 

       
       -.058 

 .008 

-.127 

-.089 
 

   

   -.081 
.129 

.102 

.093 

                 -.013 

.165            
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ปจจัยที่เกี่ยวของ 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ 

ของกลุมผูผลิต  OTOP (r) 

ปจจัยเกี่ยวกับกลุม 

1. บทบาทของผูนํากลุม 

-  คุณสมบัต/ิคุณลักษณะของผูนํากลุม 

-  การมีวิสัยทัศนของผูนํา 

-  การกระตุนใหสมาชิกเกิดการยอมรับเปาหมายของกลุม 

-  การใหการสนับสนุนรายบุคคลของผูนํา 

-  ความซื่อสัตยของผูนํา 

2. การดําเนินงานของกลุม 

- การกําหนดรูปแบบ ภารกิจ และกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม  

- การจัดสรรเงินของกลุม 

- ความเหมาะสมหรือความถนดัของบุคคลตอตําแหนงหนาที่ 
- ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องใช/วัตถุดบิของกลุม  

- การใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของภายนอกและภายใน  

   กลุม 

- การจัดสรรผลประโยชนของกลุม  

- การไดรับการยอมรับจากภายนอกกลุม 
ปจจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

1. การผลิตผลิตภัณฑ 

2. การตลาดของผลิตภัณฑ 

- ดานผลิตภัณฑ (product) 

- ดานราคา (price) 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย (place) 

- ดานสงเสริมการตลาด (promotion) 

           
        .010 

.071 

.009 

.046 

.048 

.066  
     

       .222 
.037 

.066 

  .185 

.084 

 

.219 

  .291* 

  .159 

 
        .186 
        .263* 

 .022 

  .299* 

  .303* 

 .115 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ปญหาและแนวทางแกไขที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

คือ จํานวนผูผลิตไมเพียงพอ สมาชิกไมสามารถมาทําการผลิตไดในบางชวง สมาชิกไมสามารถผลิตไดหลายแบบ 

วัตถุดิบเสียหายและขาดแคลน  ขอจํากัดดานเวลาในการผลิต  การผลิตไมไดคุณภาพ การสั่งซื้อและการจัด

จําหนายไมสัมพันธกับการผลิต และควบคุมการผลิตไมได สําหรับขอเสนอแนะ คือ การรับและจูงใจสมาชิกใหเขา

กลุม  มีการบริหารและวางแผนเวลาใหเหมาะสมกับงาน เพิ่มพูนความรูและทักษะในการผลิตใหกับผูผลิต   
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มีการสํารองวัตถุดิบและจัดเก็บในที่เหมาะสม  มีการตรวจสอบวัตถุดิบทั้งกอนและหลังการผลิต จัดใหมีการทํางาน

ใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน  มีการวางแผนการผลิตใหมีความยืดหยุนกับผูผลิต รับหรือส่ังซื้อที่คํานึงถึงผูผลิตและ

เวลาที่ใชผลิตตามปริมาณการสั่ง  และมีการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ในดานการตลาดควรจะมีการ

พัฒนาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่เหมาะสม 
 

เอกสารอางอิง 
จีระ  กาญจนภกัดิ์ กรมการพฒันาชมุชม และกองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม.  2541.  คูมือสงเสริม

หมูบานทองเที่ยว.  กรุงเทพมหานคร : กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม กรมการพัฒนาชมุชน. 
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