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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้นในปัจจุบัน 2) สํารวจความต้องการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้าน
การบริหารจัดการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น และ 3) พัฒนาแนวทางการพัฒนา     
การจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
สมาชิกกลุ่มท้ังหมด 25 คน ซ่ึงเป็นประชากรท้ังหมดของงานวิจัยนี้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและเก็บรวมรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และการสังเกต และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษา
ปัญหาท่ีพบในการจัดการทางธุรกิจของกลุ่ม คือ สินค้ายังไม่ได้รับรองมาตรฐาน อย. และ ฮาลาล มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการผลิตไม่เพียงพอและยังล้าสมัย มีคู่แข่งขันมาก บุคลากรขาดความรู้/ทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการทําการตลาด
ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีกําไรต่อหน่วยน้อย เงินสดในมือของกลุ่ม            
มีไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ กรรมการกลุ่มขาดแรงจูงใจในการทํางาน ประธานกลุ่ม     
ขาดภาวะผู้นํา และกรรมการกลุ่มขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ สําหรับความต้องการในการพัฒนาการ
จัดการทางธุรกิจของสินค้าของกลุ่ม คือ ต้องการความรู้ในการพัฒนาโรงเรือนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักสุขอนามัย ตามหลักมาตรฐานอาหารและยา (อย.) รวมถึงความต้องการทราบความรู้ในข้ันตอน หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ในการขอการรับรองมาตรฐานอาหาร อย. ต้องการอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตท่ีทันสมัย ต้องการความรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการตลาด ต้องการแหล่งเงินทุนสนับสนุนท่ีจะนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานธุรกิจด้านต่างๆ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับแนวทางในการพัฒนา คือ         
ควรกําหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการอบรมการจัดการทางธุรกิจ เรื่อง การจัดการสถานท่ีโรงเรือนการผลิตและ
การขอการรับรองมาตรฐาน  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย. ให้มีการจัดหาอุปกรณ์     
ท่ีใช้ในการผลิตให้เพียงพอและทันสมัย ให้กลุ่มทําการวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและหาแนวทางพัฒนา       
ให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัยและ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน และจัดหาช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้น ให้กลุ่มจัดส่งให้
สมาชิกท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาดไปอบรมเพ่ิมเติมทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการทําการตลาดออนไลน์ 
ควรจัดอบรมเก่ียวกับการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต เพ่ือให้ทางกลุ่มฯ สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและกําไร        
ต่อหน่วยท่ีได้จากการผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้อง ควรให้ความรู้ในการกําหนดราคา ควรจัดอบรมเก่ียวกับการจัดทําบัญชี
ราย-รับรายจ่ายท่ีถูกต้องและการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือท่ีจะได้นําไปใช้ขออนุมัติสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยตํ่าจากสถาบัน
การเงินต่างๆ และจัดอบรมให้เขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น อบต. พัฒนาชุมชน เกษตร
อําเภอ ฯลฯ ส่วนด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกทุกคนในกลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําและเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทํางานของสมาชิกมากย่ิงข้ึน 
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, การจัดการทางธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์ OTOP 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) study conditions and problems in business 
management of OTOP products, a case study of Bueng Sueaten Agricultural Community Enterprise, 
Yangsung Subdistrict, Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet Province, 2) survey the 
community needs of OTOP product development in business management, 3) develop a guideline 
for developing business management of OTOP products of the community enterprises. This research 
collected data from a sample of 25 participants selected by a specific sample, and collected data by 
structured interview, focus group, and observation, and data were analyzed using content analysis 
and information summary. The findings pointed out the problems of the group on non-certified 
products by the Food Standard Certification and Halal, tools and equipment used in production 
process were insufficient and obsolete, the market was highly competitive, officers lacked of 
knowledge / skills in online marketing, the products were not different from of other competitors, 
less profitable, insufficient budget and funding from other agencies, group leaders lacked of working 
motivation, leadership, knowledge, and skills in management.  The group needed business 
management development on OTOP products in terms of knowledge in the development of 
effective and hygienic production facilities i.e., procedures, rules, and regulations for food certification. 
It was also found that advanced production equipment and technology were required in particular to 
knowledge in product development, and packaging and market development. The need for funding 
in various business operations was also required from relevant government agencies. Developmental 
guidelines found in this study were as follows: providing training to members on business 
management training, plant management and production in order to qualify the food certification and 
also Improve the production facilities to comply with the standards, sufficient and modern 
equipment for manufacturing should be implemented, the group should analyze the products and 
find a way to develop more unique and outstanding products than of the competitors, members who 
responsible for marketing should have further training in technological skills and online marketing, 
training on cost analysis in production costs and unit profit should be provided to members, pricing 
strategies, accountancy and receipt for accurate expenditure and business plan preparation should be 
trained in order to apply for low interest loan approval from financial institutions, project plan writing 
training to obtain funding from the government agencies and resource management should be 
provided to enhance leadership and increase knowledge in group management, and work motivation 
should be promoted regularly. 
Keywords: Developmental Guidelines, Business Management, OTOP Products 
 

บทนํา 

ประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกร ท่ีทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ขาดการ
วางแผนและการจัดการท่ีดี ทําให้ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าอันเนื่องมาจากผลผลิตมีมาก     
เกินความต้องการของตลาด รวมถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ภัยแล้ง ทําให้ผลผลิตน้อยและเกิด
การขาดทุน อันเป็นปัญหาระดับชาติ ส่งผลทําให้เกิดปัญหาความยากจนของประชาชน ท้ังนี้ปัญหาความยากจนในภาค
ตะวันออกฉียงเหนือและภาคเหนือมีความรุนแรงมากกว่าภาคอื่นๆ โดยในปี พ.ศ. 2556 ภาคเหนือมีจํานวนคนจนถึง 1.9 
ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนคนจนร้อยละ 26.52 ของคนจนท้ังประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556 อ้างถึงใน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2558, หน้า 2) นอกจากน้ี ปัญหาการอพยพย้ายถ่ินของ
แรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ทําให้เกิดการกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่ีเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทําให้เหลือ
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เพียงผู้สูงอายุและเด็กอยู่ในต่างจังหวัด จนเกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา รวมถึงปัญหาการสูญหายของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลจึงได้ริเริ่มจัดโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon 
One Product) หรือ OTOP ข้ึน เพ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการพัฒนาสินค้า รวมทั้งสร้างงานและเพ่ิม
รายได้ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น ซ่ึงรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ   
เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ท เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้
ด้วยการนําทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมเป็น
ท่ีต้องการของตลาด คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือเรียกว่า กอ. นตผ. มีอํานาจหน้าท่ี
ในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ       
มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ         
1) ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) โดยผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินให้เป็น
ท่ียอมรับในระดับสากล 2) พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self - Reliance - Creativity) สร้างความฝันให้เป็นจริง
ด้วยกระบวนการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสร้างกิจกรรมท่ีอาศัยศักยภาพของท้องถ่ิน และ 3) การสร้างทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Development) ฟูมฟักประชาชนให้สู้ชีวิตด้วยท้าทายและจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ 
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลปี 2553  มีผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนา
ชุมชนกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังสิ้น 33,228 ราย และมีสินค้า OTOP ท่ีขึ้นทะเบียนไว้กว่า 85,173 รายการ          
(สถิติทางการของประเทศไทย, ออนไลน์) แต่การพัฒนาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One 
Product) ท่ีผ่านมายังมีรูปแบบการพัฒนาท่ีไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทําให้ผู้ประกอบการ OTOP ไม่สามารถขยายกิจการ
เป็นผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งได้ ดังจะเห็นได้จากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในปี พ.ศ. 2552 
ผู้ประกอบการ OTOP ในภาคเหนือส่วนใหญ่ถูกจัดลําดับให้อยู่ในระดับ 2 ดาว คิดเป็นร้อยละ 33.62 ในขณะท่ีมีเพียง
ร้อยละ 5.52 ของผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือท่ีจัดลําดับให้อยู่ในระดับ 5 ดาว  

สําหรับจังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนผู้ประกอบการ OTOP ในปี พ.ศ. 2555 จํานวนท้ังสิ้น 341 ราย ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ท้ังหมด 990 ผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตชุมชน 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.70 ของผู้ประกอบการ 
OTOP จังหวัดกําแพงเพชร  ซ่ึงกลุ่มผลิตชุมชนนี้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP จํานวน 661 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.8    
ของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกําแพงเพชร  (สถิติทางการประเทศไทย, ออนไลน์) ผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการแปรรูปจากกล้วย รูปแบบท่ีนิยมทํากันมากที่สุด 
คือ กล้วยตาก กล้วยฉาบ และกล้วยกวน เนื่องจากจังหวัดกําแพงเพชรมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ กล้วยไข่ โดยมีพ้ืนท่ี
ปลูกกล้วยไข่ 2,787 ไร่ มีผลผลิต 2,702 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,118 กก./ไร่ ในปี 2559 โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนการปลูก
กล้วยไข่ ได้แก่ อําเภอเมืองกําแพงเพชร คลองขลุง พรานกระต่าย คลองลาน บึงสามัคคี โกสัมพี ลานกระบือ ทรายทอง
วัฒนา และขาณุวรลักษบุรี ตามลําดับ โดยเรียงจากมากไปน้อย (สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร, 2559 อ้างใน 
แผนพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ.2561-2564, หน้า 49)  ซ่ึงกล้วยไข่นํารายได้มาสู่จังหวัดเป็นมูลค่าปีละ ได้ไม่น้อย
กว่า 300 ล้านบาท และกลายมาเป็นพืชสัญญลักษณ์ของจังหวัด และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด กําแพงเพชรมาช้านาน 
กล้วยไข่ท่ีปลูกในจังหวัดกําแพงเพชรได้รับการยอมรับจากผู้ท่ีเคยบริโภคว่ามีรสหวานเนื้อในนุ่มตลอดท้ังผล โดยผู้บริโภค
มักจะนิยมบริโภคกล้วยไข่พร้อมกระยาสารท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกําแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากกล้วยและกระยาสารท อันเป็นผลิตภัณฑ์ประจําจังหวัดกําแพงเพชร แต่ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆ 
เหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุมชนเล็กๆ ในท้องถ่ิน จึงประสบปัญหาด้านการตลาด 
ด้านการจัดการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ 

ท้ังนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศักษาและพัฒนาศักยภาพทางการจัดการธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     
ท่ีผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร เพ่ือหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารแปรรูป
จากผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดกําแพงเพชรและภาคเหนือต่อไปในอนาคต โดยจากการสํารวจข้อมูลชุมชนเบื้องต้น
พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น มีสถานท่ีตั้งอยู่เลขท่ี 90 บึงเสือเต้น หมู่ 5 ตําบลยางสูง        
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62130 มีก่อต้ังกลุ่มเม่ือปี พ.ศ. 2518 โดยมีนางสุนทร ทองดี เป็นประธาน
กลุ่ม มีสมาชิกท้ังหมด 25 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานา ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มทําคือ มะพร้าวเสวย 
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กล้วยกวน มะม่วงกวน กล้วยฉาบปรุงรส กล้วยตากพลังงานอบแสงอาทิตย์ กระยาสารท ถั่วลิสงเคลือบงา เผือกทอด 
ข้าวตอกหัวโขน ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ก่อต้ังและดําเนินการมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ภายใต้ตราสินค้า “ทอแสง” อีก
ท้ังยังเป็นกลุ่มท่ีเข้มแข็ง โดดเด่น และมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีได้รับคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับสองดาว 
คือ ในปี พ.ศ. 2552 และระดับสี่ดาว ในปี พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น 
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาและพัฒนาการจัดการทางธุรกิจและคุณภาพผลิตภัณฑ์ในคร้ังนี้ เพ่ือให้สามารถพัฒนาและ
เติบโตสู่การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีรายได้ท่ีม่ันคง รวมท้ังสามารถใช้เป็นต้นแบบความสําเร็จ      
ในการขยายผลการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนหรือกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป แต่จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้นเบื้องต้น ยังมีลักษณะการดําเนินงานของกลุ่มยังมีการบริหารจัดการทาง
ธุรกิจท่ีไม่เป็นระบบมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงินและการบัญชี และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจําเป็นท่ีกลุ่มจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการทางธุรกิจและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน และสามารถพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืนท่ีจะนําไปสู่การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต รวมท้ังเพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ 
ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดกําแพงเพชรและ
ภาคเหนือต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบัน  

2. เพ่ือสํารวจความต้องการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ         
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

3. เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการ
จัดการทางธุรกิจ สํารวจความต้องการ และหาแนวทางพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไว้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนท้ังสิ้น 25 คน ซ่ึงกําหนดให้เป็นประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ชว่งเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจัยโดยการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูล 
โดยใช้กรอบในการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด และด้าน
การเงิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากประชากรท้ังหมด คือ สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 25 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ  

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความต้องการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการบริหารจัดการทางธุรกิจ         
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการ
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วิจัยโดยการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูล โดยใช้กรอบในการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการตลาดและด้านการเงิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จํานวน 25 คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาแนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจัยโดยการลงพ้ืนท่ี
ศึกษาข้อมูล โดยใช้การสนทนากลุ่ม ตามกรอบในการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการตลาด และด้านการเงิน 

เครื่องมือที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ได้ทําการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้การสังเกต (Observe) การสนทนากลุ่ม (Focus group) และ

แบบสัมภาษณ์ (Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านบึงเสือเต้น ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและปัญหาในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์    
ของกลุ่มฯ ตามกรอบการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด และ
ด้านการเงิน รวมถึงความต้องการชุมชนในการพัฒนาการบริหารจัดการทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น โดยเก็บข้อมูลจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้นท้ังหมด 
จํานวน 25 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
  

ผลการวิจัย 
 
1. ผลการศึกษาสภาพและการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร    

บึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจัยโดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล โดยใช้
กรอบในการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด และด้านการเงิน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ จากการเก็บข้อมูลจาก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนท้ังหมด 25 คน  

1.1 สภาพข้อมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า สมาชิกของกลุ่มมีจํานวนท้ังสิ้น 25 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.00 และเป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยมีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 45-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 และ
รองลงมามีอายุ 30-44 ปี และ อายุ 60 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่าๆ กัน ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุดของสมาชิก ส่วน
ใหญ่ คือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.00 สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานา ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มทํา
คือ มะพร้าวเสวย กล้วยกวน มะม่วงกวน กล้วยฉาบปรุงรส กล้วยตากพลังงานอบแสงอาทิตย์ กระยาสารท ถั่วลิสงเคลือบ
งา เผือกทอด ข้าวตอกหัวโขน สําหรับการแบ่งบทบาท/ตําแหน่งสมาชิกในกลุ่มท่ีรับผิดชอบแบ่งเป็น ประธานกลุ่ม 
จํานวน 1 คน และ กรรมการจํานวน 11 คน สมาชิกจํานวน 12 คน และท่ีปรึกษากลุ่ม จํานวน 1 คน โดยมีการจัด
โครงสร้างองค์การท่ีชัดเจน สมาชิกมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าแปรรูปจากกล้วย 11 -15 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.00 
รองลงมาคือ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.00 และส่วนใหญ่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน      
น้ี เป็นเวลา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.00 โดยรายได้โดยเฉลี่ยท่ีได้รับจากวิสาหกิจชุมชน 1,001 – 2,000 ต่อเดือน     
คิดเป็นร้อยละ 88.00 สมาชิกส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรม 4 เร่ือง 1) อบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (จัดโดย มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร. และ พัฒนาชุมชน) ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00  2) อบรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (จัดโดย เคหะกิจ) ปี พ.ศ. 2546 จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  3) โครงการแปรรูปผลิตทางการ
เกษตร (จัดโดย เกษตรอําเภอ) ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 4) อบรมเศรษฐกิจพอเพียง      
(จัดโดย เกษตรอําเภอ) ปี พ.ศ. 2554 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

1.2 สภาพปัญหาการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มฯ  ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านบริหารจัดการ       
กลุ่มและทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด และด้านการเงิน จากสํารวจและสัมภาษณ์ โดยเรียงลําดับจากด้านท่ีมีปัญหา
ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด และสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 สภาพปัญหาในการจัดการธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น  
ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร (เรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด) 

 
สภาพปัญหาในการจัดการธุรกิจ ร้อยละ 

ด้านการผลิต 31.53 
ด้านการตลาด 28.50 
ด้านการเงินและการบัญชี 5.71 
ด้านบริหารจัดการกลุ่มและทรัพยากรมนุษย์ 2.91 

     
จากตารางท่ี 1 แสดงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือ

เต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ  ด้านการผลิต เป็นอันดับ
แรก (ร้อยละ 31.53) รองลงมา คือ ด้านการตลาด (ร้อยละ 28.50) ด้านการเงินและการบัญชี (ร้อยละ 5.71) ด้านท่ีมี
ปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ด้านบริหารจัดการกลุ่มและทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 2.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุป
ได้ด้งรายละเอียดต่อไปนี้  

1.2.1 ด้านการผลิต พบปัญหาเป็นอันดับสูงท่ีสุด ซ่ึงประเด็นท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นว่า เป็นประเด็นปัญหาท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วน 3 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับตามการวิเคราะห์ข้อมูลจากมากไปน้อยได้ดังนี้  สินค้ายังไม่ได้
รับรอง อย. และ ฮาลาล คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมาคือ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตไม่เพียงพอ คิดเป็น      
ร้อยละ 84.00 และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตล้าสมัย คิดเป็นร้อยละ 60.00 

1.2.2 ด้านการตลาด มีประเด็นท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน 3 ประเด็น 
โดยสามารถเรียงลําดับตามการวิเคราะห์ข้อมูลจากมากไปน้อยได้ดังนี้  มีคู่แข่งขันมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ 
บุคลากรขาดความรู้/ทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการทําการตลาดออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 60.00  และ ผลิตภัณฑ์ไม่มี
ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

1.2.3 ด้านการเงินและการบัญชี มีประเด็นท่ีสมาชิกกลุ่มได้ตอบแบบสํารวจและเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหา   
ท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน 3 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับตามการวิเคราะห์ข้อมูลจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์    
ของกลุ่มมีกําไรต่อหน่วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ เงินสดในมือของกลุ่มมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
32.00 และ ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.00   

1.2.4 ด้านการบริหารจัดการกลุ่มและทรัพยากรมนุษย์ ในด้านนี้กลุ่มเห็นว่าเป็นด้านท่ีมีปัญหาต่ําท่ีสุด        
ซ่ึงสมาชิกกลุ่มเห็นว่ามีปัญหาท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน  3 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับตามการวิเคราะห์ข้อมูลจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้  กรรมการกลุ่มขาดแรงจูงใจในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมาคือ ประธานกลุ่มขาดภาวะผู้นํา 
และ กรรมการกลุ่มขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 4.00 เท่าๆ กัน 

2. ผลการสํารวจความต้องการชุมชนในการพัฒนาการบริหารจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP          
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการ
วิจัยโดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างตามกรอบในการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้านการเงินและการบัญชี ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 สัดส่วนความต้องการชุมชนในการจัดการธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร (เรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด) 

 
ความต้องการชุมชนในการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจ ร้อยละ 

ด้านการผลิต 42.13 
ด้านการตลาด 27.85 
ด้านการเงินและการบัญชี 6.92 
ด้านบริหารจัดการกลุ่มและทรัพยากรมนุษย์ 0.00 
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จากตารางท่ี 2 แสดงสัดส่วนความต้องการชุมชนในการจัดการธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น พบว่า ด้านท่ีมีความต้องการในการพัฒนามากท่ีสุดคือ  ด้านการผลิต เป็นอันดับแรก 
(ร้อยละ 42.13) รองลงมา คือ ด้านการตลาด (ร้อยละ 27.85) ด้านการเงินและการบัญชี (ร้อยละ 6.92) ส่วนปัญหาน้อย
ท่ีสุด คือ ด้านบริหารจัดการกลุ่มและทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 0.71) เมือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายและ
สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านการผลิต เป็นประเด็นท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด สมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน
ใน 3 ประเด็นสําคัญคือ 1. การพัฒนาโรงเรือนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ตามหลัก
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) รองลงมาคือ 2. ต้องการความรู้ในข้ันตอน หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการขอ
การรับรองมาตรฐานอาหาร อย. ให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน และ 3. ต้องการอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตท่ีทันสมัย 

2.2 ด้านการตลาด เป็นประเด็นท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด สมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน
ใน 3 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ 1. ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 2 ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ 3. มีความต้องการ
ความรู้และการพัฒนาด้านการตลาด  

2.3 ด้านการเงินและการบัญชี สมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการในประเด็นหลัก 2 ประการ ได้แก่           
1. มีความต้องการแหล่งเงินทุนสนับสนุนและ 2. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงานธุรกิจ
ด้านต่างๆ อันได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตท่ีทันสมัย การปรับปรุงสถานท่ีอาคารผลิตให้ได้ตามหลัก
มาตรฐานอาหารและยา การจัดทําบรรจุภัณฑ์  

2.4 ด้ านการบริหารจัดการกลุ่ มและท รัพยากรมนุษ ย์  ใน ด้านนี้ สมาชิกส่วนใหญ่ เห็น ว่าไม่ มี               
ความต้องการใดๆ  

3. แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร    
บึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจัยโดยการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูล โดยใช้
กรอบในการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด และด้านการเงิน 
ซ่ึงจากประเด็นปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น 
ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ทางทีมผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มฯ ได้จัดทําแนวทางพัฒนาการ
จัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น โดยจัดกิจกรรมอบรม        
ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยๆ โดยแยกตามหน้าท่ีรับผิดชอบในฝ่ายงานท้ัง 4 ด้าน 
โดยในแต่ละด้าน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ ประธานกลุ่ม 1 ท่าน กรรมการ 2 ท่าน และเหรัญญิก       
1 ท่าน รวมจํานวน 4 ท่าน ซ่ึงจากการดําเนินการแบ่งกลุ่มและดําเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมวิจัยและสมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น สามารถสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้านการผลิต สรุปแนวทางการพัฒนาการจัดการธุรกิจในด้านการผลิต คือ กําหนดจัดอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกในการอบรมเร่ือง การจัดการสถานท่ีโรงเรือนการผลิตและการขอการรับรองมาตรฐาน  และปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย. เนื่องจากสถานท่ีการผลิตยังไม่เหมาะสมและไม่ถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐานอาหารและยา นอกจากนั้น ให้มีการจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตให้เพียงพอต่อการผลิต และให้จัดหาอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการผลิตท่ีมีความทันสมัยมาใช้แทนอุปกรณ์ท่ีล้าสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและทําให้การ
ผลิตมีคุณภาพมากย่ิงข้ึนสําหรับการผลิตในครั้งต่อไป 

3.2 ด้านการตลาด มีแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาในด้านการตลาด ดังต่อไปน้ี  ให้กลุ่มทําการวิเคราะห์
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพ่ือหาแนวทางพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เช่น พัฒนาเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัยและแตกต่างจากคู่แข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าใน
ปัจจุบันให้มากข้ึน ควรมีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีคู่แข่งขันยังไม่มีมากนัก โดยสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ 
และหาช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ัน ให้กลุ่มจัดส่งให้สมาชิกท่ีทําหน้าท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาดเข้าอบรมเพ่ิมเติมทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการทําการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้สามารถ      
นําความรู้นั้นมาใช้สร้างช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้เพ่ิมมากข้ึน  

3.3 ด้านการเงินและการบัญชี แนวทางการพัฒนามีดังต่อไปนี้ ควรจัดอบรมให้กับทางกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบึงเสือเต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต เพ่ือให้ทางกลุ่มฯ สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและกําไร
ต่อหน่วยท่ีได้จากการผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้ความรู้ในการกําหนดราคา ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
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ราย-รับรายจ่ายท่ีถูกต้อง เพ่ือให้ทางกลุ่มทราบถึงสถานะทางการของกลุ่มในปัจจุบัน และทําการระดมทุนเพ่ิมเติมจาก
สมาชิกกรณีท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ รวมถึงควรจัดอบรมให้กับทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้นเกี่ยวกับ      
การจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือท่ีจะได้นําไปใช้ขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และจัดอบรมให้เขียนโครงการ       
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น อบต. , พัฒนาชุมชน, เกษตรอําเภอ ฯลฯ 

3.4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สรุปแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาในด้านน้ี คือ           
การจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกทุกคนในกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นําและเพ่ิมพูนความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทํางานของสมาชิกมากย่ิงข้ึน  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 
 1. การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบัน อภิปรายได้ดังนี้ การบริหาร
จัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกร ปัญหาในการจัดการ
ทางธุรกิจท่ีพบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบึงเสือเต้น นั้น สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ด้านการผลิต เป็นปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข
เป็นอันดับแรก เนื่องจากสินค้าของกลุ่มยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน  อย. และ ฮาลาล เนื่องจากสถานท่ีการผลิตยังไม่ถูก
สุขลักษณะ รวมท้ังยังมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตไม่เพียงพอ และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันล้าสมัย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนาดเล็ก ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต          
ท่ีทันสมัย และมีเงินทุนจํากัดซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ และชุติระ ระบอบ (2555) เรื่อง
โครงการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทอาหารของชุมชนยังขาดการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือการใช้ความรู้ทางเทคนิคท่ีทันสมัยเข้ามาช่วย       
ในการผลิต  
 1.2 ด้านการตลาด มีประเด็นท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีมีปัญหาเป็นอันดับท่ี 2 ประกอบด้วย การมี
คู่แข่งขันมาก บุคลากรขาดความรู้/ทักษะทางด้านการตลาดและเทคโนโลยีในการทําการตลาดออนไลน์  และ ผลิตภัณฑ์
ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ และชุติระ ระบอบ (2555) พบว่า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ยังไม่สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ      
ของตลาด และสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ได้มากนัก ยังคงอยู่ในขอบเขตที่จํากัด รวมถึงชุมชนยังขาดการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีหรือการใช้ความรู้ในการทําการตลาด 
 1.3 ด้านการเงินและการบัญชี มีปัญหาเร่งด่วน 3 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีกําไรต่อหน่วยน้อย     
เงินสดในมือของกลุ่มมีไม่เพียงพอ และ ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ สอดคล้องกับบทความวิชาการของ 
ธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้สรุปปัญหาด้านการเงินและแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ไว้ว่า 
ผู้ประกอบการยังขาดทักษะการบริหารเงินและบัญชี ไม่มีการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้อง และไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่าย จึง
ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ต้นทุนท่ีแท้จริงของตนเอง เม่ือกําหนดต้นทุนของกลุ่มตนเองไม่ได้ จึงต้ังราคาของตนเอง
ไม่ถูกต้อง ขายดีแต่ไม่มีกําไร และผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนต้นทุนตํ่า เพ่ือมา
ลงทุนได้จึงต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและสถาบันการเงินต่างๆ OTOP มักประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบัน
การเงินเพ่ือมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินหมุนเวียน ท้ังนี้ เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีขาดการ
ทําบัญชีอย่างเป็นระบบไม่มีความรู้ด้านต้นทุนและจุดคุ้มทุน (Break even Point) และขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินทุน
ทําให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ ซ่ึงส่งผลทําให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง 
 1.4 ด้านการบริหารจัดการกลุ่มและทรัพยากรมนุษย์ เป็นด้านท่ีพบปัญหาตํ่าท่ีสุด ซ่ึงประกอบด้วยประเด็น
ปัญหาท่ีมีความจําเป็น 3 ประเด็น คือ กรรมการกลุ่มขาดแรงจูงใจในการทํางาน ประธานกลุ่มขาดภาวะผู้นํา และ 
กรรมการกลุ่มขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ และชุติระ 
ระบอบ (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัญหาของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร พบว่า ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาด
แนวคิดเชิงธุรกิจ  
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 2. ความต้องการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ด้านการผลิต สมาชิก
ส่วนใหญ่มีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ความรู้ในการพัฒนาการโรงเรือนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัย ตามหลักมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ความต้องการความรู้ในข้ันตอน หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ในการขอการรับรองมาตรฐานอาหาร อย. ให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน และมีต้องการอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ผลิตท่ีทันสมัย ส่วนด้านการตลาด สมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการ ดังนี้ กลุ่มมีความต้องการความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ ต้องการความรู้และการพัฒนาด้านการตลาด สําหรับด้านการเงินและการ
บัญชี สมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการในประเด็นหลักๆ คือ มีความต้องการแหล่งเงินทุนสนับสนุนท่ีจะนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานธุรกิจด้านต่างๆ อันได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตท่ีทันสมัย การปรับปรุงสถานท่ีอาคาร
ผลิตให้ได้ตามหลักมาตรฐานอาหารและยา การจัดทําบรรจุภัณฑ์ และด้านการบริหารจัดการกลุ่มและทรัพยากรมนุษย์    
ในด้านนี้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความต้องการใดๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิวา แก้วเสริม (2551, หน้า 4) พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองการออกแบบปละสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่องความต้องการสถานที่จัดจําหน่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย์ นําชัยศรีค้า (2550) 
ได้ศึกษาการเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการของสินค้า OTOP กลุ่มชุมชนพ้ืนท่ีอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผล
จากการวิจัย พบว่าการเพิ่มศักยภาพโดยการจัดอบรมจะมีผลต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการของกลุ่มอย่างมี
นัยสําคัญ โดยภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน ควรให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะด้านการจัดหา
เงินทุน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต โดยหน่วยงานภาครัฐควรเข้าไปสอบถามความต้องการในการจัดฝึกอบรมหรือ
ฝึกวิชาชีพของชุมชนหรือกลุ่มก่อน เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน เนื่องจากการอบรมให้ความรู้เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ซ่ึงทําให้กลุ่มชุมชนนั้นสามารถนําองค์ความรู้ไปต่อยอดการผลิตสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ เพ่ือให้
กลุ่มชุมชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองและเข้มแข็งต่อไป  
 3. แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึง
เสือเต้น ตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร สามารถอภิปรายแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้านการผลิต สามารถวิเคราะห์และสรุปแนวทางการพัฒนาการจัดการธุรกิจในด้านการผลิต ได้ว่า  
กลุ่มกําหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการอบรมเร่ือง การจัดการสถานท่ีโรงเรือนการผลิตและการขอการรับรอง
มาตรฐาน เนื่องจากสถานที่การผลิตยังไม่เหมาะสมและไม่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานอาหารและยา และปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ซ่ึงประเด็นด้านความปลอดภัยในอาหาร (Food 
safety) เป็นประเด็นท่ีประเทศไทยต้องตระหนักและให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากปัจจุบันการผลิตอาหารของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาสารพิษตกค้าง ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเนื่องจากมาตรการด้านสุขอนามัยเป็นมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด (Udomsopakit, 2011) นอกจากนั้น กลุ่ม
ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตให้เพียงพอต่อการผลิต และให้จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตท่ีมีความทันสมัยมาใช้แทน
อุปกรณ์ท่ีล้าสมัย เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต และให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้น ทําให้การผลิตมี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ ธันยมัย เจียรกุล และณัฐพล พนมเลิศมงคล (2557) ได้พัฒนาแนวทางใน
การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการผลิต คือ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยลดต้นทุนในการผลิตและสร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตวัตถุดิบ เนื่องจากจะช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต 

3.2 ด้านการตลาด มีแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาในด้านการตลาด ดังน้ี กลุ่มควรทําการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพ่ือหาแนวทางพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เช่น พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความทันสมัย แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้มากข้ึน 
ควรมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีคู่แข่งขันยังไม่มีมากนัก โดยสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ และหาช่องทาง
การจัดจําหน่ายให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้น ให้กลุ่มจัดส่งให้สมาชิกท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตลาดไปอบรมเพ่ิมเติมทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการทําการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้สามารถนําความรู้นั้นมาใช้สร้าง
การรับรู้ในตราสินค้าและเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้มากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร (2554) เร่ือง การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง
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บ้านหนองมีนปลา ตําบลกู่ทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของ
สินค้าผลิตภัณฑ์โอท๊อปและศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน ซ่ึงได้พัฒนาแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในด้านการการตลาดไว้ดังนี้ ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด กลุ่มควรจัดหาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถความชํานาญการ และควรจัดการอบรมในการให้ความรู้ด้านการตลาด การบริการ มีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และฉลากท่ีแสดงข้อมูลครบถ้วน ให้กับกลุ่มปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค สอดคล้อง
กับงานวิจัยต่างประเทศของ Cairns (2013) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการตลาดอาหาร : ผลกระทบและนัยสําคัญด้าน
นโยบาย ซ่ึงผลจากการวิจัยพบว่าการตลาดออนไลน์นั้นช่วยในการโปรโมทสินค้า สร้างการรับรู้แบรนด์และพฤติกรรม
ผู้บริโภคได้ดี และยังช่วยสร้างตลาดสัมพันธ์ โดยการเก็บข้อมูลผู้บริโภคเพ่ือการตลาด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Moertini (2012) ท่ีพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องให้ความสําคัญกับการสร้างการรับรู้และการจัดจําหน่าย
ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ช เพ่ือขยายตลาดครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ รวมถึงต่างประเทศได้ง่ายย่ิงข้ึน ซ่ึงสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงหลายประการในปัจจุบันท่ีส่งผลต่อให้เกิดการดําเนินงานธุรกิจด้วยพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มากย่ิงข้ึน ท้ังในประเทศและข้ามประเทศ  ไม่ว่าจะเป็น  กระแสโลกาภิวัฒน์ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิดการค้าเสรี ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ค่านิยมและสังคม และ
พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือของผู้บริโภค เป็นต้น   

3.3 ด้านการเงินและการบัญชี มีแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดอบรมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือ
เต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตและจุดคุ้มทุน เพ่ือให้กลุ่มสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและกําไรต่อหน่วย
ท่ีได้จากการผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้ความรู้ในการกําหนดราคา และควรจัดอบรมเรื่องการจัดทําบัญชีราย-รับ
รายจ่ายที่ถูกต้อง เพ่ือทราบถึงสถานะทางการของกลุ่มในปัจจุบัน และทําการระดมทุนเพ่ิมเติมจากสมาชิกกรณีท่ีมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่เพียงพอ นอกจากนั้น จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือนําไปใช้ขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ต่างๆ และจัดอบรมการเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น อบต. 
พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ ฯลฯ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาเหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 
(2554) เรื่อง การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ยังพบปัญหาของกลุ่มในด้านการเงินและการบัญชี คือ มีเงินทุน
ในการดําเนินงานน้อย สําหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานนั้น มีแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในด้านการเงินไว้ดังนี้ ควรจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่ม ท่ีสามารถกู้ยืมเงินลงทุนในอัตราดอกเบี้ยตํ่า โดยสามารถผ่อน
ชําระในระยะยาว ควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถความชํานาญการและควรจัดการอบรมในการให้ความรู้ด้าน
การเงินและการบัญชี นอกจากน้ัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ พรหมเศรณี (2552) ศึกษาเร่ืองแนวทางการ
พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และพัฒนาแนวทางของกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ท่ีได้รับการคัด
สรรสุดยอดหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ประจําปี 2552 ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในทางด้านการเงิน
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์  OTOP ท่ีประสบความสําเร็จ พบว่า กลุ่มมีการหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มท่ีได้มาจากสถาบันการเงิน
ต่างๆ เช่น ธนาคาร มีการบริหารเงินหมุนเวียนท่ีดี มีการจัดทําบัญชีโดยบันทึกตามหลักการบัญชี และส่วนปัจจัยภายนอก
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ท่ีประสบความสําเร็จ พบว่า หน่วยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญต่อกลุ่มมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอและจังหวัด ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาค  

3.4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา คือ การจัดการอบรมให้
ความรู้แก่สมาชิกทุกคนในกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นําและเพ่ิมพูนความรู้ในการบริหารจัดการทางธุรกิจ รวมถึงสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของสมาชิกมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ธันยมัย เจียรกุล และณัฐพล พนมเลิศมงคล 
(2557) ได้พัฒนาแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไว้ว่า 
ผู้ประกอบการควรมีการสร้างและออกแบบโครงสร้างองค์กรท่ีดี มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีทันสมัย และ
มีกับการพัฒนาบุคลากรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นําท่ีดี มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อพนักงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมในการทํางาน และการทํางานเป็นทีม รวมถึง
ผู้ประกอบการต้องวางแผนในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีสร้างแรงจูงใจและความภักดีให้แก่กลุ่ม และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ พรหมเศรณี (2552) พบว่า ปัจจัยภายในทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
นั้น ต้องมีผู้นํากลุ่มควรมีลักษณะเด่น คือ เป็นผู้ริเริ่มก่อต้ังกลุ่มและสามารถบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ มีความ
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โปร่งใส สมาชิกส่วนใหญ่ต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันในผลิตจําหน่าย จัดหาตลาด ประสานงาน และประชาสัมพันธ์
ผลงานของกลุ่ม  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป 
1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้สนับสนุนช่วยเหลือและจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน    

ให้สามารถพัฒนาการจัดการทางธุรกิจ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในอัตราดอกเบี้ยตํ่า
ระยะยาว สามารถวางแผนการตลาดและนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ยกระดับการจัดการธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
ศักยภาพและสามารถแข่งขันได้มากย่ิงข้ึน 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ มีอายุมากและสําเร็จการศึกษาสูงสุดเพียงระดับ
ประถมศึกษา จึงสะท้อนถึงผลการวิจัยด้านปัญหาการตลาดและการจัดจําหน่ายท่ีเกิดข้ึน สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายทางสังคม social network และ Social Media นอกเหนือจากการ
อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกในการใช้สื่อเทคโนโลยีดังท่ีเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาข้างต้นแล้วนั้น กลุ่มควรให้สรรหา
บุคลากรรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากข้ึน เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีการเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว มีความเข้าใจในความ
ต้องการของคนและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้ดี ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจมากย่ิงข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ยังจํากัดพ้ืนท่ีเฉพาะกลุ่ม ทีมผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าการวิจัยต่อไปอาจขยาย

ขอบเขตพ้ืนท่ีของกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร      
ในจังหวัดกําแพงเพชร หรือเปรียบเทียบในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใกล้เคียงในจังหวัดกําแพงเพชร หรือจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือศึกษา
ปัญหา พัฒนาแนวทางพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาสินค้า OTOP ในชุมชนอ่ืนๆ      
ได้อย่างย่ังยืนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีย่ิงข้ึนไป 

2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ในการวิจัยคร้ังต่อไป อาทิเช่น ความเป็นผู้นําและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน          
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพ่ือนํามีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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