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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการห่ วงโซ่อุปทาน ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และผล
การดําเนินงานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
ที่มีผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน 3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลการ
ดําเนิ น งาน และ 4) เพื่อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการจัดการห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่มี ผลต่ อ ผลการดําเนิ น งาน การวิ จ ยั นี้ ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.969 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี จํานวน 150 กิจการ ใช้วิธีในการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุ คูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการห่ วงโซ่อุปทานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุ ดทุก ด้าน ประกอบไปด้ว ย ด้านกระบวนการวางแผน ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการบริ ห าร
คลังสิ นค้า ด้านการบริ หารการผลิตและการแปรรู ป และด้านการส่ งมอบสิ นค้า ส่ วนความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดทุกด้านทั้งด้านการสร้างความแตกต่าง
ด้านต้นทุน และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ยงั พบว่าผลการดําเนิ นงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน 2) การทดสอบสมมติฐานพบว่า การจัดการห่ วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
มีค่าพยากรณ์ได้ร้อยละ 82 และยังพบว่าความได้เปรี ยบทางการแข่งขันมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลการดําเนิ นงาน โดยมี
ค่าพยากรณ์ได้ร้อยละ 85 นอกจากนี้ยงั พบว่าการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลการดําเนิ นงาน โดยมี
ค่าพยากรณ์ได้ร้อยละ 86
ข้อค้นพบจากงานวิจยั ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงระดับสมรรถนะของผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับการจัดการห่ วงโซ่
อุปทานในธุ รกิ จเศรษฐกิจ ชุ มชนซึ่ งเป็ นกระบวนการดําเนิ นงานทางธุ รกิ จ ที่มีความสําคัญ สําหรับผูป้ ระกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการมีสมรรถนะในการจัดการห่ วงโซ่อุปทานที่ดีจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล อันจะส่ งผลต่ อความได้เ ปรี ยบในการแข่ งขันและการสร้ างผลการดําเนิ นงานที่ดีของธุ รกิจ เศรษฐกิ จ
ชุมชนได้
คําสําคัญ: การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน, ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน, เศรษฐกิจชุมชน
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ABSTRACT

The purposes of this research are 1) to study the effected Competitive advantage and Performance from
Supply Chain Management of enterprises community economic in Petchaburi Province 2) to study the influence of
Supply Chain Management which affects the Competitive advantage of enterprises community economic in
Petchaburi Province 3) to study the influence of Competitive advantage which affects the Performance of
enterprises community economic in Petchaburi and 4) to study the influence of Supply Chain Management which
affects the Performance of enterprises community economic in Petchaburi Province.
The result of this study revealed that 1) Supply Chain Management of enterprises economic community in
Petchaburi Province include Procurement Process, Warehouse Management, Production Management and Delivery
are average is all aspects. The Competitive advantage of enterprises economic community include Competitive
differentiation, Cost leadership and Quick response are average is all aspect. 2)To test the hypothesis that Supply
Chain Management has a positive influence on Competitive advantage that forecast it about 82 percent. 3) The
Competitive advantage has a positive influence on Performance that forecast it about 85 percent. And 4) The
Supply Chain Management has a positive influence on Performance that forecast it about 86 percent
This study of this research demonstrates the level of operation of the supply chain management in the
community economic. That is the basis of the business process. Which to showed define a Supply Chain
Management plan for enterprise community economic and Government agencies working in support and
development of business. The strategy can be effectively and effectively implemented. This will affect the
competitive advantage and build the business performance.
Keywords: Supply Chain Management, Competitive Advantage, Community Economic
1. บทนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ งมีหลักการพัฒนาโดย ยึดหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยงั ยืน และคนเป็ นศูนย์กลางพัฒนา โดยมีประเด็นที่ผวู้ ิจยั สนใจศึกษาคือ การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็ นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดําเนิ นการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่ งเสริ มสังคมผูป้ ระกอบการเพื่อส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการที่ผลิตได้และขายเป็ น (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2561) โดยปั จจุบนั ชุมชนมีความสามารถในการผลิตสิ นค้าที่เป็ น
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และยังสามารถสร้างเป็ นวิสาหกิจชุมชน จึงรวมเรี ยกว่า เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในการ
ดําเนินธุรกิจในชุมชนสิ่ งที่สาํ คัญในการอยู่รอดของธุ รกิจ เกิดการพัฒนาต่อยอด และเป็ นวัตถุประสงค์สําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนก็คือ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ผลการดําเนินงานธุ รกิจเป็ นเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ในการดําเนิ นงานของธุ รกิจ โดยมีการประเมินผล
การดําเนินงานในการดําเนินงานธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็ นกระบวนการสําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจชุมชนได้เรี ยนรู้ตนเอง ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การกําหนดทิศทาง การวางแผนการดําเนิ นงาน การดําเนิ นงานด้านการตลาด วิเคราะห์ ผลการ
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ดําเนิ นงาน การบริ ห ารสมาชิก ซึ่ งจะใช้เป็ นเครื่ อ งมือ หลักให้เจ้าหน้าที่ปฏิ บตั ิงานได้เข้าไปรับทราบศักยภาพของ
วิสาหกิ จชุมชน เพื่อชักนําไปเข้าสู่ ก ระบวนการเรี ยนรู้ และพัฒนากิจ การวิส าหกิ จชุ มชน (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,
2561) เพือ่ สร้างผลการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพและเพื่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
การแข่งขันของเศรษฐกิ จชุ มชนขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่ งขันของ
วิสาหกิ จชุ มชนได้มากน้อ ยเพียงใดนั้นก็ข้ ึ นอยู่ก ับความสามารถของกลุ่ มผูป้ ระกอบการและสมาชิก ในการพัฒนา
สิ นค้าและบริ การของชุมชน เช่น การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านราคามีผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจหนึ่งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย
(ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะ, 2558)
กลยุทธ์ที่สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ที่จะทํา
ให้เกิ ดความได้เ ปรี ยบทางการแข่ งขัน ก็คื อแนวคิดการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานที่เป็ นแนวคิดการจัดการเชิ งกลยุทธ์
สมัยใหม่ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้
เทคนิคทางด้านการบริ หารการดําเนินงานและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ทนั ต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบนั โดยการนํา
การจัดการห่ ว งโซ่ อุ ปทานใช้เ รี ยกการจัดการหน่ ว ยงานที่อยู่ในสายธุ รกิจ กล่ าวคือ ทุก หน่ วยงานร้อ ยเรี ยงกันของ
กระบวนการ การเชื่อมโยงกันของธุ รกิจในสายเดียวกัน เพื่อให้วตั ถุดิบส่ งผ่านจากหน่ วยแรก ไปยังหน่ วยที่ 2 ที่ทาํ
หน้าที่ผลิตสิ นค้า และส่ งไปยังหน่วยงานต่อไปเพื่อจําหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่งการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานในเศรษฐกิจ
ชุมชนนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าทางการเกษตร อาจกล่าวได้ว่า เป็ นการเสาะหาพันธุ์ เพาะเลี้ยง เก็บผลผลิตได้วตั ถุดิบ
ขายหรื อแปรรู ปที่มีกระบวนการผลิต และจัดจําหน่ ายสิ นค้าสู่ มือผูบ้ ริ โภคอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งการแปรรู ปถือเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าในตัวสิ นค้าทําให้มีราคาสูงขึ้นได้กาํ ไรมากขึ้น (อัญชลี หิ รัญแพทย์, วราภร สาริ นมูล และทมนี สุ ขใน, 2560)
จากข้อ มูล ดัง กล่ า วผูว้ ิ จ ัย ได้เ ล็ง เห็ น ถึ ง ความสําคัญ ในการศึก ษาระบบการจัดการห่ ว งโซ่ อุ ปทานของ
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เพื่อสร้างผลการดําเนิ นงาน
มีศ ัก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะยกระดับ คุ ณภาพชี วิ ต ของคนในชุ มชนจังหวัด เพชรบุ รี โดยประเด็ นที่ ผูว้ ิ จ ัย สนใจ คื อ
การจัดการห่ วงโซ่อุปทานที่ประกอบด้วย การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบริ หารคลังสิ นค้า และ
การส่ งมอบสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่จะสร้างความแตกต่ าง สร้างความได้เปรี ยบด้าน
ต้นทุน และความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อลูกค้า ซึ่งจะส่ งผลต่อผลการดําเนินงานของเศรษฐกิจชุมชน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการห่ วงโซ่ อุ ปทาน ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และผลการดําเนิ นงานของ
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการจัด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความได้เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ของ
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อ ศึกษาอิทธิ พลของความได้เ ปรี ยบทางการแข่งขันที่ส่ งผลต่อผลการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่ วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
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3. การดําเนินการวิจัย
ด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิ จ ัย ต้อ งการศึ ก ษาถึ ง การจัด การห่ วงโซ่ อุ ป ทานที่ ส่ งผลต่ อ ความได้เ ปรี ยบทางการแข่ ง ขัน ของ
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี” โดยมีประชากรเป็ นผูป้ ระกอบการแปรรู ปเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 197 แห่ งโดยผูว้ ิจยั เลือกวิธีในการกําหนดขนาดตัวอย่างด้วยสู ตรคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ โดยการ
ใช้สู ตรความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานโดยกําหนดให้มีค วามคาดเคลื่ อ นของกลุ่ มตัว อย่างร้ อ ยละ 5 ของประชากร
(Yamane, 1973, อ้างถึงในกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556 : 74) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 132 แห่ ง ซึ่งผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่า
ควรมีการเก็บข้อมูลให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นซึ่ งจะส่ งผลให้งานวิจยั มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น จึงใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน
150 แห่ ง และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยแบ่งตามพื้นที่แต่ละอําเภอในจังหวัด
เพชรบุรีในพื้นที่การวิจยั ให้ได้ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้เป็ นสัดส่ วน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย ต้อ งการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ซึ่ งต้อ งใช้เ ครื่ องมื อ ในงานวิ จ ัย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลปั จ จัยส่ ว นบุค คลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง
รายได้ และระยะเวลาในการดําเนินงานธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการห่ วงโซ่อุปทานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน
ส่ วนที่ 4 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน
ส่ วนที่ 5 เป็ นข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบสอบถามสําหรับการศึกษาวิจยั ไปทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อ
มัน (Reliability) ดังนี้
1.ในการทดสอบหาความเที่ ย งตรงของแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น ไปตรวจสอบตามเนื้ อ หาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
2. นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทั้งนี้ผวู้ ิจยั เลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็ นข้อ
คําถามจากผูเ้ ชียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามเที่ยงตรง
ต่อเนื้อหา สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องของเนื้ อหาของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.969
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มในพื้นที่
จ.เพชรบุรี และมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 แห่ ง
4. ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ ประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ 0.7 ขึ้นไป (กษมาพร พวงประยงค์
2554) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.918
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5. เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามโดยนําผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข จึงสามารถนําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล
จริ งต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ในการวิเ คราะห์ ข ้อมูล และทดสอบสมมติ ฐานใช้โปรแกรมสําเร็ จ รู ปทางสถิติ ซึ่ งผูว้ ิจ ัยจะนําข้อ มูลที่ได้
รวบรวมจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติดงั นี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ในการแสดงค่าข้อมูลเป็ นร้อยละ (percentage) ค่าความถี่
(frequency) และค่าเฉลี่ย (X�) เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
เป็ นการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และผลการ
ดําเนินงาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ (multiple regression analysis)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน เป็ น
การทดสอบค่ าความสั มพันธ์ระหว่างตัว แปรสําหรั บค่ านัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ใช้ก ารวิจ ัยครั้ งนี้ โดยกําหนดให้มีค่ า
ความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้ได้ศึกษาถึงการจัดการห่ วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจํานวน 150
แห่ ง สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
�
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
S.D.
ระดับการปฏิบัติ
X
ด้านกระบวนการวางแผน
4.44
0.32
มากที่สุด
ด้านการจัดหาวัตถุดิบ
4.51
0.40
มากที่สุด
ด้านการบริ หารคลังสิ นค้า
4.51
0.46
มากที่สุด
ด้านการบริ หารการผลิตและการแปรรู ป
4.66
0.50
มากที่สุด
ด้านการส่ งมอบสิ นค้า
4.50
0.45
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.52

0.43

มากที่สุด

จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่าระดับการปฏิบตั ิการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริ หารการผลิตและการแปรรู ปมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (X� = 4.66)
ด้านการส่ งมอบสิ น ค้า ด้านการจัดหาวัตถุ ดิบและด้านการบริ หารคลังสิ น ค้ามีร ะดับการปฏิ บตั ิ งานอยู่ใ นระดับ
มากที่สุด (�X = 4.51) ด้านการส่ งมอบสิ นค้ามีค่าเฉลี่ย (�X = 4.50) และด้านกระบวนการวางแผนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
(�X = 4.44)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความได้ เปรียบทางการแข่ งขันของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
�
ด้ านความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน
X
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ด้านการสร้างความแตกต่าง
4.47
0.32
มากที่สุด
ด้านต้นทุน
4.48
0.37
มากที่สุด
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
4.47
0.27
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
4.47
0.32
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือด้านต้นทุน (�X = 4.48) ซึ่งด้านการสร้างความ
แตกต่างและด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ วมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน (�X = 4.47)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
�
X
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ผลการดําเนินงาน

สามารถระบุกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ชดั เจน
สิ นค้ามีมาตรฐานรับรอง
เพิม่ ยอดขายสิ นค้าจากช่องทางการจําหน่ายสิ นค้า
มีเครื อข่ายลูกค้าในการติดต่อสื่ อสาร
สามารถพัฒนาผูผ้ ลิตปัจจัยการผลิตเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
สามารถสร้างรายได้จากการรักษาฐานลูกค้าเดิม
มีกาํ ไรเพียงพอต่อการปันผลให้กบั สมาชิก
มีอตั ราเพิ่มขึ้นของสมาชิกในทุก ๆ ปี
ผลการดําเนินงาน
เกิดการเรี ยนรู้ในชุมชน พัฒนาความสามารถ ทักษะ
สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.65
4.59
4.53
4.48
4.50
4.65
4.45
3.16
�
X

0.48
0.49
0.54
0.50
0.57
0.56
0.54
0.87

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.56
4.79

0.56
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

0.55

มากที่สุด

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 ข้อมูลผูว้ ิจยั พบว่า ผลการดําเนินงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ทุกข้อ ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด สาเหตุจาก
ความสามารถในการสร้างผลการดําเนินงานทั้งที่เป็ นกําไรจากการดําเนินงาน การสร้างเครื อข่ายของธุรกิจ และการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคีที่จะส่ งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
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ตารางที่ 4 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานที่ส่งผลเชิงบวกต่ อความได้ เปรียบทางการแข่ งขันของผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
ค่าสัมประสิทธิ์ของ
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
Beta
ค่า t
ค่านัยสําคัญ (sig)
สมการ ( β )
Constant
0.983
ด้านกระบวนการวางแผน
0.170
ด้านการจัดหาวัตถุดิบ
0.188
ด้านการบริ หารคลังสิ นค้า
0.142
ด้านการบริ หารการผลิตและการแปรรู ป
0.170
ด้านการส่ งมอบสิ นค้า
0.102
R = 0.909, R2 = 0.826, Adjusted R2 = 0.819
F = 25.136, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.11043

0.212
0.289
0.248
0.325
0.177

6.662
5.446
6.649
5.014
6.729
3.034

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.003**

จากตารางที่ 4 สรุ ปได้ว่าการจัดการห่ วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็ นร้อยละ 82
ตารางที่ 5 ความได้ เปรียบทางการแข่ งขันทีส่ ่ งผลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูป
จังหวัดเพชรบุรี
ค่าสัมประสิทธิ์ของ
Beta
ค่า t
ค่านัยสําคัญ (sig)
ความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน
สมการ ( )
Constant

0.237

ด้านการสร้างความแตกต่าง
0.230
0.276
ด้านต้นทุน
0.352
0.490
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
0.357
0.367
R = 0.924, R2 = 0.853, Adjusted R2 = 0.850
F = 43.596, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.10154

1.567

0.119

6.603
12.502
9.832

0.000**
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 5 สามารถสรุ ปได้ว่าความได้เปรี ยบทางการแข่งขันมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลการดําเนิ นงานของ
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็ นร้อยละ 85
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ตารางที่ 6 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานทีส่ ่ งผลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูป
จังหวัดเพชรบุรี
ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน
Beta
ค่า t
ค่านัยสําคัญ (sig)
สมการ ( )
Constant

0.733

ด้านกระบวนการวางแผน
0.251
0.310
ด้านการจัดหาวัตถุดิบ
0.149
0.227
ด้านการบริ หารคลังสิ นค้า
0.113
0.196
ด้านการบริ หารการผลิตและการแปรรู ป
0.160
0.304
ด้านการส่ งมอบสิ นค้า
0.147
0.251
R = 0.930, R2 = 0.864, Adjusted R2 = 0.859
F = 20.035, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.09846

5.572

0.000**

9.044
5.927
4.476
7.114
4.881

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

การจัดการห่ วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด
เพชรบุรี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็ นร้อยละ 86
5. อภิปรายผล
ผลการศึกษาระดับของการจัดการห่ วงโซ่อุปทานผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีระดับการ
ปฏิบตั ิการการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการบริ หารการผลิต
และการแปรรู ป รองลงมาคื อ ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการบริ ห ารคลังสิ นค้า ด้านการส่ งมอบสิ นค้า และด้าน
กระบวนการวางแผน ตามลําดับ ซึ่ งระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากที่สุด เกิดจากการทําธุ รกิจเศรษฐกิจชุมชนเป็ น
ตั้งแต่การเริ่ มก่อตั้งเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยได้รับการฝึ กอบรมจากหน่วยงานรัฐที่เข้ามาช่วยพัฒนาการจัดการตลอดห่ วงโซ่
อุปทานในการดําเนินธุรกิจจนเป็ นกลุ่มที่เข้มแข็ง จากโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ พัฒนาเป็ นวิสาหกิจชุมชน
โดยเฉลี่ ยส่ ว นใหญ่ ธุ รกิ จได้ดาํ เนิ นการมาแล้วมากกว่า 5 ปี ถึงร้อ ยละ 78 สอดคล้องกับ ธันยธร ติ ณภพและคณะ
(2559) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พื่อให้ดาํ เนิ นกิจการได้
อย่างเข้มแข็ง พึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษ์เชิงลึก ทําให้ได้แนวทางการจัดการห่ วงโซ่
อุปทานที่เกี่ยวกับด้านการจัดการบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลูกค้า ด้านเครื อข่าย และด้านการจัดการ ซึ่ งเกี่ยวข้องอยู่
ในทุกกระบวนการของผลการวิจยั
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
ความได้เปรี ยบทางการแข่ งขันภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ด้านต้นทุน รองลงมาโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือด้านการสร้างความแตกต่างและด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว เหตุเพราะจังหวัดเพชรบุรีเป็ นพื้นที่
ที่มีวตั ถุดิบในชุมชนที่ใกล้เคียงกันทําให้การสร้ างความแตกต่างและด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว น้อยกว่าด้าน
ต้นทุนที่ส ร้ างความได้เ ปรี ยบทางการแข่ งขันของธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ ชุ มชนในพื้ นที่เ ดี ยวกัน สอดคล้อ งกับ รั ฐนันท์
พงศ์วิรินธิ์ ธร และเบญญาภา กันทพวงศ์ว าร (2554) ได้ศึก ษาถึ งการบริ ห ารความได้เ ปรี ยบทางการแข่ งขันเพื่ อ
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ความสําเร็ จในการดําเนิ นงานของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการวัดผลปฏิ บตั ิ งานแบบดุล ยภาพ ในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย มีผลการวิจยั โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความยัง่ ยืนของความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันเกี่ยวกับการผลิ ตที่มีตน้ ทุนตํ่า คุณภาพ การบริ การลูกค้า และการจําชื่อลูกค้าได้ ที่ส อดคล้องถึงระดับความ
คิดเห็ นของผูป้ ระกอบการที่ให้ค วามสําคัญกับต้นทุน การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและการบริ การลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ ว
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนมีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุ
จากการเล็งเห็นถึงความสําคัญในผลการดําเนินงานของธุ รกิจเศรษฐกิจชุมชนทั้งที่เป็ นกําไรที่จะทําให้ธุรกิจสามารถ
ดําเนินธุรกิจต่อไปได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และด้านการสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชน สร้างการเรี ยนรู้ให้กบั คนในชุมชนตามภูมิปัญญาชาวบ้าน สอดคล้องกับ บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2557 : 220 )
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์: แนวคิด 3 P ซึ่ งพบว่าโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ เป็ นโครงการที่มีความสําเร็ จ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยในมิติทางด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์พบว่าบรรลุในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพการประเมินโครงการบรรลุ ตา
เป้ าหมาย ของโครงการ คือ สร้างงานให้ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการส่ งเสริ มภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นส่ งเสริ มทรัพยากรมนุษย์ เมื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติในการประเมินความสําเร็ จทั้ง 3 กลุ่ม (Public official,
Producer, People: 3 P) มีแนวคิดสอดคล้องกัน คือ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความสําเร็ จในระดับมาก โดย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จ 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบตั ิและระดับ กลุ่มเป้ าหมาย
ผูไ้ ด้รับประโยชน์
การจัดการห่ วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจ
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เหตุจ ากการปฏิบตั ิ งานของผูป้ ระกอบการตามกระบวนการจัดการห่ วงโซ่ อุ ปทานที่มีความ
เชื่อมโยงการในทุกกระบวนการทําให้เกิดคุณภาพของสิ นค้า ควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ดี และมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลสิ นค้าอย่างชัดเจนทําให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางแข่งขันของธุ รกิจ เศรษฐกิจชุมชนทั้งด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีความ
แตกต่าง ด้านต้นทุนและสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับภคมน กิจนุ สนธิ์ (2559: 24) ได้
ศึกษาถึงการเพิ่มความรวดเร็ วให้กบั ธุ รกิจโดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการต่าง ๆ ในห่ วงโซ่ อุปทาน ทําให้
เกิดความเชื่อมโยงห่ วงโซ่อุปทานอย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ต้นทุนลดลง สามารถเพิ่ม
ยอดขาย สามารถผลิตได้ทนั เวลาพอดี คุณภาพสิ นค้าดีข้ ึน เกิดส่ วนแบ่งการตลาดที่ดี เพิ่มกําไรให้ธุรกิจสรุ ปได้ว่าการ
จัดการห่ วงโซ่อุปทานเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพที่ทาํ ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน ผูผ้ ลิตรายเล็ก
สามารถแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันทั้งการสร้างความแตกต่าง ด้านต้นทุน และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ วมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เหตุจากเมื่อผูป้ ระกอบการมี
การจัดการห่ วงโซ่อุปทานที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่สามารถสร้างผลการดําเนิ นงานจากการ
รักษาฐานลูกค้าที่ก่อให้เกิดรายได้ที่นาํ มาดําเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้และส่ งผลถึงความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนของคนในชุมชน
ที่จะสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสรวิศ ปิ่ นรัตนานนท์ (2555 : 89) ซึ่ งได้ศึกษาถึง
ความได้เปรี ยบทางการแข่ งขันและความสามารถของผูป้ ระกอบการต่ อ ความสําเร็ จทางธุ รกิ จการท่อ งเที่ยวของ
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ประเทศไทยพบว่าความได้เปรี ยบทางการแข่งขันมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จทางการตลาดท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมากทั้ง 4
ด้าน ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านผูน้ าํ ต้นทุน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ วและการมุ่งตลาดเฉพาะส่ วน
การจัดการห่ วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
เพชรบุรี เหตุจากความสามารถของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน ส่ งผลให้สินค้าและ
การบริ การลู ก ค้า มี คุ ณ ภาพ ทํา ให้ ธุ ร กิ จ สามารถจัด การด้า นการตลาดได้ก็ ส ามารถรั ก ษาฐานลู ก ค้า และสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้ ส่ งผลให้ธุรกิจเกิดผลการดําเนิ นงานที่ดีให้กบั ธุ รกิจที่เป็ นรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการและ
คนในชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะและการเรี ยนรู้ของคนในชุมชนในการดําเนิ นธุ รกิจตามภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้าง
ความสามัค คี และความเข้มแข็ งของชุ มชน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ โรลนอล และ ซาละซาร์ (2012 : 73) ได้ศึก ษาถึ ง
ผลกระทบของกระบวนการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานภายในความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและผลการดําเนิ นงานของ
ผูบ้ ริ หารในองค์กรธุรกิจที่เป็ นสมาชิกสภาการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน โดยศึกษา 3 ด้านด้านการจัดการความสัมพันธ์
การจัดการการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์พบว่าทั้ง 3 ด้านมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันและผลการดําเนินงานขององค์กร
6. บทสรุป
การปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานที่ดี ในแต่ละ
กระบวนการมีการเชื่ อมโยงของกระบวนการการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานที่มีคุณภาพ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย ด้าน
กระบวนการวางแผน ด้านจัดหาวัตถุดิบ ด้านการบริ หารคลังสิ นค้า ด้านการบริ หารการผลิตและการแปรรู ป และด้าน
การส่ งมอบสิ นค้า ทําให้กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทานในแต่ละกระบวนการในการดําเนิ นงานให้เกิด
ความคล่องตัว นําไปสู่การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันด้านต้นทุนตํ่าในการผลิตและการดําเนิ นงาน ด้านการ
สร้างความแตกต่ างถึงแม้มีทรัพยากรที่ใกล้เคียงกันแต่ผปู้ ระกอบการยังสามารถปรับเปลี่ยนผลิ ตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เกิดความแตกต่างที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นจุด
แข็งของธุ รกิ จเศรษฐกิจชุ มชนที่สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายใหญ่ในพื้นที่ได้ ทําให้ธุรกิ จเศรษฐกิจชุ มชนมีผลการ
ดําเนิ นงาน ที่เ ป็ นกําไรสร้ างคุ ณภาพชี วิตของคนในชุ มชนที่ดีย่ิงขึ้ น สร้างความเข้มแข็ง ความสามัค คี ข องชุ มชน
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะของคนในชุมชนที่เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้าน
7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ ในการจัดการ
1. ผูป้ ระกอบการควรให้ค วามสําคัญ กับกระบวนการวางแผน การเตรี ยมการวางแผนเกี่ ย วกับระบบ
คลังสิ นค้าก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง โดยมีการวางแผนการดําเนิ นงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
2. ด้านการจัดหาวัตถุดิบเกี่ยวกับการกําหนดช่วงเวลาและปริ มาณการสั่งซื้อ ผูป้ ระกอบการควรกําหนด
วัตถุดิบขั้นตํ่าทีเ่ ก็บ ปริ มาณวัตถุดิบที่ซ้ือต่อครั้ง และคํานึงถึงระบบคลังสิ นค้าในการเก็บ เพื่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เอย่างรวดเร็ ว
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3. ผูป้ ระกอบการควรวางแผนดําเนินการด้านการส่ งมอบสิ นค้า การเก็บข้อมูลลูกค้าเช่น รายชื่อ จํานวนครั้ง
ในการสั่งซื้ อ รายละเอียดสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ ซึ่ งข้อมูลนั้นสามารถนํามาใช้ในการกระตุน้ การตลาด โดยการเก็บ
จํานวนครั้งในการสั่งซื้ อของลูกค้าแต่ละรายมาเป็ น โปรโมชัน่ ในการขายสิ นค้า หรื อ การจดจํารายละเอียดสิ นค้าที่
ลูกค้าต้องการสามารถนํามาปรับปรุ งพัฒนาสิ นค้าเดิมให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการวิจยั เชิงทดลองในระดับการปฏิบตั ิการการจัดการห่ วงโซ่อุปทานก่อนและหลังการให้ความรู้ใน
การดําเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาต่อยอดในการดําเนินงานธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน
2. วิจยั ฉบับนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่งไม่สามารถบอกถึงลักษณะหรื อวิธีการการจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
ของเศรษฐกิจชุมชนในเชิงลึก ดังนั้นควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม ทัศนคติ สภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างเป็ นแนวทางการในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนต่อไป
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