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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงานในแต่ละด้าน ปญั หา และอุปสรรคในการดาเนินงานของกลุ่มผูผ้ ลิต
สินค้าทีผ่ า่ นการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว (ที่มรี ะดับคะแนนใกล้เคียง 5 ดาว) ในเขต
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดการสร้างแผนธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้คอื
กลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดจานวน 13 ราย
ผลการวิ จยั พบว่า
1. ด้ านการบริ หารจัดการ เมื่อพิจารณาแล้ วกล่าวได้ ว่าเป็ นไปตามทฤษฎีการจัดการ คือ มีการวางแผน มีการจัด
องค์กร มีการนา และมีการควบคุม
1.1 ด้ านการวางแผน จะเห็นได้ ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการวางแผนซึง่ นับได้ ว่าเป็ นผลดีต่อธุรกิจที่จะต้ องมีความยืดหยุ่น
สูงในแง่ที่สามารถทบทวนหรือปรับเปลี่ยนให้ สดอคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงได้ อีกทั ้งส่วนใหญ่ยงั มีการกาหนดเป้าหมาย
และขั ้นตอนในการดาเนินงานเพื่อให้ มีทิศทางการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ สอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ พงศกร ทวีสขุ (2544) ที่พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลาไยอบแห้ งส่วนใหญ่มีการวางแผนล่วงหน้ า และ
แผนส่วนใหญ่มักเป็ นแผนระยะสั ้น ทั ้งนี ้เพราะส่วนใหญ่ ทราบและเข้ าใจว่าการวางแผนและแผนงานช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถ
มองไปในอนาคต ซึง่ เป็ นโอกาสแสวงหาประโยชน์ให้ สาเร็จลุลว่ งตามมุ่งหมายไว้ และช่วยให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดภาวะความเสีย่ งให้ น้อยลง
1.2 ด้ านการจัดองค์กร จะเห็นได้ ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการแบ่งฝ่ ายงาน กระจายงานออกเป็ นหน้ าที่ มีการมอบหมาย
งานตามความรับผิดชอบและอานาจหน้ าที่ มีการประสานงานกันอย่างสม่าเสมอ ทั ้งนี ้ส่วนใหญ่จะมีการแบ่งฝ่ ายงานโดยอาศัย
หลักเกณฑ์จากการพิจารณาตามหน้ าที่ออกเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ ายการเงินและบัญชี ฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายจัดซื ้อ ฝ่ าย
ตลาด เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าจะมีการแบ่งฝ่ ายงานอย่างชัดเจนแต่ทุกฝ่ ายงานก็มีการประสานงานกันอย่างสม่าเสมอทั ้ง
แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ วสันต์ เสือขา (2547) ที่พบว่า ผู้ประกอบการสินค้ า OTOP
ที่ได้ รับการคัดเลือกระดับ 5 ดาว ในระดับภูมิภาค : กรณีศกึ ษาสินค้ าประเภทอาหาร ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2546 ส่วน
ใหญ่มีการจัดวางโครงสร้ างองค์กร แบ่งการบริหารออกเป็ นแผนกหรือฝ่ ายต่าง ๆ มีการกรจายอานาจไปสูแ่ ผนกหรือฝ่ ายต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์เรื่องของความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ด้ านการนา จะเห็นได้ ว่า ส่วนใหญ่ใช้ ภาวะผู้นาซึง่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกหรือพนักงานมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือข้ อเสนอแนะต่าง ๆ และนิยมสัง่ การแบบไม่เป็ นทางการไปยังผู้ปฏิบตั ิโดยตรงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกหรือพนักงานซัดถามได้
ซึง่ ช่วยลดปั ญหาการเข้ าใจที่ไม่ตรงกัน หรือ ความไม่ชดั เจนให้ หมดไป ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ พงศกร ทวีสขุ (2544) ที่
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พบว่า การสัง่ การด้ วยวาจาและลายลักษณ์อักษรเป็ นการสือ่ สารแบบสองทาง โดยผู้สงั่ การและผู้รับคาสัง่ สามารถโต้ ตอบซักถาม
ซึง่ กันและกันได้ ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานลงได้ ในขณะที่ควมร่วมมือจากพนักงานเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างราบรื่นตรงตามที่คาดหมายไว้ ส่วนมากจะใช้ การเพิ่มสิง่ จูงใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าจ้ าง หรือ สวัสดิการสังคมต่าง ๆ เป็ นต้ น
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ จิตต์ ใส แก้ วบุญเรือง (2546) พบว่า วิธีการจูงใจสมาชิกให้ ตั ้งใจทางาน จะทาโดยจัดอบรมให้
ความรู้และการเพิ่มเปอร์ เซ็นต์การขายสินค้ าให้ แก่สมาชิก
1.4 ด้ านการควบคุม จะเห็นได้ ว่า ธุรกิจทั ้งหมดจะมีการควบคุมการดาเนินงานภายในองค์ กร มีการเปรียบเทียบกับ
ผลงานที่ออกมากับมาตรฐานที่ตั ้งไว้ โดยวิธีการควบคุมและติดตามแบบไม่เป็ นทางการ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ จิตต์ใส
แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่า ชุมชนทุกประเภทมีการควบคุมและติดตามการทางาน โดยเครื่องมือควบคุมและติตดามการทางาน
ของชุมชน จะใช้ ปริมาณ คุณภาพของสินค้ าหรืองาน และเวลาในการทางาน
2. ด้ านการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ เมื่อพิจารณาแล้ วกล่าวได้ ว่าเป็ นไปตามทฤษฎี คือ มีการสรรหา การคัดเลือก
การฝึ กอบรม และการพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การรวมพลัง และการธารงรักษา การพิจารณาสภาพการพ้ นจากงาน
2.1 ด้ านการสรรหา จะเห็นได้ ว่าธุรกิจมีการเปิ ดรับสมาชิกอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ วิธีการขอความร่วมมือจากสมาชิกเดิม
หรือการบอกต่อ ซึง่ คุณสมบัติที่พิจารณาคือ ภูมิลาเนาและประสบการณ์ รวมถึงความชานาญ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
จิตต์ใส แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่าชุมชนกลุ่มมีสมาชิกเพียงพอเป็ นส่วนใหญ่ มีนโยบายรับสมาชิกตลอดเวลา และบางกลุม่ ก็มี
นโยบายรับสมาชิกเมื่อมีงานเท่านั ้น
2.2 ด้ านการคัดเลือก จะเห็นได้ ว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการคัดเลือกรคนเข้ าทางานคือ ความชานาญและประสบการณ์
การคัดเลือกลักษณะนี ้ถือได้ ว่าใช้ ระบบอุปถัมภ์ เป็ นหลัก เนื่องจากสภาพงานส่วนมากเป้นงานที่ต้องใช้ แรงงาน ในระบบคุ ณธรรม
ก็จะมีการพิจารณาจาก ประวัติ การทดลองปฏิบตั ิงาน การสัมภาษณ์ และประสบการณ์การทางาน ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของจิตต์ใส แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่า ในการรับสมาชิกใหม่ชมุ ชนทุกชุมชนมีแนวทางการกาหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
โดยบางกลุ่มจะไม่มีการกาหนดคุณสมบัติสมาชิกใหม่ แต่บางกลุ่มก็พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
2.3 ด้ านการฝึ กอบรมและการพัฒนา จะเห็นได้ ว่าส่วนใหญ่ ใช้ วิธีการฝึ กอบรมในสถานที่แบบไม่เป็ นทางการ เพื่อเป็ น
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ส่วนใหญ่ธุรกิจจะมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของสมาชิกหรือ
พนักงานแบบไม่เป็ นทางการ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ จิตต์ใส แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่า ในการทางานส่วนใหญ่จะมี
การจูงใจให้ สมาชิกตั ้งใจทางานด้ วยการจัดการอบรมให้ มีความรู้และประสบการณ์ มากยิ่งขึ ้น และจะมีการประเมินผลการทางาน
ของสมาชิก โดยดูจากปริมาณงานและคุณภาพงานเป็ นส่วนใหญ่
2.4 ด้ านการจ่ายค่าตอบแทน จะเห็นได้ ว่าส่วนใหญ่จะกาหนดค่าตอบแทนตามความสามารถของสมาชิกหรือพนักงาน
โดยจะพิจารณาจานวนวัน เวลาทางาน หรือ ชิ ้นงานที่ทาได้ พบว่ามีการให้ สวัสดิการสังคม เช่น ให้ ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสังคม เป็ นต้ น เป็ นการสร้ างขวัญกาลังใจให้ สมาชิกหรือพนักงานผู้ปฎิบตั ิให้ สามารถปฏิบตั ิงานด้ วยดี ซึง่ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ อารดา มงคลโรจน์ สกุล (2546) ที่พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนการทางานแก่พนักงาน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คือ ความสามารถและประสบการณ์ในการทางาน และส่วนใหญ่ได้ ให้ สวัสดิการอื่นแก่พนักงานที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือ
ค่าจ้ าง
3. ด้ านการบริ หารการผลิต เมื่อพิจารณากล่าวได้ ว่าเป็ นไปตามทฤษฎีการบริหารการผลิต กล่าวคือ
3.1 ด้ านการวางแผนการผลิต โดยคาดการณ์ ผลิตสินค้ าให้ พอดีกบั ความต้ องการหรือผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ และมีการ
บริหารสินค้ าคงคลังที่ดีจะทาให้ ลดการสูญเสียต้ นทุนในการเก็บรักษาและต้ นทุนจมได้ ดี ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ จิตต์ใส
แก้ วบุญเรือง (2546) ที่กล่าวไว้ ว่า ชุมชนส่วนใหญ่วางแผนการผลิตโดยใช้ กลยุทธ์ การกาหนดจานวนการผลิตสินค้ าเท่ากับจานวน
ความต้ องการสินค้ าและไม่มีการเพิ่มหรือลดจานวนสมาชิกเพื่อรองรับการผลิตและเก็บสินค้ าคงเหลือในบางช่วงเวลา
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3.2 ด้ านการเลือกสถานที่ตั ้งโรงงาน จะเห็นได้ ว่าส่วนใหญ่มีโรงงานเป็ นของธุรกิจเองที่ใกล้ แหล่งแรงงาน และแหล่ง
วัตถุดิบ สะดวกต่อการชนส่ง
3.3 ด้ านการจัดซื ้อและควบคุมวัสดุ วัตถุดิบส่วนใหญ่จะมาจากภายในท้ องถิ่น โดยเกณฑ์ การเลือกผู้ชายจะพิจารณา
จากคุณภาพ ความซื่อสัตย์ ความไว้ เนื่อเชื่อใจ ราคาและการคัดเลือกจากความคุ้นเคยกับเจ้ าของธุรกิจหรือประธานกลุม่ ซึง่
สอดคล้ องกับการศึกษาของ พงศกร ทวีสขุ (2544) ที่พบว่า การผลิตมีความสาคัญยิ่งต่อธุรกิจ เริ่มตั ้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ
การคัดเกรด การผลิต ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ
3.4 ด้ านการควบคุมคุณภาพ ทุกธุรกิจมีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ จิตต์ใส แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่า กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าทุกกลุม่ ส่วนใหญ่มีการจัดแยกและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และมี
การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้ าทุกหน่วย ทุกเวลาที่การผลิตเหมือนกัน
3.5 ด้ านการซ่อมบารุ งระบบการผลิต สาหรับการซ่อมบารุง ดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือที่ในการผลิต ส่วนใหญ่ จะ
เป็ นการซ่อมบารุ งเมื่อเกิดปั ญหา
4. ด้ านการบริ หารการเงินและบัญชี เมื่อพิจารณาแล้ วกล่าวได้ ว่าเป็ นไปตามทฤษฎีการบริหารการเงินและบัญชี
กล่าวคือ
4.1 ด้ านการวางแผนการเงิน ธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่มีแผนด้ านการบริหารการเงินและบัญขี ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ จิตต์ใส แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่า ชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการนี ้มีชมุ ชนเพียงบางส่วนที่ได้ ดาเนินงานทางการเงินและบัญชี
ตามแนวคิดทางการบริหารการเงินและชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนทางการเงิน
4.2 ด้ านการจัดการเงินทุน พบว่าส่วนใหญ่ธุรกิจจะระดมทุนจากสมาชิกหรือจากเงินออมส่วนตัว มีการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพียงส่วนน้ อยเท่านั ้น ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ จิตต์ใส แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่า ชุมชนมีแหล่งเงินทุนมาจาก
สมาชิกในชุมชนโดยการให้ สมาชิกนาเงินมาร่ วมลงทุนและมีแหล่งเงินทุนมาจากหน่วยงานรัฐบาล และจัดหาเงินทุนด้ วยวิธีอื่น ๆ
4.3 ด้ านบัญชี พบว่า ส่วนใหญ่ธุรกิจนิยมบันทึกบัญชีโดยมีการทางบดุล งบกาไรขาดทุน งบกาไรสะสม และบางธุรกิจ
ทาบัญชีครัวเรือน โดยใช้ สมุดบันทึกและคอมพิวเตอร์ และให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีเป็ นผู้จดั ทา และบางธุรกิจมีการจ้ างสานักบัญชี
เพื่อประกอบการยื่นภาษี เท่านั ้น ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ พงศกร ทวีสขุ (2544) ที่พบว่า ส่วนใหญ่จะนิยมบันทึกข้ อมูล
ด้ านการเงินและการบัญชีของบริษัทลงในสมุดบัญชี แต่ก็มีบางส่วนที่บนั ทึกทั ้งในสมุดและระบบคอมพิวเตอร์
5. ด้ านการบริ หารการตลาด เมื่อพิจารณาแล้ วกล่าวได้ ว่าเป็ นไปตามทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด กล่าวคือ จะ
เห็นได้ ว่ากลุม่ ลูกค้ าหลักส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวทั ้งชาวต่างประเทศ และชาวไทย ส่วนลูกค้ ารองเป็ นลูกค้ าในประเทศ
5.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ สว่ นใหญ่จะมาจากการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเดิมจากท้ องถิ่นและการ
ออกแบบสร้ างสรรค์ใหม่ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั ้งนี ้การออกแบบและพัฒนาสินค้ ายังต้ องการความรู้ ความชานาญ
เป็ นอย่างมากเพื่อให้ สนิ ค้ าออกมาตรงตามกลุ่มลูกค้ า ส่วนใหญ่จึงมีตรายี่ห้อสินค้ าและมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึง่ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของจิตต์ใส แก้ วบุญเรือง (2546) ที่พบว่า ชุมชนหรือผู้ประกอบการมีการวางแผนที่จะพัฒนารูปแบบสินค้ าอยู่เสมอ แต่
มีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปซึง่ อาจจะทาโดยออกแบบตามคาสัง่ ของลูกค้ าหรือตามความคิดเห็นของสมาชิกหรือคู่แข่งขัน
5.2 ด้ านราคา จะเห็นว่าทั ้งหมดจะเป็ นผู้กาหนดราคาสินค้ าเอง ทั ้งนี ้ทุกธุรกิจคานึงถึงต้ นทุนที่ เสียไปเป็ นหลัก ซึง่
สอดคล้ องกับการศึกษาของ ไววิทย์ นรพัลลภ (2546) ที่พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ตั ้งราคาสินค้ าตามราคาที่ตนเองกาหนด
เป็ นหลัก
5.3 ด้ านการจัดจาหน่าย พบว่า พื ้นที่จาหน่ายมีทั ้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ช่องทางการจัดจาหน่าย
มีตั ้งแต่จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ไปจนถึงพ่อค้ าส่งและพ่อค้ าปลีก เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคพบเห็นสินค้ าทุกพื ้นที่ ซึง่ สามารถกระตุ้นให้ เกิด
การซื ้อได้ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ พงศกร ทวีสขุ (2544) ที่พบว่า เมื่อพิจารณาช่องทางการจาหน่ายสินค้ าของ
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ผู้ประกอบการลาไยอบแห้ ง พบว่า เกือบทั ้งหมดอยู่ในฐานะผู้ผลิตที่ผลิตสินค้ าป้อนสูต่ ลาด โดยมีบริษัทตัวแทนจาหน่ายหรือผู้ค้า
ส่ง ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ส่ผู ้ คู ้ าปลีกและผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง
5.4 ด้ านการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่นิยมใช้ การโฆษณา จัดแสดงสินค้ าในโอกาสต่าง ๆ ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มการขาย
ไปยังต่างประเทศได้ อย่างกว้ างขวางและยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ าไปในตัวด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ สีวลา วงศ์ไพบูลย์วฒ
ั นา
(2543) ที่พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ ในการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการลด
ราคาสินค้ าและการเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า
ปั ญหาที่พบในธุรกิจ ส่วนใหญ่กงั วลเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรงส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการซื ้อ
สินค้ าของลูกค้ า สภาพเศรษฐกิจตกต่าส่งผลต่อยอดขายสินค้ าลดลง สภาวะการแข่งขันของคู่แข่งขันในปั จจุบนั และอนาคตที่
รุนแรง ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ขาดความรู้และความชานาญด้ านการเงินและบัญชี ด้ านการตลาด ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ไม่เพียงพอ วัตถุดิบมีราคาแพง มีความรู้น้อยในการบันทึกบัญชี ขาดแหล่งเงินทุนในการดาเนินงาน ซึง่ สอดคล้ อง
กับ วสันต์ เสือขา (2547) พบว่า ผู้ประกอบการบางรายขาดการวางแผนในการดาเนินงานที่ชดั เจน ขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่
ทันสมัย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สถาบันทางการเงินไม่ปล่อยเงินกู้ ผู้ประกอบการบางรายขาดความเข้ าใจในระบบบัญชีและ
การเงิน ไม่มีแผนการตลาด ไม่มีสถานที่ในการจัดจาหน่าย มีค่แู ข่งขันเพิ่มมากขึ ้น
โดยเฉพาะปั ญหาด้ านการตลาดที่ พบในผู้ป ระกอบการจะเห็ นได้ ว่ า เกื อบทุกกิจ การมีปั ญหา คื อ ขาดการพัฒ นา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ขาดการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ ขาดสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และขาดความรู้ ในการทาการ
ส่งเสริมการขายในระดับมาก ดังนั ้นผู้วิจัยได้ นาผลสรุ ปจากการวิจัยกลับไปถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับทราบจากการจัด
ประชุมกลุม่ ผู้ประกอบการโดยความร่วมมือประสานงานของฝ่ ายพัฒนาชุมชน อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ ถ่ายทอด
ความรู้ ด้านการบริ หารจัดการทางการตลาดเบื อ้ งต้ นและการบริ หารตราผลิตภัณฑ์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ปู ระ กอบการที่ เข้ าร่ วมประชุม และ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนแผนธุรกิจเบื ้องต้ นเพื่อใช้ นาเสนอต่อผู้ให้ การสนับสนุนด้ านเงินทุนต่อไป
ข้ อเสนอแนะของผู้วิจยั
จากผลการวิจยั ในครั ้งนี ้ มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงาน ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ภายในกิจการควรจัดให้ มีกิจกรรมพบปะกันแบบไม่เป็ นทางการ ให้ มากขึ ้น เพราะกิจกรรมนี ้จะทาให้ สมาชิกมีโอกาส
ร่วมคิด ร่วมปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั ้งมีส่วนร่วมใน การแก้ ปัญหา และมีโอกาสขยายทักษะ
ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ กว้ างออกไป
1.2 ควรให้ ความสาคัญต่อการประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ า OTOP ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลายมากขึ ้น โดยทั ้งตัวผู้ผลิตสินค้ า
เอง รวมทั ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ วย
2. ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ควรส่งเสริมให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าพัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ ได้ รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานในระดับที่สงู ขึ ้นซึง่ จะทาให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมัน่ ในสินค้ า OTOP อันจะช่วยให้ ยอดในการจาหน่ายสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น
2.2 ควรจัดหาแหล่งจาหน่ายสินค้ า OTOP ให้ มากขึ ้น เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการตลาดการจาหน่ายสินค้ าให้
กว้ างขวางออกไป เหมือนกับสินค้ าทั่ว ๆ ไป
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2.3 รัฐบาลควรจัดหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมให้ แก่ผ้ ผู ลิตสินค้ าที่ขาดเงินทุน รวมทั ้งให้ การฝึ กอบรมด้ านวิชาการในทุกด้ านเช่น
การเงินบัญขี การตลาด การบริการทรัพยากรมนุษย์ และ การผลิตเพิ่มมากขึ ้น เพื่อผู้ประกอบการจะได้ มีความรู้นาไปพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจยั ครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อปั จจัยความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ า
รับการคัดสรรสุดยอด OTOP เช่น การบริหารจัดการ การติดตามการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้ า OTOP ประเภทต่าง ๆ
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปั ญหาการผลิตสินค้ าระหว่างผู้ผลิตสินค้ าชุมชนกับผู้ประกอบการ SME ทั ้งนี ้เพื่อให้ เกิดแนว
ทางการแก้ ไขอย่างเป็ นรูปธรรมที่ยงั่ ยืน
4. ควรนาเอาผลวิจยั ไปต่อยอดในเขียนแผนธุรกิจ
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