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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการและปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการ ที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จของธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ (3) เพื่อประเมินและนําเสนอรูปแบบการจัดการของธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ การศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการและปัจจัยด้านศักยภาพในการ
จัดการ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in depthinterview) ผู้บริหารของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 6 คน และตรวจสอบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริโภค และคนกลางที่รับไปจําหน่าย 541 คน ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอด
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงทรงคุณวุฒิ กลุ่มละ 9 คน 2 กลุ่ม ขั้นที่ 3 การ
ประเมินรูปแบบการจัดการของธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน ในด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า สภาพการจัดการและปัจจัยด้านศักยภาพใน
การจัดการที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามความเห็นของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เป็นจริงมาก เช่นเดียวกันกับผล
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคและคนกลางที่รับไปจําหน่าย ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก และผล
การประเมินรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวม มีความความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม
และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สร้างขึ้น
และผ่านการตรวจประเมินแล้ว ประกอบด้วย องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยป้อน คือ 1) ภาวะผู้นํา 2) ศักยภาพ
บุคลากร 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4) ชุมชนและการสร้างเครือข่าย 5) การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
องค์ประกอบที่เป็นกระบวนการถ่ายโยง คือ 1) แผนกลยุทธ์ 2) การจัดการด้านการผลิต 3) การจัดการด้าน
การตลาด 4) การจัดการด้านการเงินและบัญชี องค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์ คือ 1) ความพึงพอใจของผู้บริโภค
2) ยอดขาย 3) กําไรสุทธิ 4) จํานวนลูกค้า และ 5) จํานวนคนกลางที่รับไปจําหน่าย
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ / สภาพและศักยภาพในการจัดการธุรกิจ /
กระบวนการจัดการธุรกิจ / โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ABSTRACT
In this dissertation, the researcher studies (1) the management conditions and management
capability factors affecting the success of the One Tambon One Product (OTOP) business;
constructs (2) a business management model for the OTOP business; and evaluates and
presents (3) a business management model for the OTOP business. The study was divided into
three steps. In Step One, the researcher studied management conditions and management
capability factors affecting the success of the OTOP business. A method was adopted in which
in-depth interviews were carried out with six chief executives of successful businesses. The
data collected were then verified by means of a questionnaire used as a research instrument
for collecting germane additional data from 541 executives, business operators, consumers,
and middlemen in the business. In Step Two, the researcher constructed a business
management model for the OTOP business. In this case, focus group discussions were held in
the course of which two groups of experts of nine members each were discussants. In Step
Three, the model constructed by the researcher was evaluated by eleven experts in the
aspects of appropriateness, feasibility, correctness, and usefulness. Using techniques of
descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of mean (M),
standard deviation (SD), and percentage (%). Findings showed that the management
conditions and management capability factors affecting success in the business management
of OTOPs all fell in the same direction as based on the opinions of executives and business
operators. Overall actual standards were satisfied. The same was true in regard to the
satisfaction of consumers and middlemen in the business. Satisfaction was overall evinced at
a high level. Insofar as concerns the overall evaluation of the model, the experts found that it
was appropriate, feasible, correct, and useful at a high level. The model constructed by the
researcher and evaluated by the experts consisted of the following input factor components:
(1) leadership; (2) personnel capabilities; (3) innovation and technology; (4) community and
network building; and support from the public and private sectors. The components of the
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process of transference consisted of: (1) strategy planning; (2) production management; (3)
marketing management; (4) finance and accounting management. The components of output
consisted of: (1) consumer satisfaction; (2) sales; (3) net profits; (4) quantity of customers; and
(5) quantity of middlemen.
Keywords : Management Model that Affect the Success of the Business /
Condition and Potential of, Business Management /
Business Management Process / One Tambom One Product
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ต่อเนื่องถึงปัจจุบันฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้อันเชิญแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน (Office of the National Economic and Social Development Council,
2017) จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่า โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการตาม
นโยบายของรัฐที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น สมาชิกชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม และมี
การพัฒนาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าของประเทศได้ และมี
ความสําคัญอย่างมากต่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชน Surasil (2005) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์โครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จะมีความสําคัญต่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากการศึกษา
ของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า ด้านการจัดการธุรกิจยังประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิ ผู้ประกอบการยัง
ขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ Watjanatapin & Rabob (2012) ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการส่งออก Wailerdsak (2013) ขาด
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือการใช้ความรู้เทคนิคทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยในการผลิต ทําให้มีสินค้าหรือบริการ
ที่มีความเป็นนวัตกรรมมีจํานวนน้อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ E-commerce ในการประกอบธุรกิจยัง
อยู่ในวงจํากัด ขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ และโอกาสที่จะได้แสดง
ผลิตภัณฑ์ในงานและนิทรรศการต่างๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น Wonganupornkul (2009)
ดังนั้น จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สําคัญ คือ ทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพมาตรฐาน มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมีคุณค่า เป็นที่ต้องการและยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาธุรกิจอาหารหมวดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ซึ่งเป็น
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูปและพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของภาคเหนือ นอกจากนี้ ธุรกิจอาหาร
ถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของทุกประเทศที่มีความสําคัญยิ่ง และยังมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางเกษตร และมีความเชื่อมโยงกับภาคเกษตร
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักของประเทศ นําไปสู่การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการและปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสุด
ยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในเขตภาคเหนือ
2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารในเขตภาคเหนือ
3. เพื่อประเมินและนําเสนอรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร
ในเขตภาคเหนือ
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการและปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
ธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหาร ตําแหน่งประธานกรรมการ หรือผู้จัดการของธุรกิจที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ติดต่อกันสองสมัย คือในปี พ.ศ. 2553 และ 2555 มีทั้งหมด 6 ธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ ได้
กําหนดประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่างจากธุรกิจที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอด
OTOP ทั้งหมด 11 ธุรกิจ (8 จังหวัดในภาคเหนือ) ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหารได้แก่ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองประธาน หรือรองผู้จัดการ หรือกรรมการ ของธุรกิจ
ธุรกิจละ 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 22 คน (ไม่ใช่บุคคลที่สัมภาษณ์เจาะลึก) โดยพิจารณาจากจํานวนของผู้บริหาร
ในแต่ละธุรกิจที่มี 2-5 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้แก่ พนักงาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน ในหน้าที่ต่างๆ ในระบบ
การดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การผลิต เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี เจ้าหน้าที่การตลาด และอื่นๆ จํานวน 11 ธุรกิจ ธุรกิจละ4 คน รวม 44 คน (พิจารณาจากจํานวน
เจ้าหน้าทื่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งส่วนใหญ่มี 1-2 คน) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
3. กลุ่มคนกลางที่รับไปจําหน่าย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พบว่า ทั้ง 11 ธุรกิจ มี
จํานวนคนกลางที่รับไปจําหน่ายอยู่ระหว่าง 5-15 คน และจากการเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan
Akakun (2000) ซึ่งกําหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 90 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
4. กลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่สูงสุดที่
สามารถกระทําได้ จากค่าสูงสุดในตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan Akakun (2000) กําหนดให้สัดส่วน
ของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม 384 คน
ผู้วิจัยจึงได้แบ่งกลุ่มของประชากรทั้ง 11 ธุรกิจใน 8 จังหวัด ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะของธุรกิจ คือ กลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิที่เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Sampling) ทําให้
ได้กลุ่มตัวอย่างธุรกิจละ 35 คน จากทั้งหมด 11 ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
(x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์โดยทําการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 เพื่อยกร่างรูปแบบ และจัดให้มีการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันพิจารณา วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจ
ตามแนวทางการสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 6-10 คนประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนผู้บริหาร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่ง

109

110

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.25 No.2 April - June 2019

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ตัวแทนนักวิจัย ตัวแทนคนกลาง และผูบ้ ริโภคสินค้าโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จํานวนกลุ่มละ 9 คน 2 กลุ่ม เพื่อให้เกิดแนวทางการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และ
ทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการประเมิน
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Eisner (1998) ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความ
เป็นประโยชน์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการด้านการบริหารจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการด้านการ
จัดการธุรกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งสิ้น 11 คน
สรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการและปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในเขตภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจ ในภาพรวมสภาพการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์เป็นจริงมาก
(x�= 4.05, S.D.=0.38) เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านสภาพการจัดการธุรกิจ พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความ
คิดเห็นตรงกันว่า ด้านการผลิตและความเข้มแข็งชุมชน มีผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจมากกว่าด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยด้านการผลิตและความเข้มแข็งชุมชน ในมุมมองของผู้บริหาร พบว่า การ
รักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพเป็นอันดับแรกมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากผู้ปฏิบตั ิงานมอง
ด้านความสามารถในการผลิตสินค้าจํานวนมากเพื่อการจัดจําหน่าย สําคัญเป็นอันดับแรก สําหรับด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ในมุมมองของผู้บริหาร พบว่า การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานจัดโดย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นอันดับแรก ซึ่งแตกต่างจากผู้ปฏิบตั ิงานที่เห็นว่าการสนับสนุนด้านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาเป็นอันดับแรก แต่เมื่อพิจารณาความเห็นที่มีการปฏิบัติเป็นลําดับสุดท้าย กลุ่ม
ผู้บริหาร พบว่า เป็นเรื่องของการสนับสนุนด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคนิคต่างๆ ในด้านการผลิต ส่วน
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า การสนับสนุนการออกร้านจัดแสดง และจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศ มาเป็นอันดับสุดท้าย
สภาพการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์เป็นจริงปานกลาง
2. ผลการศึกษาศักยภาพที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจ ในภาพรวมสภาพการปฏิบัติอยู่ใน
เกณฑ์เป็นจริงมาก (x�= 3.9, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านศักยภาพที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ
ธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความสามารถ
ด้านการเงิน ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พบว่า
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความคิดตรงกันว่า ภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมของพนักงาน มีผลต่อความสําเร็จในการ
จัดการธุรกิจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และปัจจัยที่ผู้บริหารเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้ายคือ ความสามารถด้านการเงิน
3. ผลการศึกษาด้านกระบวนการจัดการธุรกิจ ในภาพรวมสภาพการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์เป็นจริงมาก
(x�= 4.03, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านกระบวนการจัดการธุรกิจโดยแบ่งเป็นด้านการกําหนดกลยุทธ์
ของธุรกิจ การกําหนดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตลาดและการกระจายสินค้า การติดตาม
ประเมินผล พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตรงกันว่า ด้านการกําหนดผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจ มาเป็นอันดับแรก สําหรับความคิดเห็นการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสําคัญ
เป็นอันดับแรกอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติที่ให้ความสําคัญเป็นอันดับ
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สุดท้ายในมุมมองของผู้บริหารพบว่า เป็นการติดตามประเมินผล ส่วนผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า การกําหนดกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ มีการปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย
4. ผลการศึกษาผลลัพธ์การดําเนินงาน (เฉพาะกลุ่มผู้บริหาร) ในภาพรวมสภาพการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
เป็นจริงมาก (x�= 3.78, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาผลลัพธ์การดําเนินงานการจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญกับจํานวนลูกค้า มาเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็น
ยอดขาย จํานวนคนกลางที่รับไปจําหน่าย และกําไรสุทธิ ตามลําดับ
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 4.02, S.D.=0.29) และ
คนกลางที่รับไปจําหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.80, S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้าน
การจัดการธุรกิจ และด้านการตลาด (4P’s) ของผู้บริโภคและคนกลางที่รับไปจําหน่ายของธุรกิจ พบว่าใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และที่สอดคล้องตรงกันว่า ด้านการจัดการมีความพึงพอใจเป็นลําดับ
แรก รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลําดับ
ตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษาการสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
อาหาร ในเขตภาคเหนือ
ผลการศึกษาสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในเขต
ภาคเหนือ พบว่า รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการ
จัดการธุรกิจ ได้แก่ ภาวะผู้นํา ศักยภาพของบุคลากร การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ชุมชนและการสร้างเครือข่าย องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการธุรกิจ (Management
process) ได้แก่ แผนกลยุทธ์ การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการเงินและ
บัญชี และองค์ประกอบด้วยผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ ยอดขาย กําไรสุทธิ จํานวนลูกค้า จํานวนคนกลางที่รับไป
จําหน่าย ความพึงพอใจของผู้บริโภคและคนกลางที่รับไปจําหน่าย
ตอนที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร ในเขตภาคเหนือ
ผลการประเมินรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในเขต
ภาคเหนือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน พบว่า รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก โดยองค์ประกอบที่ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ องค์ประกอบในการจัดการธุรกิจ ได้แก่ ภาวะ
ผู้นํา องค์ประกอบกระบวนจัดการธุรกิจ ได้แก่ การจัดการผลิต และองค์ประกอบผลลัพธ์ ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ทําให้ได้รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย (1) องค์ประกอบในการจัดการธุรกิจ ได้แก่ ภาวะผู้นํา ศักยภาพ
บุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี ชุมชนและการสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
(2) องค์ประกอบกระบวนการจัดการ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ การจัดการผลิตการจัดการตลาด การจัดการการเงิน
และบัญชี และ (3) องค์ประกอบผลลัพธ์ในการดําเนินงาน ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริโภค ยอดขาย กําไรสุทธิ
จํานวนลูกค้า และจํานวนคนกลางที่รับไปจําหน่าย
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อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาสภาพการจัดการและปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการ ที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สรุปได้ดังนี้
1. จากการศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า ความสําเร็จ ใน
การจัดการธุรกิจนั้น ชุมชนสามารถพึ่งตนเองด้วยความเข้มแข็งของชุมชนเอง มากกว่าการรอการสนับสนุนจาก
ภาครัฐหรือเอกชน โดยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต เพื่อคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
และการผลิตสินค้าจํานวนมากเพื่อการจัดจําหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง สินค้าไม่ขาดตลาด รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนทั้งในด้านการจ้างแรงงานและ วัตถุดิบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในชุมชนร้อยละ 80 ขึ้นไป สําหรับการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในรอบ 1 ปี การจัดสรรผลกําไรบางส่วนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และ
การจัดทําบัญชีอย่างเป็นระบบ นั้น กลับมีความสําคัญเป็นสามอันดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึกที่ผู้บริหาร เห็นว่า การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องของต้นทุน และในประเด็น
เรื่องของการจัดสรรผลกําไรเพื่อชุมชนนั้น มีกิจกรรมเพื่อชุมชนในระดับหนึ่ง เนื่องจากการมองว่าวิสาหกิจนั้น
เติบโตและพัฒนาด้วยตนเอง ส่วนการวางระบบจัดทําบัญชีนั้นสามารถทําได้ หากมีการจ้างโปรแกรมทําบัญชีหรือ
เจ้าหน้าที่บัญชี อาจทําให้มีต้นทุนมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chantawongsri (2004) พบว่า
ปัจจัยที่สําคัญสําหรับนําไปปรับใช้เพื่อความสําเร็จของการจัดการธุรกิจชุมชน ได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต การมี
ส่วนร่วม และที่สําคัญที่สุด คือ หลักการแห่งการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ความร่วมมือร่วมใจและความเป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียว สําหรับในด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน พบว่า ธุรกิจให้ความสําคัญในการเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเห็นว่าความรู้มีความสําคัญต่อ
การจัดการธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
2. จากผลการศึกษาศักยภาพที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจ พบว่า ธุรกิจให้ความสําคัญ
กับภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และปัจจัยที่มีการ
ปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ความสามารถด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จได้แก่ ภาวะผู้นําต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น ทุ่มเท คิดต่าง สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ เสมอ โดยเฉพาะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 เป็น
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ คือ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่สร้างหนี้สิน เมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน สรุปได้ดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นํา ในด้านนี้ให้ความสําคัญศักยภาพด้านจริยธรรม คุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและรับผิดชอบ อีกทั้งมีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ความสามารถในการหาตลาดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และความสามารถวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
เข้ามาใช้ในธุรกิจเสมอ จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ Yawirat. (2004) ได้เสนอคุณลักษณะของผู้นําใน
ยุคปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยคุณลักษณะคือ มีแรงขับสูง มีแรงจูงใจ มีความซื่อสัตย์ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความรู้ในด้านธุรกิจมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร สามารถทําให้ผู้อื่นไว้วางใจเห็นถึง
ความสามารถมีพลังและมุ่งปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ
2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน ในด้านนี้จะให้ความสําคัญศักยภาพด้านความเข้าใจเป้าหมายของ
ธุรกิจในทิศทางเดียวกัน พนักงานมีการช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่ การมีส่วนร่วมใน
การแบ่งงานตามหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถ และความถนัด การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
ปัญหาในงาน สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า มีการทํางานแบบเครือญาติ มีความรักและเข้าใจใน
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เป้าหมายองค์กร มีความพึงพอใจการทํางานที่ตรงกับความถนัด มีสวัสดิการด้านอาหารและค่าตอบแทนที่พึง
พอใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ Chantawongsri (2004) พบว่า ปัจจัยที่สําคัญในการนําไปปรับใช้เพื่อ
ความสําเร็จของการจัดการธุรกิจชุมชน คือปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นําแรงงาน
สมาชิก และที่สําคัญที่สุดคือ หลักการแห่งการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ความร่วมมือร่วมใจและความเป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน
3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในด้านนี้ให้ความสําคัญศักยภาพด้านความสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน มีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
พัฒนาให้พนักงานมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน การสนับสนุนด้านขวัญ
กําลังใจและแรงจูงใจด้านต่างๆ ทําให้บุคลากร มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท รับผิดชอบต่อการทํางาน รวมทั้งมีการทํางาน
ที่ร่วมมือร่วมใจกัน โดยคํานึงถึงนโยบายและเป้าหมายของธุรกิจแต่การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศมีการปฏิบัติ
น้อย สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธุรกิจ พบว่า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน ส่วนใหญ่
ทํางานมานาน มีทักษะสูง สามารถแก้ไขปัญหาในงานได้เป็นอย่างดี สําหรับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศยังมี
การดําเนินการน้อย แต่ยังให้ความสําคัญที่จะพัฒนาในโอกาสต่อไป และผลการศึกษาของ Hogeforster (2014)
พบว่าการจัดการที่มีคุณภาพ หรือคุณภาพของพนักงานมีความสําคัญที่สุดรองลงมา คือ บรรยากาศการทํางานที่
ร่วมมือร่วมใจกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Chiarakul (2014) พบว่า การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ทักษะของพนักงานทั้งทักษะทางด้านภาษาและ ทักษะการทํางานเฉพาะด้าน มีความสําคัญยิ่ง ในการเตรียม
ความพร้อมรับการเปิดการค้าเสรีของประเทศไทย
4. ความสามารถด้านการเงิน ในด้านนี้ให้ความสําคัญศักยภาพด้านการให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
กับพนักงานว่า ธุรกิจมีความพร้อมในการจัดหาเงินมาลงทุนและการจัดการเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในธุรกิจอย่าง
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่าในการจัดการธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้น ยึดถือ
หลักการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่สร้างหนี้สิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับการศึกษาของ Pibulsarawut (2006)
พบว่า หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับภาคธุรกิจในด้านการเงิน คือ การตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจที่พอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม เพื่อลด
ความเสี่ยง และ Chantawongsri (2004) พบว่า พบว่า ปัจจัยที่สําคัญในการนําไปปรับใช้เพื่อความสําเร็จของ
การจัดการธุรกิจชุมชน คือ ด้านการเงิน และที่สําคัญที่สุด คือ หลักการแห่งการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน
5. ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในด้านนี้ให้ความสําคัญศักยภาพด้านการวางแผน
ควบคุม ดูแลซ่อมบํารุงอุปกรณ์การผลิต ตามคู่มือหรือมาตรฐาน การพัฒนากระบวนการผลิตที่แตกต่างจากเดิม
และเป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติที่ยังมีการดําเนินการน้อย เป็นด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ สอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ผู้บริหารว่า ธุรกิจมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยการนําตู้อบขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเหมาะสม
กับการอบแห้ง (ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ) มาประยุกต์ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง เพราะจะทําให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพ มีลักษณะพิเศษเฉพาะคงความเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพ เช่น ความหอม นิ่ม และไม่แข็งกระด้าง เป็น
ต้น
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ การใช้
พาราโบลาโดมพลังงานแสงอาทิตย์ และการประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ๆ จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติที่ดีแก่บุคลากร
รวมทั้งการนําเทคโนโลยีวิธีมาช่วยในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค สอดคล้องกับ Bell & Pavitt (1997) ได้
กําหนดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนําสู่ความสําเร็จไว้ 3 ประการหลัก คือ 1) ความสามารถ
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ในการผลิต (Production Capabilities) 2) ความสามารถในการลงทุน (Investment Capabilities) และ 3)
ความสามารถทางด้านนวัตกรรม และ Chiarakul (2014) พบว่า การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต
พร้อมลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัย จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันตาม
ความต้องการของตลาด ยกระดับความรู้ความสามารถของแรงงานในการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และการผลิต
สินค้าควรเน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างมีคุณค่า
6. ความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ในด้านนี้ให้ความสําคัญศักยภาพด้านการ
ติดต่อสื่อสารของเครือข่ายที่ดี มีการพัฒนาและขยายผลเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ระหว่างกัน การเข้าร่วม
กิจกรรมออกร้านในงานต่างๆ ของกลุ่มเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ มีการจัดการกลุ่มเครือข่าย
เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในกลุ่มเครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนั้นไม่มองว่าแต่ละธุรกิจเป็นคู่แข่ง ซึ่งต่างก็มีตลาด
กลุ่มเป้าหมายของตนอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะช่วยกันเองมากกว่ารัฐเข้ามาช่วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Chiarakul
(2014) พบว่า การหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือเครือข่ายธุรกิจ เป็นการหาคนมาช่วยเติมเต็มให้ธุรกิจเข้มแข็ง และ
ความสามารถแข่งขันได้ง่ายขึ้น โดขอให้หน่วยงานภาครัฐช่วยประสานงานหรือจับคูธ่ ุรกิจ
3. ด้านกระบวนการจัดการธุรกิจ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจ พบว่า ธุรกิจให้
ความสําคัญด้านการกําหนดผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็นการตลาดและการ
กระจายสินค้า การติดตามประเมินผล และการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ ในด้านนี้ให้ความสําคัญด้านการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรคเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในกระบวนการจัดการของธุรกิจ รวมทั้ง
จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับลูกค้า ผู้แทนจําหน่าย และเครือข่าย วิสัยทัศน์ของผู้นํา ความต้องการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัญหาการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ และมีการประชาสัมพันธ์ทาํ ความเข้าใจให้พนักงานฝ่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ทราบ เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของธุรกิจ
2. ด้านการกําหนดผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในด้านนี้ให้ความสําคัญด้านการ
ใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและนํามาพัฒนาต่อยอด การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ของชุมชน หรือในท้องถิ่น จากความต้องการของลูกค้า ผู้แทนจําหน่าย เครือข่ายทางการตลาด วิสัยทัศน์ผู้นํา
และจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเครือข่าย
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในด้านนี้ให้ความสําคัญ
ด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
จากความต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปสู่เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ จากความต้องการของลูกค้า การต่อยอด
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ผู้นํา และปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dangayach
& Deshmukh (2001) พบว่า การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
ด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถของธุรกิจ เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
และการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันและดํารงได้
4. ด้านการตลาดและการกระจายสินค้า ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในด้านนี้ให้
ความสําคัญด้านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและคนกลางที่รับไปจําหน่าย การดําเนินการเชิงกลยุทธ์
ทางการตลาดในด้านการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
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การวางแผนการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายในประเทศ วิสัยทัศน์ของผู้นํา และการดําเนินการตามกลยุทธ์
การตลาดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ Chiarakul (2014) พบว่า ในยุคการเปลี่ยนแปลงและการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรีนั้น ผู้ประกอบการ OTOP ควรให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ
การหาตลาดใหม่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการสื่อสารการตลาด ทําให้มีการสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ด้วยต้นทุนต่ํา
5. ผลการศึกษาด้านการติดตามประเมินผล ที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในด้านนี้ ให้
ความสําคัญด้านการติดตามประเมินผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้า ระบบ
บัญชีรายรับรายจ่าย โดยเฉพาะการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สอดคล้องกับ Schermerhorn (2011) พบว่า
การติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนของการวัดผลการทํางาน และดําเนินการแก้ไข เพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการ
วัดผลการทํางาน และดําเนินการแก้ไข และกรอบกระบวนการจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้
ประสบความสําเร็จ 5 ขั้นตอนของคณะกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) Limskul. (2001) เกณฑ์
และองค์ประกอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยการกําหนดกล
ยุทธ์ของธุรกิจ การกําหนดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตลาดและกระจายสินค้า และการติดตาม
ประเมินผล
4. ผลลัพธ์การดําเนินงานในการจัดการธุรกิจ ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม
ผู้บริหาร ทําให้ได้ข้อมูลที่มีความใกล้เคียงและตรงกับการปฏิบัติจริง ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้
ความสําคัญกับผลลัพธ์ด้านจํานวนลูกค้า มาเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นยอดขาย จํานวนคนกลางที่รับไป
จําหน่าย และกําไรสุทธิ ตามลําดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อนํามาพิจารณาในขั้นตอนการประเมิน
รูปแบบการจัดการด้านผลลัพธ์ ทั้งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็น
ประโยชน์ พบว่า ให้ความสําคัญด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นกําไรสุทธิ
ยอดขาย จํานวนลูกค้า จํานวนคนกลาง และความพึงพอใจของคนกลาง เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ Such
& Kim (2014) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ SMEs จะก้าวขึ้นเป็นธุรกิจผู้นําในธุรกิจระหว่างประเทศนั้น ผู้ประกอบการต้อง
ให้ความสําคัญด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer Satisfaction) โดยเน้นที่ราคา คุณภาพสินค้า และ
การบริการหลังการ นอกจากนี้ Frese (2000) กล่าวว่า ความสําเร็จของผู้ประกอบการสามารถวัดได้จากสิ่งต่างๆ
คือ จากข้อมูลด้านการเงิน จํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ผลกําไร และยอดขาย 1- 2 ปี ล่าสุด วัดจาก
ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ ทั้งด้านการรับรู้ของลูกค้าและพนักงาน
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร
ในเขตภาคเหนือ
กระบวนการสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร
ในเขตภาคเหนือ ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารจากข้อมูลที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 1 โดย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เจาะลึก ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการ
จัดสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มละ 9 คน 2 กลุ่ม เพื่อร่วมกันวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างรูปแบบการ
จัดการธุรกิจ จากนั้นประเมินรูปแบบการจัดการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ท่าน เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการที่มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและธุรกิจชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่ง
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ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขผู้วิจัย จึงนํามาปรับปรุง แก้ไข ส่งผลให้ได้รูปแบบการจัดการ
ธุรกิจที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น หรือรักษามาตรฐานให้คงอยู่ หรือ
ยกระดับเป็นธุรกิจ SMEs หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และ
คุณค่า เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเติบโตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการ
ดังที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลการศึกษา สอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของรูปแบบการบริหารของ Suntawan (2007) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษา ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยป้อน องค์ประกอบที่เป็นกระบวนการ
แปรสภาพ และองค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์
ตอนที่ 3 อภิปรายผลการประเมินรูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
อาหารในเขตภาคเหนือ
รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในเขตภาคเหนือ ผูว้ ิจัยสร้าง
ขึ้น โดยผ่านขั้นตอน กระบวนการศึกษาเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและเชิง นอกจากนี้ ยังได้ไปดู
สภาพการจัดการธุรกิจในสถานการณ์จริง ทําให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงกับประเด็นที่ศึกษา สามารถนํามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ยกร่างรูปแบบการจัดการธุรกิจได้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจัย รวมทั้งยังได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคและคนกลางที่รับไปจําหน่าย ในด้านการจัดการธุรกิจและด้าน
การตลาด (ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s) เพื่อเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งในการพิจารณากําหนดเป็นกลยุทธ์
รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และร่างรูปแบบดังกล่าวยังได้ผ่านการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการธุรกิจชุมชน และในการประเมินรูปแบบการจัดการ ผู้วิจัย
ใช้แนวคิดการประเมินของ Eisner (1998) เป็นเทคนิคการวิจัยที่อาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในรายละเอียดของรูปแบบนั้นๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน ผลการประเมินในภาพรวมทุกองค์ประกอบ
พบว่า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการประเมินรูปแบบที่เป็นข้อค้นพบของ Wongnaya (2012) ที่ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ซึ่งดําเนินการประเมิน
รูปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม และผลการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย Boonpituk (2011)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ด้านการพัฒนากลไกระดับนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําองค์ความรู้ด้าน
การจัดการและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งเสริมให้กระบวนการจัดการของธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อสร้างกระบวนการทํางานร่วมกันทั้งในภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้นําธุรกิจ พนักงาน
คนกลาง เครือข่าย คนในชุมชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภค และเป็นเครื่องมือพัฒนากลไก
กลยุทธ์การขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย สามารถ
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามบริบทและขนาดของธุรกิจ ก่อให้เกิดความคุ้มค่า
สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
เน้นคุณภาพ มาตรฐาน ภูมิปัญญา และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้าง
ความเจริญให้กับคนในชุมชน สามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และเติบโตได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
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ด้านการพัฒนากลไกระดับธุรกิจ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในเขตภาคเหนือทั้ง
ระดับ 2-4 ดาว ระดับ 5 ดาว (113 แห่ง) และหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทุกระดับ ในประเภท
ต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถนํารูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการกําหนดกลยุทธ์ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งเสริมให้กระบวนการจัดการของ
ธุรกิจ ประสบความสําเร็จ ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น หรือรักษา
มาตรฐานให้คงอยู่ หรือยกระดับเป็นธุรกิจ SMEs หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยุคการเปิดการค้าเสรี AEC ของประเทศไทย และเติบโต ยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเติบโตได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนได้แก่ การวิจัยรูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รูปแบบการจัดการตลาดในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําในยุคไทย
แลนด์ 4.0 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศ AEC
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