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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ OTOP
หมูฝอยกรอบโกเนียร ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูป้ ระกอบการ และดําเนินการวิเคราะห์บริบทภายในองค์กรโดยใช้แบบจําลอง PRIMO-F
Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางภายนอกทางธุรกิจโดยใช้แบบจําลอง PEST Analysis, SWOT Analysis, Nice Cell
Matrix จากนัน้ ดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ดว้ ยเทคนิค TOWS Matrix และกําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการนํากลยุทธ์
ไปใช้ดว้ ย Balanced Scorecard ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ 1) เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้ากับหน่ วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 2) เพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ ายในแหล่งท่องเทีย่ ว ร้านของฝาก และ e-commerce และ 3) แสวงหา
เครือข่ายร่วมดําเนินธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ กลยุทธ์แก้ไข ได้แก่ 1) สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อพัฒนาความรู้ด้า นบริหารจัด การและแผนการตลาด และ 2) พัฒ นาตราสัญ ลัก ษณ์ ส ินค้า และบรรจุ ภัณ ฑ์ กลยุ ท ธ์
เชิงป้ องกัน ได้แก่ 1) ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริโภค และ 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีตวั ชีว้ ดั ความสําเร็จ
ของการนํากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ริ วม 8 ตัวชีว้ ดั
คําสําคัญ: กลยุทธ์การแข่งขัน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หมูฝอยกรอบ
ABSTRACT
This study aimed to investigate operating conditions and to develop the competitive strategy of
OTOP Product: Konean Shredded Pork at Nongradone Subdistrict, Muang District, Nakhonsawan.
Qualitative research was used in this study. The research instrument, in-depth interview from
entrepreneurs, was used to collect the data which were analyzed by PRIMO-F model in the part of the
context within an organization. PEST Analysis, SWOT Analysis, Nice Cell Matrix were used in the
external environment of business. TOWS Matrix technique was used in the operation of strategic
planning, and Balances Scorecard was used in determining a measure of the success of the
implementation of new strategies. The results of this study found that SO Strategy were 1) to participate
in the trade show with the government agencies continuously 2) to increase the distribution channels in
tourist attraction, souvenir shops, and e-commerce, and 3) to seek a business co-operation networks both
domestic and abroad. WO Strategy were 1) to create a network with the educational institutions or the
government agencies to develop the knowledge of management and marketing 2) to develop the logo and
packaging. ST Strategy were 1) to study the needs consumer behavior 2) to develop new product in order
to make a difference from the competitors. WT Strategy was to develop a technology to increase a
efficiency in manufacturing process with eight indicators that had a measure of the success in the strategy
implementation.
Keywords: Competitive Strategy, OTOP, Shredded Pork
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บทนํา

แนวคิ ด โครงการหนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(OTOP)ได้เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการนําแนวคิดจากโครงการหนึ่งหมูบ่ า้ นหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OVOP) ทีป่ ระสบความสําเร็จของญี่ป่ ุนมาเป็ นแนวทางใน
การดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการท้องถิน่ มุ่งหวังให้
ประชาชนรากหญ้า และชุมชนได้ใช้ ภูมปิ ั ญญาในท้องถิน่
เพื่อ การพัฒ นาสิน ค้า และนํ า มาซึ่ง รายได้ โดยรัฐบาลได้
กําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
อํานวยการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วั น ที่ 7 กั น ยายน 2544 โดยมี น โยบาย
ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการดําเนินงานเพื่อ
การเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง ส่งเสริมความรู้และ
การบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาด
ทัง้ ในและต่างประเทศ
จากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมายังคงพบว่าสินค้า
OTOP ประสบปั ญหาการดําเนินงานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
เป็ นปั ญหาด้านการบริหารจัดการ การล้นตลาดของสินค้า
ประเภทหรือกลุ่มเดียวกัน ปั ญหาช่องทางการจัดจําหน่ าย
คุณ ภาพสิน ค้า ที่เ กิด จากขาดองค์ค วามรู้แ ละการพัฒ นา
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ตลอดจนความมันใจในผลิ
่
ตภัณฑ์
ของผู้บริโภค ในด้านสินค้า และบริการพบว่ามีความเป็ น
นวัต กรรมจํ า นวนน้ อ ย ผลิต ภัณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การรับ รอง
มาตรฐานบรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นา การสร้ า ง
เครือ ข่ า ยธุ ร กิจ ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยที่มีจํ า กัด ขาด
แผนการตลาด ขาดการเข้า ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น และระบบ
การเงินและบัญชี อีกทัง้ ยังคงพบปั ญหาการลอกเลียนแบบ
ของสินค้า (ธันยมัย เจียรกุล, 2557) นอกจากนี้ยงั มีรายงาน
และผลการศึกษาวิจยั จํานวนมากทีแ่ สดงให้เห็นถึงปั ญหาของ
ธุรกิจ OTOP ทัง้ ปั ญหาด้านการผลิต ด้านการตลาด ปั ญหา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ไี ม่ได้มาตรฐาน ปั ญหาสินค้าขาด
เอกลักษณ์ ปั ญหาผูป้ ระกอบการขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ ปั ญหา
การจัด จํ าหน่ า ยโดยช่ อ งทาง e-commerce ตลอดจนการ
พัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ (ศศิเพ็ญ พวงสายใจ,
2551; ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ ์ 2551; สุพศิ พรรณ วัจนเทพินทร์
และชุตริ ะ ระบอบ, 2555) อีกทัง้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น ในปี 2558 ที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ทํ า กฎบั ต รอาเซี ย น
(ASEAN Charter) โดยมีจุ ดมุ่ งหมายในการเป็ นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว มีการใช้กฎระเบียบการค้ าในประเทศ

สมาชิ ก ทั ง้ ในด้ า นมาตรฐาน คุ ณ ภาพ ราคา อั ต ราภาษี
ตลอดจนกฎระเบี ย บในการซื้ อ ขายเดี ย วกัน ยิ่ ง ส่ ง ผลให้
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
ภาวการณ์แข่งขันทีเ่ พิม่ มากยิง่ ขึน้
หมู ฝ อยกรอบโกเนี ย รเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
แสดงดังภาพที่ 1 ทีด่ ําเนินงาน ณ 150 หมู่ 1 ตําบลหนอง
กระโดน อําเภอเมือ งนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้
จัดตัง้ เป็ นกลุ่ม OTOP อย่างเป็ นทางการจากการส่งเสริม
ของกรมพัฒนาชุมชน โดยได้ส่งสินค้าเข้าร่วมการประกวด
ได้รบั รางวัลระดับ 4 ดาว ในปี 2553 และได้ดําเนินงานมา
อย่างต่ อเนื่องจนถึงปั จจุบนั และจากสภาพแวดล้อมของ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ที่เ ปลี่ย นแปลงได้ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดําเนินงานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
กลุ่ ม หมูฝ อยกรอบโกเนีย ร ตํา บลหนองกระโดน อํา เภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้จึงเป็ นประโยชน์ต่อการนํ ากล
ยุทธ์ท่ไี ด้จากผลของการศึกษาทีไ่ ด้ไปเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของกลุ่มหมูฝอยกรอบ
โกเนียรฯ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียร

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559

บทความวิจัย | 69

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP หมู ฝ อยกรอบโกเนี ย ร ตํ า บลหนอง
กระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของผลิตภัณฑ์
OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียร ตําบลหนองกระโดน อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั แสดงได้ดงั ภาพที่ 2
วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงจุลภาค
PRIMO-F
Analysis

SWOT Analysis
ประเมินปัจจัยภายใน ภายนอก
(Internal External Matrix)
GE Nice Cell Matrix

วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงมหภาค
PEST Analysis

Strategy
TOWS Matrix
Balanced Scorecard
(Strategy Map & Strategic Issues)
Financial

Customer

Internal Process Learning & Growth

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิ ธีการวิ จยั

กลุ่ มตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ นก าร ศึ ก ษ าค รั ้ง นี้ เ ป็ น
ผูป้ ระกอบการ และสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอย
กรอบโกเนียร ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 6 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประธาน และ
กรรมการบริหารของกลุ่มฯ และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการ (Non-Structured interview) จากสมาชิกกลุ่มฯ
จํา นวน 14 คน ซึ่ง เป็ น สมาชิก ที่มีห น้ า ที่ใ นกระบวนการ
ผลิ ต และการจัด จํ า หน่ า ย โดยการเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย เป็ น แบบสัม ภาษณ์ ท่ี
ผู้วิจ ัย สร้า งและพัฒ นาขึ้น จากการสัง เคราะห์ข้อ มู ล และ
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยเป็ น
คําถามเกีย่ วกับข้อมูลการดําเนินงานของผลิตภัณฑ์ OTOP
หมูฝอยกรอบโกเนียร ตํ าบลหนองกระโดน อําเภอเมือ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 1) ประวัติ

ความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียร
2) การบริหารจัดการและการดําเนินงาน 3) ข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลิตภัณ ฑ์ 4) ด้า นนวัต กรรม 5) ด้า นการตลาด 6) ด้า น
งบประมาณ และ 7) ปั ญ หาและอุปสรรคการดํา เนิน งาน
นอกจากนี้ ผู้วิจ ัย ยัง ใช้ก ระบวนการวิจ ัย โดยการสัง เกต
(Observational Research) ในสถานทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั
ที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ประกอบการวิเ คราะห์ข้อ มูล จากนัน้ ได้
ดํ า เนิ น การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ ม (SWOT Analysis)
โดยวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เชิง จุ ล ภาคหรือ บริบ ทภายในด้ ว ย
แบบจํา ลอง PRIMO-F Analysis และวิเ คราะห์ข้อ มูลเชิง
มหภาคหรือ สภาพแวดล้อ มภายนอกทางธุ ร กิจ โดยใช้
แบบจํ า ลอง PEST Analysis ทั ้ง นี้ ในการวิ เ คราะห์
ปั จจั ย ภายในและปั จจั ย ภายนอกเป็ นการประเมิ น
ขีดความสามารถ และการประเมินความสามารถ และการ
ตอบสนองต่อโอกาส และอุปสรรคของกลุ่มฯ ซึง่ ใช้หลักการ
พิจ ารณาค่ า ถ่ ว งนํ้ า หนั ก (Weight) โดยกํ า หนดตัว เลข
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ทศนิยมทีม่ คี ่าระหว่าง 0 (สําคัญน้อยทีส่ ดุ ) จนถึง 1 (สําคัญ
มากที่สุ ด ) เพื่อ เป็ น การถ่ ว งนํ้ า หนั ก ของปั จ จัย ในแต่ ล ะ
รายการโดยผลรวมของค่าถ่ วงนํ้ าหนักจะเท่ากับ 1 เสมอ
จากนั น้ เป็ น การพิจ ารณาค่ า คะแนนความสามารถของ
กลุ่มฯ (Rating) ในแต่ ล ะรายการโดยคะแนนที่ได้จ ะมีค่ า
ระหว่าง 1 (ความสามารถในการตอบสนองน้อยสุด) จนถึง
5 (ความสามารถในการตอบสนองสูงสุด) ในส่วนสุดท้าย
คือ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก (Weight Score) โดยนําตัวเลข
การถ่วงนํ้าหนักมาคูณกับคะแนนความสามารถของกลุ่มฯ
ในแต่ ล ะรายการ และคํ า นวณผลรวมของคะแนนถ่ ว ง
นํ้าหนักเพื่อแสดงค่าความสามารถของกลุ่มฯ จากนัน้ นํ า
ค่าคะแนนทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกไปใช้ในการ
วิเคราะห์ความน่ าสนใจในการลงทุนด้วย Nice Cell Matrix
และกําหนดกลยุทธ์ ด้วยเทคนิค TOWS Matrix ตลอดจน
กําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จการนํ ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ด้วย Balanced Scorecard แสดงดังภาพที่ 2

ผลการศึกษา

1. ผลการศึ ก ษาสภาพการดํา เนิ นงานของ
ผลิ ตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนี ยร ตําบลหนอง
กระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผลการศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มภายในโดยใช้
แบบจําลอง PRIMO-F Analysis พบว่า
P – People (ด้ า นบุ ค ลากร) สิน ค้า หนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มหมูฝอยกรอบโกเนียรฯ มีบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความชํ า นาญใน
กระบวนการผลิตที่เป็ นภู มิปัญ ญาและเอกลัก ษณ์ เฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์ ทําให้หมูฝอยมีความกรอบ นุ่ ม เคี้ยวง่าย
และมีรสชาติอร่อยถูกปากผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ สมาชิกของ
กลุ่มจะเป็ นบุคลากรในชุมชนซึ่งมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในการดําเนินงาน แต่ยงั คงประสบปั ญหาการพัฒนา
สินค้าในเชิงความคิดทีส่ ร้างสรรค์
R – Resources (ด้ า นทรัพ ยากร) พบว่ า วัส ดุ
ที่ใ ช้ใ นกระบวนการผลิต ที่มีคุ ณ ภาพ สด สะอาด โดยมี
รางวัลสินค้า OTOP 4 ดาว รับรองคุณภาพสินค้า และจาก
รสชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะจึงเป็ นทีย่ อมรับของลูกค้าซึง่
เป็ น ที่ม าของลู ก ค้า ประจํ า แต่ ท างกลุ่ ม ฯ ยัง คงประสบ
ปั ญหาด้านต้นทุนสินค้าทีม่ กี ารปรับตัวสูงขึน้ และขาดการ

พัฒนานวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่
รองรับความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้
I – Innovations and Ideas (ด้านนวัตกรรม และ
ความคิ ดสร้างสรรค์) พบว่ ารูปแบบของผลิตภัณ ฑ์ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของกลุ่มหมูฝอยกรอบโกเนียรฯ ยังไม่สามารถ
เพิม่ มูลค่าให้แก่สนิ ค้าของตนเองได้ และยังขาดการพัฒนา
นวัตกรรมด้านสินค้า ตลอดจนนวัตกรรมการดําเนินงาน
หรือกระบวนการผลิต
M – Marketing (ด้านการตลาด) กลุ่มหมูฝอย
กรอบโกเนียรฯ มีช่องทางการจําหน่ ายสินค้าทีห่ ลากหลาย
ประกอบด้วย การออกงานแสดงสินค้า การจําหน่ ายในร้าน
ของฝากนั ก ท่ อ งเที่ย ว จุ ด พัก รถโดยสาร บขส. สถานี
บริ ก ารนํ้ า มั น ปตท. มี ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยทาง
อิน เทอร์เ น็ ต ตลอดจนมีลู ก ค้า ประจํ า แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
ยั ง ค ง ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร ต ล า ด
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตราสินค้า ตลอดจนรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามหลากหลาย
O – Operations (ด้านการดําเนิ นงาน) พบว่า
ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกลุ่มหมูฝอย
กรอบโกเนียรฯ มีขนั ้ ตอนการดําเนินงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน
จึงง่ายต่อการบริหารจัดการ ทัง้ นี้ สมาชิกจะมีส่วนร่วมใน
การกําหนดแผนการผลิตกรณีทม่ี กี ารสังสิ
่ นค้าจํานวนมาก
และมีก ระบวนการในการรัก ษามาตรฐานของการผลิต
เพื่อให้ได้รสชาติท่เี ป็ นมาตรฐานของกลุ่ม กําลังการผลิต
แยกออกเป็ น 2 ลักษณะคือ กรณีมงี านแสดงสินค้าจะทํา
การผลิตครัง้ ละ 450 กิโลกรัม (หมูสด 600 กิโลกรัม) และ
ในการผลิ ต ปรกติ จ ะผลิ ต วัน ละ 45 กิ โ ลกรั ม (หมู ส ด
60 กิโลกรัม)
F – Finance (ด้ า นการเงิ น ) หมู ฝ อยกรอบโก
เนี ย รฯ มีส ภาพคล่อ งทางการเงิน สูง มีก ารจัด ทํา บัน ทึก
รายรับ -รายจ่ า ยที่ช ัด เจน แต่ ย ัง ขาดการวิเ คราะห์ท าง
การเงิน เช่น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) เป็ นต้น
จากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP หมู ฝ อยกรอบโกเนี ย รฯ โดยใช้
แบบจํ า ลอง PRIMO-F Analysis มาวิ เ คราะห์ ค ะแนน
ค่านํ้ าหนักขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอย
กรอบโกเนียรฯ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าคะแนน
เท่ากับ 3.19 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors Analysis Summary: IFAS)
Internal Factor

Weight

Rating

Weighted Score

S1 มีรสชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ

0.13

5

0.65

S2 บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ความชํานาญในกระบวนการผลิต

0.10

4

0.40

S3 มีช่องทางการจําหน่ ายสินค้าหลากหลาย

0.08

4

0.32

S4 มีลกู ค้าประจํา

0.07

4

0.28

S5 มีสภาพคล่องทางการเงินสูง

0.08

3

0.24

S6 มีรางวัล OTOP 4 ดาว รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

0.06

3

0.18

S7 วัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพ สด สะอาด

0.05

3

0.15

W1 ไม่มแี ผนการตลาดทีช่ ดั เจน

0.15

2

0.30

W2 ขาดการพัฒนาตราสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และการประชาสัมพันธ์

0.10

2

0.20

W3 ขาดการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต

0.06

3

0.18

W4 บุคลากรขาดทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

0.07

2

0.14

W5 ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

0.03

3

0.09

W6 ระบบการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ทางการเงินยังขาดคุณภาพ

0.02

3

0.06

1.00

-

3.19

Strengths

Weaknesses

Total

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมทางภายนอกโดยใช้
แบบจําลอง PEST Analysis พบว่า
P – Politic (ปั จ จัย ด้ า นนโยบายและการเมื อ ง)
รัฐบาลให้ความสําคัญในการยกระดับและขีดความสามารถ
ของ OTOP โดยมีมาตรการส่งเสริมทัง้ ในด้านการผลิตและ
การส่ งออก เช่ น มาตรการส่ งเสริม การลงทุ น มาตรการ
สนับสนุ นการผลิต และมาตรการส่งเสริมการส่งออก โดยมี
กิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการโดย
ใช้เอกลักษณ์ของท้องถิน่ มาสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้า และ
เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ ในการ
เข้าสู่ตลาดกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เช่ น การสร้าง
ความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
สอดคล้องกับความต้ องการของตลาด การส่ งเสริมระบบ
ออนไลน์ เว็บไซต์ และโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อการตลาด เป็ น
ต้น (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,

2557) นอกจากนี้ ในระดับ พื้ น ที่ข องจัง หวัด นครสวรรค์
หน่ ว ยงานภาครัฐ โดย สํ า นั ก งานพัฒ นาชุ ม ชน จัง หวัด
นครสวรรค์ ยังได้มแี ผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
และยกระดับ ขีดความสามารถของผู้ ป ระกอบการสิน ค้ า
OTOP ตามนโยบายจากส่วนกลางอย่างชัดเจน
E – Economic (ปั จ จัย ด้ า นเศรษฐกิจ ) พบว่ า
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว
สินค้าการเกษตรตกตํ่ ามีผลทําให้กําลังซื้อของเกษตรกร
ลดลงอย่างต่อเนื่องทีเ่ ป็ นผลจากปั ญหาภัยแล้ง อีกทัง้ สัดส่วน
หนี้สนิ ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงมีผลทําให้อํานาจการซื้อ
ภาคครัวเรือนลดตํ่าลง นอกจากนี้ สถาบันการเงินเพิม่ ความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่เกิดจากความกังวลจากตัวเลข
NPLs การลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงต้ อ งรอการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณของภาครั ฐ แต่ ย ั ง คงมี โ อกาสในภาคการ
ท่ องเที่ยวที่มีแนวโน้ มการขยายตัวดีข้ึน (ศู นย์พยากรณ์
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เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558) และ
จากภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค จึงส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจ และกําลังการซื้อของผู้บริโภคเนื่องจากกลุ่ ม
ลูกค้าของกลุ่ มหมูฝอยกรอบโกเนี ยรฯ ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ ม
ประชาชนที่มรี ายได้ปานกลางทีม่ เี งินเดือนประจํา หรือกลุ่ม
นักเดินทาง นักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ในภาวะทางเศรษฐกิจจึงมี
ความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อีกทัง้ การ
ลดลงของราคานํ้ ามันที่ส่งผลต่อต้นทุนการดําเนินงาน และ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็ นโอกาสสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่ ม ASEAN (ศู นย์ วิเคราะห์
เศรษฐกิจ ทีเ อ็ม บี, 2558) นอกจากนี้ จากข้อมู ลรายงาน
ปั ญหาของสินค้า OTOP ของจังหวัดนครสวรรค์ยงั คงประสบ
ปั ญหาสิ น ค้ า ยัง ไม่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก จากประชาชนเท่ า ที่ ค วร
(สํานักงานจังหวัดนครสวรรค์, 2558)
S – Social (ปั จจัยด้านสังคม) พบว่า กระแสบริโภค
นิยมพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความสนใจสินค้าทีผ่ ลิตจาก
ภู มิปั ญญาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ สินค้าที่
สนับสนุนชุมชน แต่ในทางกลับกันยังคงพบว่าผูป้ ระกอบการ
ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีอุปสรรคในด้านคู่แข่งขันหรือ ผูผ้ ลิตรายอื่นทีม่ สี นิ ค้า

ลักษณะเดียวกันทัง้ ภายในจังหวัดนครสวรรค์และในภูมภิ าค
อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียรฯ ยังไม่เป็ นที่
รู้จกั ของลูกค้าในวงกว้างหรือการเป็ นที่รู้จกั ของสินค้าของ
ฝากประจําจังหวัดนครสวรรค์
T – Technology (ปั จ จัย ด้า นเทคโนโลยี) พบว่ า
มีโอกาสในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ยัง
มีหน่ วยงานภาครัฐ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มคี วาม
พร้ อ มในการให้ ก ารสนั บ สนุ น การใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้า นอกจากนี้
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถนํามาเพิม่ ช่องทางใน
การจัดจําหน่ ายสินค้าในรูปแบบ e-commerce ได้ แต่ยงั คง
พบปั ญหาของการเข้าถึงหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสนับสนุ น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และมีค่าใช้จ่ายสูง
ทัง้ นี้ จากการนํ าข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางภายนอกของผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียรฯ
โดยใช้แบบจําลอง PEST Analysis มาวิเคราะห์คะแนนค่า
นํ้ าหนักในการตอบสนองต่ อปั จจัยภายนอก พบว่ า อยู่ใน
ระดับตํ่า โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 2.67 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis Summary: EFAS)
External Factor

Weight

Rating

Weighted Score

O1 กระแสบริโภคนิยมของผูบ้ ริโภคให้ความสนใจสินค้าจากภูมปิ ั ญญา

0.17

4

0.68

O2 รัฐบาลให้ความสําคัญกับสินค้า OTOP มีนโยบายและมาตรการยกระดับ
และพัฒนาขีดความสามารถแก่ผปู้ ระกอบการ

0.15

3.5

0.52

O3 ภาคการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มการขยายตัวดีขน้ึ

0.15

3

0.45

O4 ภาวการณ์การปรับลดราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง

0.10

2.5

0.25

O5 นําเทคโนโลยีมาใช้ในพัฒนากระบวนการผลิต และจัดจําหน่าย

0.08

2

0.16

T1 มีผผู้ ลิตสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

0.10

2

0.20

T2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ภาวการณ์แข่งขันสูงขึน้

0.08

2

0.16

T3 การเข้าถึงหน่ วยงานทีส่ นับสนุ นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

0.08

2

0.16

T4 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

0.09

1

0.09

1.00

-

2.67

Opportunities

Threats

Total
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พบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียร ฯ มีความ
น่ าสนใจในการลงทุ น ระดั บ ปานกลาง ดั ง ภาพที่ 3

2.67

ตํ่า

ความน่าสนใจของธุรกิจในระยะยาว
ปานกลาง
สูง

จากผลการวิเคราะห์ตามแบบจําลอง PRIMO-F Analysis
และ PEST Analysis จึ ง นํ า ผลคะแนนมาดํ า เนิ น การ
วิเคราะห์ความน่ าสนใจในการลงทุนด้วย Nice Cell Matrix

3.19
เข้มแข็ง

ปานกลาง
ความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจ

อ่อนแอ

ภาพที่ 3 การประเมินความน่าสนใจในการลงทุนด้วย Nice Cell Matrix
2. ผลการจั ด ทํ า กลยุ ทธ์ ก ารแข่ งขั น ของ
ผลิ ตภัณฑ์ OTOP หมู ฝอยกรอบโกเนี ยรฯ ประกอบด้วย
8 กลยุ ท ธ์ คือ กลยุ ท ธ์เ ชิง รุ ก ประกอบด้ว ย 1) เข้า ร่ ว ม
กิจ กรรมแสดงสิน ค้า กับ หน่ ว ยงานภาครัฐ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
2) เพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ายในแหล่งท่องเทีย่ ว ร้านของ
ฝาก และ e-commerce และ 3) แสวงหาเครือ ข่ า ยร่ ว ม
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั ้ง ในและต่ า งประเทศ กลยุ ท ธ์ แ ก้ ไ ข
ประกอบด้ ว ย 1) สร้ า งเครื อ ข่ า ยกับ สถานศึ ก ษาหรื อ

หน่ วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาความรู้ดา้ นบริหารจัดการและ
แผนการตลาด และ 2) พัฒ นาตราสัญ ลัก ษณ์ ส ิน ค้า และ
บรรจุ ภัณ ฑ์ กลยุ ทธ์เชิง ป้ อ งกัน ประกอบด้ว ย 1) ศึก ษา
พฤติก รรมความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค และ 2) พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน กล
ยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตโดยความร่วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์ดว้ ยเทคนิค TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

Strength (S) จุดแข็ง
Weakness (W) จุดอ่อน
1. มีรสชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
1. ไม่มแี ผนการตลาดทีช่ ดั เจน
2. บุคลากรทีม่ คี วามสามารถ ความ
2. ขาดการพัฒนาตราสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์
ชํานาญในกระบวนการผลิต
และการประชาสัมพันธ์
3. มีช่องทางการจําหน่ ายสินค้า
3. ขาดการพัฒนานวัตกรรมด้าน
หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
4. มีลกู ค้าประจํา
4. บุคลากรขาดทักษะความคิด
5. มีสภาพคล่องทางการเงินสูง
สร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. มีรางวัล OTOP 4 ดาว รับรอง
5. ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปัจจัยภายนอก
คุณภาพผลิตภัณฑ์
6. ระบบการบริหารจัดการ การวิเคราะห์
ทางการเงินยังขาดคุณภาพ
7. วัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตมี
คุณภาพ สด สะอาด
Opportunity (O) โอกาส
SO (กลยุทธ์เชิ งรุก)
WO (กลยุทธ์เชิ งแก้ไข)
1. กระแสบริโภคนิยมของผูบ้ ริโภคให้ S1,6 O2 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้ากับ W1,6 O2 สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา
หน่ วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
หรือหน่ วยงานภาครัฐเพือ่ การพัฒนา
ความสนใจสินค้าจากภูมปิ ั ญญา
S3,6 O1,2,3,5 เพิม่ ช่องทางการจัด
ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ และ
2. รัฐบาลให้ความสําคัญกับสินค้า
จําหน่ายในแหล่งท่องเทีย่ ว ร้านของ
แผนการตลาด
OTOP มีนโยบายและมาตรการ
W4,2 O1 พัฒนาตราสัญลักษณ์สนิ ค้า
ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ ฝาก และ e-commerce
S3,1
O1
แสวงหาเครื
อ
ข่
า
ยร่
ว
มดํ
า
เนิ
น
และบรรจุภณ
ั ฑ์
แก่ผปู้ ระกอบการ
ธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
3. ภาคการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มการ
ขยายตัวดีขน้ึ
4. ภาวการณ์การปรับลดราคานํ้ามัน
5. นําเทคโนโลยีมาใช้ในพัฒนา
กระบวนการผลิต และจัดจําหน่าย
Threats (T) อุปสรรค
ST (กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน)
WT (กลยุทธ์เชิ งรับ)
1. มีผผู้ ลิตสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
S4 T2 ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของ W3 T3 พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่
ผูบ้ ริโภค
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดย
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผล
S1 T1,2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ให้ภาวการณ์แข่งขันสูงขึน้
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
3. การเข้าถึงหน่ วยงานทีส่ นับสนุนการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
4. การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559

บทความวิจัย | 75

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้สนิ ค้าเป็ นที่
ยอดจําหน่ายจากการ
แสดงสินค้ากับ
รูจ้ กั ของผูบ้ ริโภค
เข้าร่วมงานแสดง
หน่วยงานภาครัฐ
และเพิม่ ช่องทางการ สินค้า
อย่างต่อเนื่อง
จําหน่าย
เพิม่ ช่องทางการจัด เพื่อขยายตลาดสู่กลุ่ม ยอดจําหน่ายจาก
จําหน่ายในแหล่ง
นักท่องเทีย่ วและ
แหล่งท่องเทีย่ ว ร้าน
ท่องเทีย่ ว ร้านของ
ลูกค้ารายย่อย
ของฝาก และ eฝาก และ ecommerce
commerce
แสวงหาเครือข่าย
เพื่อเพิม่ รายได้จาก
รายได้จาการดําเนิน
ร่วมดําเนินธุรกิจทัง้
การดําเนินธุรกิจกับคู่ ธุรกิจกับคูค่ า้ รายใหม่
ในและต่างประเทศ
ค้ารายใหม่
โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั

ศึกษาพฤติกรรม
ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค

เพื่อนําผลของ
การศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาสินค้า
และการดําเนินงาน

ความพึงพอใจของ
ลูกค้า

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั
พัฒนาตรา
เพื่อเพิม่ มูลค่าของ
ความพึงพอใจต่อ
สัญลักษณ์สนิ ค้า
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของ
และบรรจุภณ
ั ฑ์
ลูกค้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิม่ ผลิตภัณฑ์ สัดส่วนรายได้ท่ี
ใหม่ๆ เพื่อสร้าง
ใหม่ทแ่ี ตกต่างจากคู่ เพิม่ ขึน้ จาก
ความแตกต่างจาก แข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ใหม่
คู่แข่งขัน
พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิม่
อัตราการลด
เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและ
ระยะเวลาและ
ประสิทธิภาพ
พัฒนากระบวนการ ต้นทุนใน
กระบวนการผลิต
ผลิต
กระบวนการผลิต
โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ

มุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั
สร้างเครือข่ายกับ
เพื่อพัฒนาความรูข้ อง
สมาชิกสามารถนํา
สถานศึกษาหรือ
บุคลากร
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐเพื่อ
การดําเนินธุรกิจ
พัฒนาความรูด้ า้ น
การบริหารจัดการ
และแผนการตลาด

ภาพที่ 4 Balanced Scorecard ผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียรฯ
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3. การกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จการนํากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิ บตั ิ ด้วย Balanced Scorecard
ภาพที่ 4 จากการกําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของ
การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ พบว่า ประกอบด้วยมุมมอง
(Perspectives) 4 มุ ม มอง คือ มุ ม มองทางด้ า นการเงิน
(Financial Perspective) มุ ม มองด้ า นลู ก ค้ า (Customer
Perspective) มุ ม มองด้า นกระบวนการภายใน (Internal
Process Perspective) และ มุ ม มองด้ า นการเรีย นรู้แ ละ
พั ฒ น า (Learning and Growth Perspective) โ ด ย มี
ตัวชีว้ ดั รวม 8 ตัวชีว้ ดั คือ
มุมมองทางด้านการเงิ น มีตวั ชีว้ ดั การดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์รวม 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ 1) ยอดจําหน่ ายจากการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า 2) ยอดจําหน่ ายจากแหล่งท่องเทีย่ ว ร้าน
ของฝาก และ e-commerce และ 3) รายได้จากการดํ าเนิ น
ธุรกิจกับคู่คา้ รายใหม่ทงั ้ ในและต่างประเทศ
มุมมองด้านลูกค้า มีตวั ชีว้ ดั การดําเนินงานตาม
กลยุทธ์ 1 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า
มุมมองด้านกระบวนการภายใน มีตวั ชี้วดั การ
ดําเนิ นงานตามกลยุ ทธ์รวม 3 ตัวชี้ว ัด ได้แก่ 1) ความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 2) สัดส่วนรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3) อัตราการลดระยะเวลาและต้นทุนใน
กระบวนการผลิต
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มีตวั ชี้วดั การ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์รวม 1 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ สมาชิกสามารถ
นําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ

อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั

1. ผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพการดํ า เนิ น งาน
(SWOT Analysis) ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP หมู ฝ อยกรอบโก
เนียร ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านปั จจัยภายในตามแบบจําลอง PRIMO-F
Analysis พบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียรฯ
มีความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ส่ ว นสภาพแวดล้ อ มภายนอกตามแบบจํ า ลอง PEST
Analysis พบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียรฯ
มีความสามารถในการตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอก
ในระดับตํ่า ซึ่งจากผลของการศึกษานี้ ผูป้ ระกอบการควร
ให้ค วามสํา คัญ ในการพัฒ นาการดํ า เนิ น งานโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาแผนการตลาดและ

ยกระดับแบรนด์สนิ ค้าให้มคี วามแตกต่างจากคู่แข่งขันเพื่อ
พัฒนาให้หมูฝอยกรอบโกเนียรฯ เป็ นสินค้า ที่ข้นึ ชื่อของ
จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่
สอดคล้อ งกับ ทิศ ทางไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่ ง เน้ น ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เนื่องจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น
ยังเป็ นจุดอ่อนของกลุ่มฯ นอกจากนี้สาํ หรับผูป้ ระกอบการ
สิ น ค้ า OTOP ที่ มี ล ั ก ษณะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น สามารถนํ า
แนวทาง และผลของการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
ดํ า เนิ น งานได้ เ นื่ อ งจากผลของการศึ ก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ มี
สอดคล้องกับงานวิจยั ผู้ประกอบการ OTOP อื่น เช่น การ
ศึก ษาวิจ ัย ของ จงกลบดิน ทร์ แสงอาสภวิริย ะ (2551)
พบว่า ผู้ประกอบการ OTOP มีการดําเนิน งานส่วนใหญ่
ขาดความรู้ใ นการจัด ทํา แผนธุ ร กิจ มีก ารวางแผนธุ ร กิจ
และแผนการตลาดในระดับปานกลาง ในส่วนของการวาง
แผนการผลิต สิน ค้า อยู่ใ นระดับ ตํ่ า นอกจากนี้ ย ัง ประสบ
ปั ญหาในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นระบบเทคโนโลยี ก าร
ออกแบบ ระบบการบัญชีและการเงิน ระบบการตลาด และ
ระบบผลิตสินค้า อีกทัง้ งานวิจยั ของ อัญชัญ จงเจริญ (2554)
ที่พบว่ า ปั ญหาของผู้ ประกอบการ OTOP ประสบปั ญหา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีล ักษณะที่คล้ายคลึงกัน ขาดกลยุ ทธ์ในการ
ดึงดูดลูกค้า การขาดความรู้ด้านการตลาดและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์
2. ผลการจัดทํ า กลยุ ทธ์ การแข่ งขัน ผลิต ภัณ ฑ์
OTOP หมู ฝ อยกรอบโกเนี ย รฯ พบว่ า ประกอบด้ ว ย
8 กลยุทธ์ คือ 1) เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้ากับหน่ วยงาน
ภาครัฐอย่ างต่ อเนื่ อง 2) เพิ่มช่ องทางการจัดจํ าหน่ ายใน
แหล่งท่องเที่ยว ร้านของฝาก และ e-commerce 3) แสวงหา
เครือข่ายธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อการร่วมดําเนินธุรกิจ
4) สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาหรือหน่ วยงานภาครัฐเพื่อ
การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ และแผนการตลาด
5) พัฒนาตราสัญลักษณ์ ส ินค้า และบรรจุ ภัณฑ์ 6) ศึกษา
พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค 7) พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และ 8) พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดย
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงานภาครั ฐ โดยผลของการ
ศึกษาวิจยั นี้ ผู้ประกอบการสามารถนํ าแนวทางดังกล่า ว
ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธัน ยมัย เจีย รกุ ล (2557) ที่ศึก ษาปั ญ หาและแนว
ทางการปรับ ตัว ของ OTOP เพื่อพร้อ มรับ การเปิ ด AEC
โดยอธิบายผลของการศึกษาว่า ผูป้ ระกอบการ OTOP ควร
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ได้ร ับ การพัฒ นาสู่ค วามเป็ น ผู้ป ระกอบการ มีก ารสร้า ง
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ตลอดจนการมี
พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ทั ้ง ในด้ า น
กระบวนการผลิตและการจัดจําหน่ าย ในด้านการบริหาร
จัด การควรมีก ารพัฒ นาฝี มือ แรงงาน ทัก ษะภาษา และ
ความรู้ด้านต่างๆ ในส่วนด้านการตลาด ควรมีการพัฒนา
นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อเพิม่
มูลค่าและการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการหาช่องทางด้าน
การตลาดเพื่อการกระจายสินค้า ในด้านการผลิตควรมีการ
นํ า เทคโนโลยีม าเพื่อ ช่ ว ยเหลือ ในกระบวนการผลิต และ
กระบวนการทํางานเพื่อประโยชน์ ของการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีระบบการเงินการ
บัญชีท่ถี ูก ต้อ ง นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รสดา เวษฎาพั น ธุ์ และสุ ม าลี สัน ติ พ ลวุ ฒิ (2554) ที่
ศึก ษาวิจ ัย แนวทางการพัฒ นา OTOP ในเขตภาคกลาง
โดยศึ ก ษาข้อ มู ล จากกลุ่ ม ผู้ ผ ลิต สิน ค้ า OTOP ที่ ไ ด้ ร ับ
รางวัล ระดับ 5 ดาว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
จํานวน 26 จังหวัด รวม 52 กลุ่ม พบว่า ศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึง่ ประกอบด้วย
ด้านการวางแผนพัฒนาของกลุ่ม การมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ผูข้ ายวัตถุดบิ การจัดทําฐานข้อมูลลูกค้า ทัง้ นี้ ผลของการ
วิจยั ได้จดั ทําแนวทางในการพัฒนา OTOP ประกอบด้วย
ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และ
สอดคล้ องกับ งานวิ จ ัย ของ ทิ วา แก้ วเสริ ม (2551) ที่ ไ ด้
ศึกษาวิจยั ความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ ชุ มชนและท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดเพชรบู รณ์
พบว่า ผูป้ ระกอบการสินค้า OTOP ขาดทักษะด้านการบริหาร
จัดการ และมีความต้องการในการพัฒนาเครือข่าย สถานทีจ่ ดั
จําหน่ ายสินค้า การช่ วยเหลือด้านการออกแบบตราสินค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทห่ี ลากหลาย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับ และขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของสิน ค้า
OTOP อย่างต่อเนื่อง
2. ควรให้การสนับสนุ นส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ธุ ร กิจ ทัง้ ในและต่ า งประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศ
CLMV ในเชิงพืน้ ทีเ่ พื่อเพิม่ โอกาสในการดําเนินธุรกิจของ
สินค้า OTOP
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการศึกษาศักยภาพ และกําหนดกลยุท ธ์
การดํ า เนิ น งานของสิ น ค้ า OTOP โดยแยกตามกลุ่ ม
ประเภทสินค้าเพื่อเป็ นข้อมูลในการนํ าเสนอต่อหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
2. ผู้ ท่ี ส นใจในการศึ ก ษาสามารถนํ า แนวทาง
การศึกษาของงานวิจยั นี้ไปใช้ในการศึกษาและจัดทํากล
ยุทธ์ในวิสาหกิจชุมชน หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อื่นๆ ทีส่ นใจต่อไป
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