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รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ และ 2) สราง

รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม โดยขอบเขตของการวิจัยในครั้ง

น้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนผูประกอบการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  ที่ไดรับการคัดสรร

สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ระดับ 5 ดาว ทั่วประเทศ ปพ.ศ. 2559  รวมจํานวนทั้งส้ิน 360 ราย และทําการสราง

รูปแบบโดยการสัมภาษณและจัดประชุมสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ทั้งน้ีโดยใชเครื่องมือเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (frequency) 

คารอยละ (percent)  คาเฉล่ีย (mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  การวิเคราะหเน้ือหาและสรุปประเดน็ 

และการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

จะประกอบดวยปจจัย  10  ดาน ไดแก ดานเครือขายความรวมมือ ดานการเงิน การบัญช ีดานผลิตภัณฑ ดานบริหารจัดการ

แรงงาน ดานสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ดานการผลิต ดานผูนํา ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด และดานความ

เขมแข็งของชุมชน 

 

คําสําคัญ : ปจจัยความสําเร็จ, ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ, เครื่องดื่ม 
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Abstract 

  The research objectives were to 1) examine the success factors of One Tambon One Product, and 

2) develop a management model for success factors of One Tambon One Product in a Category of 

beverages, The research samples comprised of 360 OTOP five-star entrepreneurs in the year of 2016, An 

interview method and focus group with 9 experts were provided in this study. The research instruments 

were a 5-point scale questionnaire and an interview form. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, summary content analysis, and factor analysis. The 
research finding  revealed  that  there  were 10 success factors of One Tambon One Product, which could 

be seen in the cooperative network, finance accounting, product, human resource management, 

externalagencies support, production, leadership, management, marketing, and strengthening communities. 

 

Keywords :  success factors, One Tambon One Product,  beverages 
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1. บทนํา 

       จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาประเทศ

ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโต

อยางมีคุณภาพและ ยั่งยืน ดวย 6 ยุทธศาสตรในการพัฒนา

ประเทศ ซ่ึงเปาหมายหลัก คือ การมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนสูสังคมแหงภูมิปญญาและการสรางความ

เขมแข็งในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รัฐไดใหความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยาง

ตอเน่ือง มุงเนนที่จะแกปญหาความยากจนของประชาชนใน

ชนบท ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยให

ความสําคัญกับการสรางรากฐานในระดับลางใหเขมแข็ง [1] 

โดยไดสานตอโครงการตางๆ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) โดยจัดใหมี

โครงการตางๆ หลายโครงการเพื่อแกปญหา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ซ่ึงเปน

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลโครงการหน่ึง ที่มุงเนนในการ

แกปญหาความยากจนใหกับประชาชนในระดับฐานรากได

อยางแทจริง และยังชวยแกปญหาความยากจนของหมูบาน 

ตําบลและประเทศไดเปนอยางดี 

    โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon 

One Product : OTOP) ไดเริ่มดําเนินโครงการมาตั้งแตป 

พ.ศ.2544  ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  ที่ตองการ

สงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนให

เขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน 

สรางรายได รวมทั้งตองการนําทรัพยากรและภูมิปญญา

ทองถิ่นมาพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับรากหญาสูรากแกว ในการสงเสริมใหผลิตภัณฑจาก

โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑน้ีไดมีโอกาสขยายตลาด

ออกสูตางประเทศมากขึ้น คณะกรรมการอํานวยการหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ จึงไดจัดใหมีโครงการการคัด

สรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย หรือ OTOP 

Product Champion (OPC) สนับสนุนใหผลิตภัณฑชุมชน

ไดมีโอกาสพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานที่เพียงพอในการ

สงออกได เปนแนวทางการเชื่อมโยงมาตรฐานสินคาจาก

ระดับภูมิภาคสูระดับสากล (Local Links Global Reaches) 

การดําเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑไทย (OPC) ซ่ึงกําหนดดําเนินการคัดสรรสุดยอด 

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ทุกๆ 2 ป โดยประมาณ เริ่ม

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 มีผลิตภัณฑที่สงเขารวมคัดสรรสุดยอด 

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ในโครงการคัดสรรสุดยอด

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OPC) น้ี รวมทั้ง ส้ิน 5 

ประเภทดังน้ี  คือ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม 

ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ประเภทของใช ของตกแตง 

และของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร [2] 

ทั้งน้ีโดยมีโครงสรางขั้นตอนการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล 

หน่ึงผลิตภัณฑไทย ดังรูปที่ 1  
 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสรางขั้นตอนการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล 

             หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OPC) 
 

       จากการเปรียบเทียบขอมูลตั้งแตปพ.ศ. 2547 – ปพ.ศ. 

2559 ที่มีการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย 

6 ครั้งที่ผานมา พบวามีจํานวนผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่มที่สงเขารวมการคัดสรรสุดยอด 

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ไดรับการคัดสรรสุดยอด หน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย นอยที่สุด และเม่ือพิจารณาเฉพาะ

ขอมูลตัวเลขเม่ือปพ.ศ. 2559 ลาสุด พบวา ผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องดื่มที่ไดรับการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑไทย ระดับ 5 ดาวมีจํานวนนอยคาดวานาจะมี

ปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของเกิดขึ้นหลายประการจึงสงผล

ใหผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มไมประสบความสําเร็ จ

เทาที่ควร 

       ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะหาปจจัยความสําเร็จและ

สรางรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม วามีปจจัย

อยางไร ที่ทําใหผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม ประสบ

ความสําเร็จ ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดรับจะเปนแนวทางสําหรับ

ระดับอําเภอ 

ระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ สุดยอดหนึ่ง 

ตําบล หนึ่ง 

ผลิตภัณฑ

ไทย (OPC) 

ลงทะเบีย
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ผูประกอบการประเภทเครื่องดื่มในการนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑใหมีศักยภาพเพิ่ม

มากขึ้น และเปนแนวทางใหกับผูประกอบการและผูสนใจทั้ง

รายเกาและรายใหมที่จะดําเนินการผลิตผลิตภัณฑห น่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มไดอีกทางหน่ึงดวย 

นอกจากน้ีขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่

เก่ียวของในการใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก

สามารถที่จะดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

แขงขันกับประเทศเพื่อนบานในเวทีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่จะเกิดขึ้นขางหนาน้ี 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 

     1. เพื่อหาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ 

     2. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม 
 

3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้ ง น้ี เปนการ วิจัยและพัฒนา ผู วิ จั ย

ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1: หาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

     1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ป ร ะช ากร ที่ ใ ช ใ น กา ร ศึ ก ษา ค รั้ ง น้ี  ไ ด แ ก  

ผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑภาพรวม 

ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย

ระดับ 5 ดาว ป พ.ศ.2559 ทั่วประเทศ จํานวน 2,564 ราย 

[2] โดยในการน้ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

     กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑภาพรวม ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทยระดับ 5 ดาว ป พ.ศ.2559 ทั่ว

ประเทศ จํานวน 360 ราย โดยใชตารางสําเร็จรูปของเคซ่ีและมอร

แกน [3] ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ไดกลุมตัวอยางจํานวน 

335 ราย และเพิ่มในสวนของกลุมตัวอยางประเภทเครื่องดื่ม

อีก 25 ราย ฉะน้ันการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชกลุมตัวอยางรวม

จํานวน 360 ราย และตองไมต่ํากวา 20 เทาของจํานวนตัว

แปร [4] โดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage 

Sampling) คื อ  การสุ มแบบแบ งกลุ ม (Cluster Random 

Sampling) โดยแบงตามประเภทของผลิตภัณฑ เปน อาหาร 

เครื่องดื่ม ผา เครื่องแตงกาย ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก และ

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จากน้ันทําการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 

Random Sampling) โดยแบงตามภูมิภาค เปน ภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จากน้ันเปนการสุม

แบบกําหนดจํานวนกลุ มตั วอย างตามขนาดของสั ดส วน 

(Probability Proportional to Size) ตามจํานวนสถานประกอบการ

ที่ไดรับการคัดสรรฯ ระดับ 5 ดาว ในปพ.ศ. 2559 ในแตละประเภท

ของผลิตภัณฑ และแตละภูมิภาค  สุดทายไดกลุมตัวอยางจากการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

      2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

            ไดแก แบบสอบถาม มาตรวัดประมาณคาแบบ 

Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s 

Scale) [5]  

      3.  การวิเคราะหขอมูล 

            วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี คา

รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันทําการ

วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยการสกัด

องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) [6] 

รวมกับเทคนิควิธีการในหลักการหมุนแกนแบบตั้งฉาก       

(Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) ซ่ึง

เปนวิธีที่นิยมใชกันมาก [7] โดยใชเกณฑในการพิจารณา

องคประกอบปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ ดังน้ีคือ องคประกอบตองมีคาผันแปรของตัว

แปรทั้งหมดหรือคาไอเกน (Eigen value) มากกวา 1.000 

ขึ้นไป ตัวแปรสังเกตไดแตละตัวในแตละองคประกอบน้ัน

ตองมีคานํ้าหนักองคประกอบ ( Factor Loading) ไมต่ํากวา 

0.3 [8] กําหนดชื่อองคประกอบรวมจากตัวแปรสังเกตได
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หลายๆตัวแปรที่รวมกันชี้วัดปจจัยความสําเรจ็ของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑในแตละองคประกอบน้ันๆและทํา

การวิเคราะหระดับความคิดเห็นในแตละสภาพปจ จัย

ความสําเร็จ โดยใชคาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

     ข้ันตอนที่  2: สร าง รูปแบบการจัดการป จ จั ย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ประเภทเคร่ืองดื่ม 

      1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           ประชากร ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณไม

นอยกวา 1 ปเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี และ

ผูเชี่ยวชาญ คือ ผูประกอบการประเภทเครื่องดื่ม ในปพ.ศ. 

2559 ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

ไทย ระดับ 5 ดาว และเจาหนาที่ รวมจํานวนทั้งหมด 9 คน 

ที่จะมารวมตอบแบบสัมภาษณและเขาประชุมสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) 

      การเลือกกลุมตัวอยาง การกําหนดกลุมตัวอยาง 

แผนการสุมตัวอยางใช วิ ธี สุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ไดแก ผูทรงคุณวุฒินักวิชาการที่มีประสบการณ

ไมนอยกวา 1 ปทางดานการบริหารจัดการ 1 คน ดาน

เทคโนโลยีอาหาร 1 คน และดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 

คน รวม 3 คน สวนผู เชี่ยวชาญ ไดแก ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม ที่

ไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทยระดับ 

5 ดาว ในปพ.ศ. 2559  ในจังหวัดเพชรบุรี 4 คน และ

เจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของด านผลิตภัณฑห น่ึงตํ าบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ ไทย 2 คน รวม 6 คน ฉะ น้ันรวม จํานวน

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 9 คน  

     2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

            ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview Form) โดยเปน

การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

จากน้ันนําขอมูลมาประชุมสนทนากลุม (Focus Group 

Discussion) 

 

 

      3.  การวิเคราะหขอมูล 

            จะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความหมายใน

รูปแบบของการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และ

สรุปประเด็น (Thematic Analysis) โดยการบรรยายเชิง

พรรณา 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

4.1  ผลการวิจัย ข้ันตอนที่ 1 หาปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

 ผูวิจัยไดใชเครื่องมือชุดแบบสอบถามที่สรางขึ้นจาก

ขอสรุปที่มีการบูรณาการ 3 สวน คือ 1) จากทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

และผูประกอบการดานผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

และ 3) และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 ขอสรุปกรอบประเด็นดานความสําเร็จ 

ดาน 

จากทฤษฎี

และเอกสาร 

งานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ 

ผูประกอบก

าร OTOP 

สัมภาษณ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

การตลาด    

การเงิน หรือเงินทุน    

การบรหิารจัดการ    

การผลิต    

กระบวนการภายนอกธุรกิจ    

ผูนํา    

แรงงาน    

ความเขมแข็งของชุมชน    

การพัฒนาผลิตภัณฑ    
 

 

       จากตารางที่ 1 พบวากรอบประเด็นดานความสําเร็จ

จากขอสรุปที่มีการบูรณาการ 3 สวนคือ 1) จากทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

และผูประกอบการดานผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

และ 3) และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ไดขอสรุปรวมมี

อยู 9 ดาน คือ ดานการตลาด ดานการเงินหรือเงินทุน ดาน

การบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานกระบวนการภายนอก

ธุรกิจ ดานผูนํา ดานแรงงาน ดานความเขมแข็งของชุมชน 
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และดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  จากน้ันนําไปสรางขอคําถาม

เพื่อใหครอบคลุมทั้ง 9 ดาน แลวนําผลมาวิเคราะหขอมูล

ดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชวิธีทางสถิติที่

นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 360 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ เปนเพศหญิงมากที่สุด มีจํานวน 256 คน (รอยละ 

71.11) มีอายุอยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 151 คน  (รอย

ละ 41.94) มีประเภทผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรฯ มาก

ที่สุดไดแก ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 126 คน 

(รอยละ 35.00) มีพื้นที่ตั้งสถานประกอบการมากที่สุด คือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 124 คน (รอยละ 34.45) 

มีประเภทผูผลิต/ผูประกอบการ มากที่สุด คือผูผลิตชุมชนที่

เปนเจาของรายเดียว จํานวน 209 คน (รอยละ 58.06)  และ

เคยมีประสบการณในการสงผลิตภัณฑเขารวมคัดสรร สุด

ยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย มากที่สุด จํานวน 340 

คน (รอยละ 94.44) และมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ

มากที่สุด คือต่ํากวา 10 ป จํานวน  183 คน (รอยละ 50.83)   

สวนผลการวิเคราะหสภาพปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในแตละปจจัยจากจํานวน 65 ขอ 

พบวาภาพรวม มีสภาพความคิดเห็นเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 

4.22) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา การควบคุมคุณภาพ

สินคาตองเปนมาตรฐานเดียวกันมีสภาพความคิดเห็นเห็น

ดวยมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.45) ผลิตภัณฑจะตองไดรับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.39) มี

ความสัมพันธที่ดี กับหนวยงานภาครัฐ (คาเฉล่ีย 4.38) 

ผูประกอบการมีความรูดานการตลาด (คาเฉล่ีย 4.36) 

ตามลําดับ สวนสภาพความคิดเห็นเห็นดวยนอยที่ สุด มี

แหลงเงินทุนภาครัฐ/เอกชน ที่ใหการสนับสนุนอยางเพียงพอ 

(คาเฉล่ีย 3.85) สําหรับผลการวิเคราะหองคประกอบปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ได

จํานวน 10 องคประกอบ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  จํานวนองคประกอบ คาความรวมกัน คาไอเกน  

คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความ

แปรปรวนสะสม ในแตละองคประกอบ  
ชื่อ 

องคประกอบ 

คาความ

รวมกัน 

คาความผนัแปร 

(eigen value) 

คารอยละของ

ความแปรปรวน 

(percent of 

variance) 

คารอยละความ

แปรปรวน 

สะสม 

1 18.190 4.642 33.072 33.072 

2 2.947 4.256 5.358 38.430 

3 2.287 3.889 4.158 42.588 

4 1.659 3.741 3.016 45.603 

5 1.597 3.645 2.904 48.507 

6 1.363 3.470 2.477 50.984 

7 1.284 2.511 2.334 53.319 

8 1.204 2.403 2.189 55.508 

9 1.088 2.170 1.979 57.487 

10 1.077 1.968 1.958 59.445 

รวมคาความแปรปรวนสะสม 59.445  

 

      จากตารางที่ 2 พบวา คาความรวมกัน ซ่ึงเปนผลรวม

กําลังสองของนํ้าหนักตัวแปรบนองคประกอบทั้งหมดในแต

ละตัวแปรมีคาระหวาง 1.077 ถึง 18.190 คาไอเกน (Eigen 

Values) ซ่ึงเปนผลรวมกําลังสองของสัมประสิทธ ของ

องคประกอบ ในแตละองคประกอบที่มีคามากกวา 1.0 มี 

10 องคประกอบ โดยมีคาความแปรปรวนสะสมทั้ง 10 

องคประกอบเทากับ 59.445 ซ่ึงเปนคาเพียงพอที่จะใชทาง

สังคมศาสตรได ดังน้ันผูวิจัยจะขอสรุปผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจของปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ไดดังรูปที่ 2 

จากรูปที่ 2 พบวา ผลการหาปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  ไดจํานวน 10 ดาน คือ 

1)  ดานเครือขายความรวมมือ  

2)  ดานการเงิน การบัญชี  

3)  ดานผลิตภัณฑ  

4)  ดานบริหารจัดการแรงงาน  

5)  ดานสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก    

6)  ดานการผลิต  

7)  ดานผูนํา 

 8)  ดานการบริหารจัดการ 
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องคประกอบที่ 1

เครือขายความ

รวมมือ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาไดเขามา 

มีสวนรวม 

.687 

มีการศึกษาดูงานจากกลุมที่ประสบความสําเร็จ .675 

มีการเยี่ยมเยียนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน .669 

มีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ .661 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในวิทยาการใหมๆ .644 

มีการสรางเครือขายความรวมมือ .604 

มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกลุม .603 

 

 

องคประกอบที่ 2

การเงิน การบัญช ี

มีการวางแผนการตลาดและมีชองทางการจัด

จําหนายทีห่ลากหลาย 

.705 

ผูประกอบการควรมคีวามรูความเขาใจดาน

การเงินหรือการลงทนุ 

.657 

มีการวางแผนดานการเงนิกอนการลงทุน .617 

มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย อยางเปน

ระบบ 

.616 

โอกาสทางการตลาด สามารถสงออกสูสากล .611 

รูปแบบบรรจุภัณฑตองมีเอกลักษณ และ

มาตรฐานสากลเชิงการคา 

.584 

มีระบบการจัดทําบัญชทีี่โปรงใส ตรวจสอบได .560 

ใหความสําคญักับการพัฒนาผลิตภัณฑอยู

ตลอดเวลา 

.712 

มีการสรางความแตกตางของสินคาที่มคีวาม

โดดเดนเฉพาะตัว 

.619 

มีการสรางผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งรูปแบบ

สีสันและลวดลาย 

.617 

ผลิตภัณฑเปนที่ดงึดดูและนาสนใจของตลาด .611 

มีการพัฒนาบรรจุภัณฑไดมาตรฐานสากล .559 

มีความมุงมั่นและตั้งใจในการทําธุรกิจ .517 

มีความสามารถในการแกไขการทํางาน .476 

 

 

องคประกอบที่ 3

ผลิตภัณฑ 

องคประกอบที่ 4   

บริหารจัดการ

แรงงาน 

มีความพรอมในดานแรงงาน .672 

มีการจางงานในสัดสวนที่เหมาะสม .632 

แรงงานเปนผูมคีวามรู ความชํานาญในการทํางาน .611 

แรงงานใหความรวมมือและมีความสามัคค ี .558 

มีความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจ .553 

ดําเนนิการเองโดยเจาของกิจการ .544 

มีความรูความเขาใจดานการบริหารจดัการ .428 

องคประกอบที่ 5   

สนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก 

บุคลากรภาครัฐใหการสนับสนนุและสงเสริมการ

ทํางาน 

.675 

ไดรับการสนับสนุนการสงเสริมการขาย .670 

ไดรับการสนับสนุนชองทางการจดัจําหนาย .662 

ผูประกอบการไดรับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู .572 

ชุมชนตองเขามามีสวนรวมกับปจจัยการผลิต .570 

มีการเปดรับขอมูลขาวสารผานเจาหนาที่ของรัฐ/

เอกชน 

.563 

บุคลากรภาครัฐเปนที่ปรึกษา .543 

 

 

องคประกอบที่ 6    

การผลิต 

 

มีความสามารถในการวางแผนดาน

วัตถุดบิ 

.653 

ศักยภาพการผลิต สามารถผลิตซํ้าใน

ปริมาณและคุณภาพคงเดิม 
.652 

มีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ .589 

การควบคมุคุณภาพสินคาตองเปน

มาตรฐานเดียวกนั 

.541 

มีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในการ

ผลิต 

.524 

มีการกําหนดคุณภาพของวัตถดุิบที่จะ

นํามาผลิตสินคา 

.511 

 

องคประกอบที่ 7     

ผูนํา 

 

ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นเกดิจากความสามารถ

ของผูนํา 
.592 

มีความสามารถในการตดิตอ

ประสานงานกับภาครัฐไดเปนอยางด ี

.559 

มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางที่

ชัดเจน 
.554 

มีการควบคุมและติดตามผลการทํางาน .481 

เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น 

.432 

 

 

 

 

 

 

            องคประกอบที่ 8  

 การบริหารจัดการ 

 

มีความรับผดิชอบในการปฏิบัตงิาน .730 

มีความสามารถในการวางแผนการ

ทํางานอยางรอบคอบ 

.716 

มีความรวดเร็วและถูกตองในการสง

สินคา 

.652 

 
 

องคประกอบที่ 9  

การตลาด 

 

มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ .712 

มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

กอนออกจําหนาย 

.600 

รายไดในการจัดจําหนายสินคาจะตอง

เพิ่มขึ้น 

.535 

มีความตอเนื่องของตลาดทั้งลูกคาเกา 

และลูกคาใหมอยางสม่ําเสมอ 

.485 

 

องคประกอบที่ 10  

ความเข็มแขง็    

ของชุมชน 

 

ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ .705 

แรงงาน/ทนุ สวนหนึ่งมาจากชุมชน .695 

รูปที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

 

122 

       9)  ดานการตลาด  

10)  ดานความเขมแข็งของชุมชน  

4.2  ผลการวิจัย ข้ันตอนที่  2 การสรางรูปแบบการ

จัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ ประเภทเคร่ืองดื่ม 

 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) รูปแบบการจัดการ

ปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

ประเภทเครื่องดื่ม พรอมกับสรางแบบสัมภาษณเพื่อใหทาง

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนและผูเชี่ยวชาญ 6 คน รวม 9 คน 

ชวยดําเนินการและใหขอเสนอแนะกอนลวงหนา จากน้ัน 

ดําเ นินการจัดการประชุมสนทนากลุม (Focus Group 

Discussion) ในการเรียนรูรวมกัน และมีขอสรุปรวมกัน โดย

แตละทานเสนอแนะผานการสนทนากลุมมาสังเคราะหใหม

แลวสรุปเรียบเรียงเปนรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จ

ของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม

ไดดังน้ี 

รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทเคร่ืองดื่ม ประกอบดวย 

4.2.1 ปจจัยดานเครือขายความรวมมือ 

      จะตองจัดใหมีการสรางเครือขายความรวมมือ

ซ่ึ ง กั นและ กันทั้ ง  3 ฝ า ย  ไ ด แ ก  ภ าค รั ฐ  ร วม ไปถึ ง

สถาบันการศึกษาดวย ภาคเอกชน และกลุมผูประกอบการ

ดวยกันเอง ซ่ึงอาจจะเปนกลุมประเภทเดียวกันหรือตางกลุม

ประเภทที่มีแนวทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ได

ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาในรูปแบบตางๆ อาจจะ

เปนทางการหรือไมเปนทางการ อาทิ การศึกษาดูงาน การ

แลกเปล่ียนเรียนรูดานวิทยาการใหมๆ และการแลกเปล่ียน

ประสบการณตลอดจนดานขอมูลขาวสาร เปนตน  

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองมีการสรางเครือขายรวมกัน ระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆตองเขามามี

สวนรวมในลักษณะการทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

ชวยเหลือในดานตางๆรวมกัน ซ่ึงอาจจะเปนทางการ หรือไม

เปนทางการก็ได ดังน้ี 

         1.1 เครือขายภาคเอกชน/ผูประกอบการ จะตอง

เขามาชวยเหลือในดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การตลาด ดานการเงิน ดานผลิตภัณฑ เปนตน ไดแก บริษัท

ในกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) OTOP Trader เปนการ

รวมตัวกันของกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ  อันเปนชองทางหน่ึงของการสงเสริมการตลาดใน

การจําหนายสินคา เครือขายของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ กลุมผูผลิตประเภทเครื่องดื่ม และบริษัทอ่ืน ๆ  ที่

เก่ียวของกับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม บริษัทที่เปนที่ปรึกษาระบบ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ สถาบันการเงินตาง ๆ เชน 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย ธนาคารออมสิน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ตลอดจนกองทุนโครงการตางๆ เปนตน 

         1.2 เครือขายภาครัฐ/สถาบันการศึกษา จะตอง

เขามาชวยเหลือในดานองคความรูใหมๆ การศึกษาวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การ

ออกแบบผลิตภัณฑ การสรางนวัตกรรม การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ เปนตน ไดแก สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชม (สสว.) 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ กลุมงานสงเสริมการ

พัฒนาชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภค ดานการขอเครื่องหมายรับรองอาหารและยา (อย.) 

สํานักงานพาณิชยจังหวัด ดานการสงออกตางประเทศ 

หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด ดานการขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) สํานักงานเกษตรจังหวัดคณะกรรมการกลางอิสลาม

ประจําจังหวัด ดานการขอรับรองเครื่องหมาย HALAL 

สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด ดานชําระภาษีสรรพสามิต

เครื่องดื่ม สถาบันอาหาร ดานการขอรับรองเครื่องหมาย 

GMP และ  HACCP ตลอดจน สถาบันการศึ กษา เชน 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา จังหวัดกรุง เ ทพฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา จังหวัดกรุงเทพฯ เปน

ตน 

      2. จะตองมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันจาก

กลุมผูประกอบการประเภทเดียวกันทางดานวิทยาการใหมๆ 

และทางดานขาวสารขอมูลจากภาครัฐ มีการประชุมกลุม

รวมกัน 

     3. จะตองหาโอกาสไปรวมศึกษาดูงานจากกลุมผูผลิต 

ที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปนแนวทางตลอดจนมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ เชน การพัฒนาคุณภาพและบรรจุ

ภัณฑ การสงเสริมชองทางการตลาด การพัฒนาศักยภาพ

ผูผลิต ผูประกอบการ การเขาถึงแหลงทุน การจัดทําแผน

ธุรกิจ เปนตน จากกลุมผูประกอบการประเภทเดียวกันหรือ

ตางกลุมวาอะไรที่เปนปญหาและอุปสรรคในการทําใหไม

ประสบความสําเร็จ โดยศึกษากลุมที่ประสบความสําเร็จ 

เพื่อที่จะนํามาปรับใชและวางแผนการดําเนินการตอไป 

     4. จะตองเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ เขามาชวย

ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในดานตางๆรวมดวย  

      5. จะตองสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานของทาง

ภาครัฐ โดยเฉพาะกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพราะจะทําให

การดําเนินการราบรื่น ไมมีปญหาอุปสรรค 

      6. จ ะ ต อ ง มี ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง

ผูประกอบการดวยกัน ในรูปแบบของกลุมคลัสเตอร  

(Cluster) เพื่อสรางพันธมิตรทั้งผูประกอบการที่จําหนาย

สินคาลักษณะเดียวกันและผูผลิต (Supplier) 

 4.2.2  ปจจัยดานการเงิน การบัญชี 

      จะตองมีทักษะความรูความเขาใจทางดาน

การเงิน การจัดหาแหลงทุน และการบัญชีรวมดวยในการ

ดําเนินการ ทั้งน้ีเพื่อที่จะไดวางแผนการใชจาย และมองเห็น

ถึงคาใชจายการลงทุนตลอดจนรายรับ รายจายที่เกิดขึ้นใน

การดําเนินการ 

 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. จะตองศึกษาเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจ ทางดาน

การเงิน โดยเฉพาะการจัดหาแหลงเงินทุน (กูยืม) จากแหลง

ทุนตางๆมาสนับสนุน เชน สถาบันการเงิน ไดแก ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และจาก

กองทุนโครงการตางๆ เปนตน และยังรวมไปถึงการใชจาย

เงินทุนดวย 

      2. จะตองศึกษาเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจ เพื่อให

เกิดทักษะทางดานระบบการจัดทําบัญชีเบื้องตน อาจจะเปน

แบบงายๆ อาทิ บัญชีรายรับ- รายจาย บัญชีงบดุล บัญชีงบ

กําไร- ขาดทุน บัญชีรับ-จายแยกประเภท ตลอดจนสามารถ

คํานวณตนทุนตอหนวย และสรุปเปนรายเดือน รายป 

รายงานเปนระบบ ชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

และสามารถนําขอมูลทางการบัญชีมาใชตัดสินใจในการ

บริหาร 

      3. จะตองสรางความรู ความเขาใจ และใหความสําคัญ

เพื่อใหเกิดความตระหนักเรื่องการเงินและการบัญชีรวมกัน 

      4. จะตองมีการวางแผนการเงิ นก อนการลงทุน 

เพื่อที่จะไดมองเห็นถึงความเปนไปไดในการดําเนินการและ

การวางแผนในอนาคตดวย 

      5. จะตองเรียนรู เพื่อใหเกิดความเขาใจ และมีทักษะ

ในดานการปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อเขาถึงแหลงทุน 

      6. จะตองมีความรู ความเขาใจเรื่องภาษีอากร และ

ภาษีสรรพสามิตรวมดวย 

      7. ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอรเขา

มาใชเพื่อชวยใหการจัดทําระบบบัญชีงายและสะดวกยิ่งขึ้น 

 4.2.3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

      เปนผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม ทั้งประเภทที่

มี แอลกอฮอล  และ ไม มีแอลกอฮอล  โดยจะตอง ให

ความสําคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ มาตรฐานผลิตภัณฑ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ  และการพัฒนาบรรจุภัณฑดวย 
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แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. จะตองมีการสรางตัวผลิตภัณฑใหดี โดดเดน 

และมีสรรพคุณ เนนเรื่องรสชาติ จะตองดื่มงาย มีคุณคาและ

ประโยชน โดยจะตองพิจารณาดังน้ี 

         1.1 ตรงตามความตองการของลูกคา และตรงตาม

มาตรฐานกําหนด  

1.2  คํานึงถึงกลุมลูกคา ทั้งภายในประเทศ และ

ลูกคาตางประเทศ  

         1.3 คํานึงถึงเพศและอายุ  

         1.4 คํานึงถึงแนวโนมความตองการของผลิตภัณฑ 

น้ันๆที่โดดเดน ณ ปจจุบันรวมดวย เปนตน 

     2. คุณภาพผลิตภัณฑ จะตองเนน และใหความสําคัญ

ในเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแตคุณภาพ

วัตถุดิบ จะตองสดใหม ปลอดสารพิษ กระบวนการผลิตตอง

สะอาด ไมมีส่ิงเจือปนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และรวมไป

ถึงขั้นตอนการเก็บรักษาดวย เปนตน 

     3. จะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนที่ดึงดูด สะดุด

ตา และนาสนใจของตลาด ทั้งรูปแบบสีสันและลวดลายที่

เปนเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว ในระดับมาตรฐานสากล 

    4. จะตองมีการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ โดยการสรางตัว

แบบแบรนดของตนเอง เชน ชื่อผลิตภัณฑ ไมควรเกิน 3 

พยางค และตองมีชื่อภาษาอังกฤษรวมดวย เปนตน ซ่ึง

ผูบริโภคจะไดเรียกและจดจําไดงาย 

     5. จะตองมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 

โดยมีการลงรายละเอียดเรื่องราวบนตัวผลิตภัณฑให

ครบถวน เชน ขอมูลโภชนาการ สวนประกอบ ตรารับรอง 

และวันเดือนปที่ผลิตและวันหมดอายุ เปนตน 

      6. จะตองใหความสําคัญ กับตัวฉลากของผลิตภัณฑ 

ใหทันยุคทันสมัย เชน จะตองมีรหัสบารโคด รหัสคิวอารโคด 

เปนตน 

      7. ที่ตัวบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑจะตองมีประวัติความ

เปนมาหรือที่มาของผลิตภัณฑดวย ยิ่งถาผลิตมานาน มี

เรื่องราวตํานานก็จะทําใหนาเชื่อถือ 

      8. มาตรฐานผลิตภัณฑควรที่จะตองผานการรับรอง

เครื่องหมายตางๆเบื้องตนมาบาง เชน มผช. อย. GMP 

HACCP HALAL OTOP เปนตน 

      9. การพัฒนาบรรจุภัณฑ จะตองใหความสําคัญ เปน

อันดับตนๆ รองมาจากคุณภาพผลิตภัณฑ และจะตอง

คํานึงถึงในเรื่องการขนสงดวย บรรจุภัณฑตองมีความ

แข็งแรง ไมบุบ ไมแตก ไมกอใหเกิดความเสียหายงาย 

4.2.4 ปจจัยดานบริหารจัดการแรงงาน 

    ซ่ึงจะเก่ียวของกับแรงงาน (คน) ที่จะนํามา

บริหารจัดการในระบบการผลิตทั้งหมดเพื่อใหดําเนินการใน

การผลิตเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. จะตองวางแผนเตรียมความพรอมจางแรงงาน ใหมี

จํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได หรือเปล่ียนตําแหนงแทนกันไดดวย 

     2. จะตองวางแผนรับแรงงาน แรงงานที่ดี ควรที่จะมี

ความรู ทักษะความชํานาญในการทํางานเฉพาะดาน เชน 

การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เปนตน หรือถาไมมีก็

จะตองมีการเตรียมการใหความรูกอนการทํางาน (สอนงาน) 

อาจกระทําในรูปแบบที่เปนทางการ หรือไมเปนทางการก็ได 

     3. จะตองสรางความตระหนัก สรางจิตสํานึก ให

แรงงานมีความรับผิดชอบในขอบเขตหนาที่ ปฏิบัติอยาง

เต็มที่ ควรมีทัศนคติในการทํางาน การใหความรวมมือ มี

ความรัก ความสามัคคี มีความศรัทธา ซ่ือสัตย และมี

คุณธรรมดวย 

     4. จะตองสามารถสรางขวัญ กําลังใจใหกับแรงงานทุก

คน อยางเทาเทียมกัน ดูแลเอาใจใส พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ

กันใหเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน เชน จัดสวัสดิการ 

(รายไดตอวันหรือตอเดือน) มีคาตอบแทนพิเศษ มีโบนัส

ประจําเดือนหรือประจําป พาไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 

ใหสิทธิลูกหลาน ญาติพี่นองเขามามีสวนรวม มีเบี้ยขยัน มี

อาหารกลางวัน เปนตน 

      5. จะตองพิจารณาจัดหาแรงงานภายในทองถิ่นชุมชน 
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กอน และจะตองวางระบบจายคาตอบแทนที่เหมาะสม ที่จะ

ทําใหเกิดแรงจูงใจ และอัตราการคงอยูของแรงงานไดอีก

ดวย 

      6. จะตองสนับสนุนแรงงาน ใหมีการทํางานเปนทีม มี

การแลกเปล่ียนเรียนรู พูดคุย และสรางทัศนคติเชิงบวก 

      7. จะตองมีความรู ความเขาใจ และควรมีการวาง

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เที่ยงตรง และ

เปนระบบ 

      8. จะตองมีการพัฒนาและฝ กอบรมใหแร งง าน

ตระหนักในเรื่องการมุงเนนคุณภาพผลิตภัณฑและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ ตลอดจนความสะอาด และปลอดภัยในทุก

ขั้นตอน 

 4.2.5 ปจจัยดานสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

       จะเก่ียวของกับภาครัฐ ภาคเอกชน อาจจะอยู

ในรูปของหนวยงานหรือตัวบุคคลที่จะตองเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินกิจการ    

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1.  จะตองจัดหาหนวยงานหรือเจาหนาที่เปนที่ปรึกษา

ในทุกๆเรื่อง อาทิ ดานการขอรับรองมาตรฐานตางๆ ดาน

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ดานชองทางการตลาด ดาน

การเงินการบัญชี ดานการจัดหาวัตถุดิบ ดานกระบวนการ

ผลิต ดานการจัดทําแผนธุร กิจ ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานการตลาดดิจิทัล เปนตน 

     2. จะตองเปดโอกาสใหภาครัฐเขามาสนับสนุนและ 

สงเสริมการทํางานอยางจริงจังและเขาถึง 

     3. จะตองใหภาครัฐใหการสนับสนุนสงเสริมการขายใน 

ทุกๆชองทางทั้งทางตรงและทางออม 

     4. จะตองใหภาครัฐใหการสนับสนุนดานชองทางการจัด 

จําหนายรวมดวย เชน การออกบูธ ตามงานของสวนราชการ

ตางๆ ประชาสัมพันธลงเว็บไซตสวนราชการ เปนตน 

     5. จะตองไดรับทราบขอมูลขาวสารดานตางๆที่เก่ียวของ  

จากส่ือสังคมออนไลน เชน ทางเว็บไซต เปนตน และจะตอง

ไดรับการฝกอบรมในเรื่องตางๆที่ เก่ียวของเพื่อเปนการ

เพิ่มพูนความรูอันจะนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

     6. จะตองใหภาคเอกชน เขามาดูแลใหคําปรึกษาในเรื่อง 

ตางๆ เชน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การออกแบบ

ผลิตภัณฑการบรรจุภัณฑ และการประกันคุณภาพ เปนตน 

     7. จะตองเปดโอกาสใหภาคเอกชนใหการสนับสนุนชอง 

ทางการจัดจําหนาย เชน การออกบูธตามงาน หรือเทศกาล

ตางๆ 

     8. จะตองใหสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเขามาใหการสนับสนุนดานองคความรู การวิจัยและ

พัฒนา อาทิ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ดานเทคโนโลยี

การผลิต ดานการบรรจุภัณฑ ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

และดานการเก็บรักษา เปนตน 

 4.2.6  ปจจัยดานการผลิต 

       การจัดหาวัตถุดิบที่นํามาใชทั้งหมด การคัด

สรรวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง จน

ไดมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑที่ดี สด สะอาด มีคุณภาพเพื่อการ

บริโภคและจัดจําหนาย  

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ จากแหลงวัตถุดิบ

ภายในทองถิ่นหรือชุมชนกอน และภายในประเทศทั้งหมด 

โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละใหมากที่สุด 

      2. จะตองมีออกแบบการวางแผนการผลิตใหเปนระบบ  

การวางโครงสราง เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัด

จําหนายผลิตภัณฑ โดยจะตองคํานึงถึงอนาคตการขยายการ

ผลิตรวมดวย 

      3. จะตองใหความตระหนักและใหความสําคัญกับการ 

รักษาสภาพแวดลอมในกระบวนการผลิต คือ การผลิต

จะตองไมมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม 

      4. จะตองมีความสามารถที่จะทําการผลิตซํ้าไดใน 

ปริมาณและคุณภาพคงเดิม 

      5. จะตองมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจน เครื่อง 
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จักรที่ทันสมัย เขามาชวยในการผลิต เชน การจัดหาวัตถุดิบ 

การผลิต การบรรจุ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การ 

ขนสง ตลอดจนการควบคุมสินคาคงคลัง เปนตน 

 

      6. โรงเรือนจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต  

GMP  

      7. จะตองมีการวางแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบตามปริมาณที ่

เหมาะสม เพื่อรองรับตามออเดอร (Order) การส่ังซ้ือ

ผลิตภัณฑจากผูบริโภค 

      8. จะตองมีการวางแผนการผลิตตามกําลังการผลิตและ 

ตามออเดอร (Order) ที่ส่ัง (ขายดีก็ผลิตมาก) 

      9. การวางแผนการผลิตที่ดีควรจะตองมีการประเมิน

ตามออเดอร (Order) ที่เขามาเพื่อที่จะทําใหสินคาคงเหลือ

ไมมากหรือนอยเกินไป 

     10. การวางแผนการผลิต ควรจะเริ่มตั้งแต การวางแผน

การจัดหาวัตถุดิบ วางแผนโครงสรางกําลังการผลิต การ

กําหนดกระบวนการผลิต การคํานวณตนทุนการผลิต และ

การควบคุมคุณภาพการผลิต 

      11. จะตองมีการศึกษาวิเคราะหการตลาด และการ

บริหารความเส่ียง เพื่อรองรับการขยายการผลิตในอนาคต

ดวย 

      12. จะตองมีความรู ความสามารถ ในการคัดเลือก

วัตถุดิบ และการผลิตเปนอยางดี  

      13. จะตองวางแผนหาวิธีการการบรรจุหีบห อที่ มี

มาตรฐานและการขนสงที่มีตนทุนที่ต่ํา และเพื่อใหทันเวลา  

4.2.7  ปจจัยดานผูนํา 

       จะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีเปาหมาย

ชัดเจน มีทัศนคติที่ดี คิดเชิงบวก คิดเปน แกปญหาได มา

เปนผูนํา และจะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีเขากับผูรวมงานได

ทุกฝาย ตลอดจนสามารถที่จะติดตอประสานงานกับภาครัฐ

และเอกชนไดเปนอยางดีดวย  

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. ผูนํา จะตองมีการกําหนดเปาหมาย และทิศทางที่

ชัดเจนอันจะนําพากิจการไปไดดวยดี  ยึดผลประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 

     2. ผู นํา จะตองมีทักษะความรู  ความสามารถ มี

บุคลิกภาพความเปนผูนําสูง และสามารถประสานงานกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกๆเรื่องไดเปนอยางด ี

      3. ผูนําจะตองคอยควบคุม และติดตามผลการทํางาน 

เปนระยะๆ อยางใกลชิด ใสใจในทุกกระบวนการ ตั้งแตการ

จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุภัณฑ การขนสง และการ 

ตลาด เปนตน 

      4. ผู นําจะตองเปดโอกาส ที่จะใหทุกคนใชความรู  

ความสามารถไดอยางเต็มที่ และใหทุกคนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของกิจการ 

       5. ผูนําจะตองมีทัศนคติที่ดี คิดเชิงบวก กลาตัดสินใจ 

กลาได กลาเสีย ตองรูจักการทํางานเชิงรุก  

       6. ผูนํา จะตองมีความสามารถในการแขงขัน มุงเนน

ความสําเร็จ มีเปาหมายโดยใหความสําคัญกับคุณภาพความ

พึงพอใจของลูกคาเปนหลัก  

        7. ผูนําจะตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองมีการประชุม

พูดคุยสมํ่าเสมอทุกเดือน 

        8. ผูนําจะตองมีการจัดทํา แผนงานของกลุม เชน 

แผนการปฏิบัติงานประจําป แผนการผลิต และแผนการจัด

จําหนาย เปนตน 

        9. ผูนําจะตองมีจิตวิญญาณ ในการรับผิดชอบตอ

สังคม และการรักษาส่ิงแวดลอมดวย 

        10. ผู นําจะตองมีความสามารถ ประสานงานกับ

ภาครั ฐ ในด านช องทา งการ จัด จํ าหน า ย ใหม  ๆ  ทั้ ง

ภายในประเทศและตางประเทศ ดานการพัฒนาศักยภาพ

ของผูประกอบการ การรับรองคุณภาพมาตรฐานตาง ๆ และ

แสวงหาการสนับสนุนจากภาครัฐ  

     11. ผูนําจะตองสรางความรูสึก การเปนเจาของรวมกัน 

การมีสวนไดสวนเสีย และการแบงปนผลประโยชนดวยกัน 

ทั้งน้ีเพื่อจะใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
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     12. ผูนําจะตองมีการติดตามขาวสารในเรื่องขอรองเรียน

ตางๆของผูบริโภค เพื่อแกปญหากรณีเกิดการรองเรียน 

     13. ผูนําจะตองรูหลักการทํางานเปนทีม สนับสนุนให

ทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม มีความรัก ความสามัคคีกัน 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 4.2.8 ปจจัยดานการบริหารจัดการ 

     จ ะ ต อ ง มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด การ ร ะบบการ

ดําเนินการในกระบวนการเริ่มตั้งแต การจัดหาวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และมาตรฐานการรับรอง

ผลิตภัณฑตลอดจนยังรวมไปถึงการจัดสงผลิตภัณฑไปยัง

ผูบริโภคดวย 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองวางแผนการทํางาน และมีการควบคุมอยาง

รอบคอบ เนนประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      2. จะตองดําเนินการผลิตตามออเดอร (Order)  และ

จัดสงผลิตภัณฑทันตามกําหนดเวลา มีการกําหนดวัน เวลา

แนนอน  

      3. จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองกอน   การ

จัดสงผลิตภัณฑ เนนความสะอาด และมีการสุมตรวจอาจจะ

ใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ หรือใชแรงงานคนก็ได 

      4.  จะตองดําเนินการใหไดมา  ซ่ึงมาตรฐานการรับรอง

ผลิตภัณฑตางๆที่ เ ก่ียวของใหมากที่ สุด (เครื่องหมาย

คุณภาพ) เชน อย. มผช. มอก. ฮาลาล Q GMP GAP 

HACCP เปนตน  

       5. จะตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อ 

สรางความพึงพอใจแกทุกฝาย 

       6. จะตองมีการวางแผนการทํางาน โดยจะตองวาง 

กลยุทธอยางชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได 

       7. จะตองมีการวางแผนการทํางานที่ดี ตองวางแผน 

ตามออเดอร (Order) ที่เขามา 

       8. จะตองจัดสงสินคาผลิตภัณฑ   โดยยึดหลักความ 

สะดวก ตนทุนต่ํา และรวดเร็วเปนหลัก 

       9. จะตองมีการวางแผนกําหนดโครงสราง การบริหาร 

จัดการที่เหมาะสม โดยมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่

การทํางานที่ชัดเจน 

     10. จะตองออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ  ตรงตามความ 

ตองการของผูบริโภค 

     11. ควรจะมีผลิตภัณฑใหมๆ เกิดขึ้นอยางเสมอเพื่อเปน

ตัวเลือกใหกับลูกคา 

     12. การวางแผนการทํางาน  จะตองวางแผนทุกขั้นตอน 

การผลิต การสงออก การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ 

วิ เ คราะหป จ จัยที่ เ ก่ี ย วข อง  ตลอดจนตองวา งแผ น 

ประเมินผลและควบคุมอยางจริงจัง 

     13. จะตองตระหนักใหความสําคัญกับมาตรฐานของการ 

รับรองผลิตภัณฑเครื่องหมาย อย. เปนอันดับแรก และ

เครื่องหมาย GMP  ทุกผลิตภัณฑ เพราะเปนกฎหมายบังคับ

วาตองมี 

     14. จะตองมีการจัดทําแผนธุรกิจ/ปฏิบัติตามแผน 

     15. จะตองมีการกําหนดรูป แบบฟอรมการตรวจสอบ 

คุณภาพผลิตภัณฑ และมอบหมายผูรับผิดชอบโดยตรง 

 4.2.9 ปจจัยดานการตลาด 

      จะพิจารณาใหความสําคัญตั้งแตแหลงจําหนาย

หลักของสินคาและผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ตลอดจนรายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกับปที่ผานมา 

รวมไปถึงความตอเน่ืองของตลาดดวย 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองจัดหาแหลงจําหนายหลักของสินคารองรับ

ตลาดตางประเทศดวย อาจจะเริ่มตั้งแตลูกคาซ้ือไปดื่มเอง 

จัดวางขายที่สนามบิน บนเครื่องบิน หรืออาจเขารวมในงาน

แสดงสินคาในประเทศตาง ๆ (Roadshow) รวมทั้งมีการ

ประชาสัมพันธตามส่ือตางๆรวมดวย 

      2. จะตองมีรายไดในการจัดจําหนายสินคา  โดยเฉล่ีย 

ตอป เม่ือเทียบกับปที่ผานมา ตองเพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป 

      3. จะตองกอใหเกิดความตอเน่ืองของตลาด  ตองรักษา 

ลูกคาเกาใหคงเดิม มีฐานขอมูลลูกคา และเพิ่มลูกคาใหมเขา

มา โดยมียอดการส่ังซ้ือ และมีการผลิตอยางสมํ่าเสมอ   
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      4. จะตองพิจารณากําหนดราคาผลิตภัณฑใหเหมาะสม 

โดยดูจากคุณภาพผลิตภัณฑ ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนการผลิต 

การผลิต มาตรฐานของสินคา และเทียบราคาสินคากับ

ผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกัน  

      5. จะตองมีการตรวจสอบ ตรวจเช็คคุณภาพผลิตภัณฑ 

กอนนําออกจําหนายเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา 

      6. จะตองมีขอมูลปริมาณการผลิตโดยเฉล่ียตอเดือน 

      7. จะตองระบุราคาจําหนายปลีก-สงใหชัดเจน 

      8. จะตองจัดหาชองทางการจัดจําหนาย ในหลายๆ วิธี  

เชน นําเสนอผลิตภัณฑใหทันตอทองตลาด บริการสงใหถึง

มือลูกคา ขายทางระบบออนไลน (อินเตอร เน็ต) และ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการออก 

บูธตามงานตางๆ 

      9. จะตองมีการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ เชน การ

ขายสง การลดราคา การแถม การแจก การทดลองดื่ม และ

มีตัวแทนจําหนาย เปนตน 

10. จะตองเปดตลาดการจําหนายสินคาตามรานของ 

ฝาก และหางสรรพสินคา เปนตน 

11. การจัดจําหนายสินคาจะตองเนนตลาดภายในและ

ภายนอกจังหวัด จัดจําหนายโดยตรง หรือขายสงใหกับ

ตัวแทนจําหนายงาน OTOP ตามสถานที่ตางๆ งานธงฟา 

เปนตน 

12. ควรมีกลยุทธการวางแผนการตลาดที่ชัดเจน และ 

ปฏิบัติตามแผนอยางจริงจัง 

 4.2.10 ปจจัยดานความเขมแข็งของชุมชน 

       ถือวามีสวนสําคัญอีกดานหน่ึงโดยจะมอง

ตั้งแตจุดเริ่มตน เริ่มทําธุรกิจ ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม 

และตลอดจนการมีสวนรวมกับชุมชนในดานตางๆ 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองมีระยะเวลาในการจัดตั้งกลุมตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

ซ่ึงวิธีการคือ ใหสมาชิกน้ันมีสวนรวม และมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดจนตองอยูบนพื้นฐานที่เปนปญหาเดียวกัน 

      2. จะตองใหความสําคัญอยางมากกับปจจัยการผลิต 

โดยเฉพาะดานแรงงานหรือทุน สวนหน่ึงจะตองมาจาก

ชุมชน 

       3. จะตองมีการจัดสรรผลกําไรบางสวน  ใหเปนเกิด 

ประโยชนแกชุมชน โดยคืนกําไรกลับสูชุมชนทั้งทางตรงและ

ทางออม ในรูปแบบการใหความชวยเหลือสนับสนุนดาน

การเงิน ใหทุนการศึกษา หรือดานสนับสนุนผลิตภัณฑ ให

การจัดเล้ียงอาหารเครื่องดื่ม เปนตน ในการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญตาง ๆของชุมชน เชน งานวันเด็ก งานวันแม งานวัด 

เปนตน  

       4. จะตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ 

คิดเห็นตอการประกอบการเรื่องใดๆก็ไดใหมากที่สุด เชน 

การปรับปรุงคุณภาพแหลงวัตถุดิบ ส่ิงแวดลอมของชุมชน 

เปนตน 

       5. จะตองใหชุมชนไดรับประโยชน จากการประกอบ 

การทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ มีงานทํา เปน

แรงงาน นําวัตถุดิบมาจําหนาย เปนตน สวนทางออม ชุมชน

มีความรัก ความสามัคคีกัน เปนตน 

       6. จะตองพัฒนาฐานะความเปนอยูของสมาชิก โดย 

เขาไปชวยเหลือในเรื่องตางๆ เทาที่สามารถทําได 

 

 

รูปที่ 3 สรุปรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของ 

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภท 

เครื่องดื่ม 
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5.  การอภิปรายผล 

   ผูวิจัยแยกอภิปรายในประเด็นดังน้ี 
      5.1  อภิปรายผลการหาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  ดังน้ี ผลการวิเคราะหหาปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑห น่ึงตําบลห น่ึงผลิตภัณฑ   

สอดคลองกับ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของที่

ผูวิจัยสรุปทั้ง 9 ดาน แตพอมาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ี พบวา มีตัวแปรเพิ่มอีก 1 ดาน คือ ดาน

เครือขายความรวมมือ รวม 10  ดาน โดยกลุมตัวอยางได

แสดงความคิดเห็นอยูในระดับมากและเห็นวามีสวนสําคัญใน

ลําดับตนๆที่สงผลใหประสบความสําเร็จ และยังสอดคลองกับ

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญประเภทเครื่องดื่ม

อีกดวย สําหรับปจจัยดานเครือขายความรวมมือ ที่พบวา 

จะตองมีการสรางเครือขายความรวมมือดวยกัน 3 ฝาย มีฝาย

ภาครัฐหมายรวมถึงสถาบันการศึกษาดวย ภาคเอกชน และ

กลุมผูประกอบการดวยกันเอง ซ่ึงอาจจะเปนกลุมประเภท

เดียวกันหรือตางกลุมประเภทกัน เพื่อที่จะใหความชวยเหลือ

และใหคําปรึกษาในดานตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การ

แลกเปล่ียนเรียนรูดานวิทยาการใหมๆ มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ ตลอดจนดานขอมูลขาวสาร ซ่ึงสอดคลองกับ

การสัมภาษณและสนทนากลุ มของผู ทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวามีความ

จําเปนที่จะตองมีเครือขายความรวมมือซ่ึงกันและกัน

โดยเฉพาะตองใหภาคเอกชนเขามา เชน บริษัทในเครือเจริญ

โภคภัณฑ (CP) มาชวยในดานการตลาด ชองทางการจัด

จําหนายผานทางรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ใหมากขึ้น และ

สอดคลองกับวสันต  เสือขํา [9] ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล

ตอความสําเร็จของสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ที่ไดรับ

คัดเลือกระดับ 5 ดาว ในระดับภูมิภาคของสินคาประเภท

อาหารในจังหวัดเชียงใหม โดยการใหสัมภาษณเชิงลึก พบวา 

ปจจัยดานการดําเนินงานที่มีผลตอความสําเร็จของสินคา

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ไดแก ปจจัยเครือขายสังคมและ

สอดคลองกับชนมณัฐรัชน ฤทธ์ิวิเศษ [10] ที่ศึกษาเรื่องปจจัย

สูความสําเร็จทางการตลาดของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัด

เชียงราย พบวา ปจจัยทางการตลาดที่เปนปจจัยสูความสําเร็จ 

คือ ดานความรวมมือทางธุรกิจ 

      5.2  อภิปรายผลการสรางรูปแบบการจัดการปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภท

เครื่องดื่ม  ดังน้ี ผลจากการหาปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑที่ได สอดคลองกับความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องดื่ม

โดยตรงที่มาประชุมสนทนากลุม ไดขอสรุปวา รูปแบบปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภท

เครื่องดื่ม จะประกอบดวย 10 ดาน คือ 1)  ดานเครือขาย

ความรวมมือ 2) ดานการเงิน การบัญช ี3) ดานผลิตภัณฑ 4) 

ดานบริหารจัดการแรงงาน 5) ดานสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก 6) ดานการผลิต 7)  ดานผูนํา 8) ดานการบริหาร

จัดการ 9) ดานการตลาด และ 10) ดานความเขมแข็งของ

ชุมชน ดังน้ันผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องดื่ม จะตองใหความสําคัญ และตระหนักปฏิบัติตาม

แนวทางการดําเนินการ ใหมากที่สุด เพื่อสงผลใหผลิตภัณฑน้ันๆ 

มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ไดรับการคัดสรรสุดยอด

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย   ระดับ 5 ดาวตอไป 
 

6.   ขอเสนอแนะ 

       6.1 รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ 

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่มสามารถนําไปใชกับ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทอ่ืนๆได แต

อาจจะมีปรับใชและประยุกตในบางสวน เพื่อที่จะทําให

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑประเภทน้ันๆประสบ

ความสําเร็จตอไป 

      6.2 หนวยงานภาครัฐ เชน กลุมงานสงเสริมการพัฒนา

ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งในระดับอําเภอ และจังหวัด

ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ สามารถนําไปเผยแพรถายทอด

ใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  

ประเภทเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มจํานวนผลการคัดสรรสุดยอด หน่ึง
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ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ระดับ 5 ดาวทั่วประเทศเพิ่มมาก

ขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น อัน

จะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทองถิ่นชุมชน ตอจังหวัด

และตอประเทศชาติสืบไป 
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