
วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(โอทอป) ประเภทสมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

The Development of the Operational Capacity of the Non-Food Herbal  

One Tambon One Product (OTOP) Groups 
 

พิมพพิ์สทุธ์ิ อ้วนลํา้1, ชมพนุูท โมราชาติ2 และ กญัญา จึงวิมติุพนัธ์3 
1สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 

2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
3คณะศลิปประยกุตแ์ละการออกแบบ  มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

 

บทคดัย่อ 
                งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาศกัยภาพการดําเนินงาน ปญัหาอุปสรรค เงือ่นไขสู่

ความสําเร็จของกลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ

พฤติกรรมและความต้องการของผู้บรโิภคและเพื่อพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานของกลุ่มโอทอป 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาศกัยภาพการดําเนินงาน ปญัหา

อุปสรรค เงือ่นไขสู่ความสําเรจ็ของกลุ่มโอทอป ประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร คดัเลอืกโดยวธิกีาร

เลอืกแบบเจาะจงเป็นตวัแทนกลุ่มโอทอปทีป่ระสบความสําเรจ็จากทัว่ประเทศ จํานวน 33 คน และ

กรรมการกลุ่มโอทอปในจงัหวดัอุบลราชธานีที่ประสบผลสําเรจ็ จํานวน 8 คน ใชแ้บบสอบถามและ

การสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู และกรรมการกลุ่มโอทอปทีไ่มป่ระสบความสาํเรจ็ 

1 กลุ่ม จาํนวน 10 คน กลุ่มนี้ใชก้ารสนทนากลุ่มเป็นเครือ่งมอื วเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดโ้ดยใชค้่าเฉลีย่เลข

คณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์เนื้อหา กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาความต้องการ

ของผู้บรโิภค มจีํานวน 151 คน คดัเลอืกโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ ใช้สํารวจและการสมัภาษณ์เป็น

เครื่องมอื และใช้การวเิคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ขอ้มูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมนิ

รูปแบบการพัฒนาศกัยภาพของกลุ่มโอทอปได้แก่ เจ้าหน้าที่พ ัฒนาชุมชน จํานวน 25 คน และ

ตวัแทนกลุ่มเครอืขา่ยโอทอป จาํนวน 5 คน รวม 30 คน คดัเลอืกโดยวธิกีารเจาะจง ใชแ้บบประเมนิ

เป็นเครื่องมอื การวเิคราะห์ขอ้มลูใชค้่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดลองใช้

คู่มอืทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป ใชส้มาชกิกลุ่มโอทอปในจงัหวดั

อุบลราชธานี จํานวน 40 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันา

ศกัยภาพตามรูปแบบมี 22 รุ่น จํานวน 2,026 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบคา่ท ี 
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 ผลการวจิยั พบว่า ศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอป ที่ควรไดร้บัการพฒันาม ี4 

ดา้น คอื ดา้นการบรหิารจดัการองค์กร ดา้นการบรหิารการผลติ ดา้นการบรหิารการตลาด และดา้น

การบรหิารการเงนิ ปญัหาอุปสรรคที่สําคญั คอื กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรูใ้นการบรหิารงานที่มี

ประสทิธภิาพและพึง่พงิหน่วยงานภาครฐั เงือ่นไขสู่ความสําเร็จคอืกลุ่มโอทอปมคีวามรูก้ารบรหิาร

จดัการกลุ่ม การผลติสนิคา้โอทอปใหม้คีุณภาพและมาตรฐานตามหลกัเกณฑ์วธิกีารที่ดใีนการผลติ

อาหาร (GMP – Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑม์อีงคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์

ด้านผู้ผลิตชุมชน ด้านกระบวนการผลติ ด้านความเชื่อ และด้านเทคโนโลยใีนการผลติ และการ

พฒันาศกัยภาพการดําเนินงานให้มปีระสทิธภิาพด้วยการสรา้งรูปแบบการพฒันาศกัยภาพโดยใช้

คู่มอืฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการดําเนินงาน ทีม่เีนื้อหาประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 บทนํา 

และการขบัเคลื่อนโครงการโอทอป ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องสมุนไพรและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

มาตรฐานสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑโ์อทอปประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร ส่วนที ่

3 การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป 4 ดา้น คอื ดา้นการบรหิารจดัการองค์กร ดา้นการบรหิารการ

ผลติ ดา้นการบรหิารการตลาด และดา้นการบรหิารการเงนิ การประเมนิศกัยภาพของกลุ่มโอทอปที่

เขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพโดยใชคู้่มอืการฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้และผ่านการตรวจคุณภาพ

เครื่องมอืและปรบัปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ศกัยภาพดา้นความรูค้วามเขา้ใจก่อน

และหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่.01 โดยคะแนน

ดา้นความรูห้ลงัการเขา้รบัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการเขา้รบัการฝึกอบรม นอกจากนี้ยงัพบว่า กลุ่ม

ทีเ่ขา้รบัการอบรมมกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีก่ลุ่มโอทอปที่เขา้

รบัการอบรมสามารถขอเอกสารรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ได้ครบทุกกลุ่ม และ

ลงทะเบยีนเข้ารบัการคดัสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจําปี 2559 ครบทุกกลุ่ม 

สําหรบัผลการประเมนิคู่มอื พบว่า คู่มอืที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้และการนําไปใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น และความพงึพอใจต่อรูปแบบการ

พฒันาศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น 
 

คําสําคญั : การพัฒนาศักยภาพ โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มโอทอป กลุ่มอาชีพ 

วสิาหกจิชุมชน สมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร 
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Abstract 

  This research aimed to study operational capacity, problems, success 

condition of the non-food herbal One Tambol One Product (OTOP) groups, and need of the 

OTOP consumers and to develop their capacity. The purposively selected sampled groups 

including 33 people successfully running the groups all over the country, 8 from Ubon 

Ratchathani province, and 10 unsuccessfully managing the groups were employed in the 

study of their capacity, problems, and success condition through an interview and a focus 

group discussion. Content analysis was used in the data analysis. A total of 151 accidentally 

selected participants were surveyed and interviewed in needs assessment of the OTOP 

consumers and descriptive statistics and content analysis were employed in the data 

analysis. Twenty-five purposively selected officials from the Community Development 

Organizations and 5 OTOP network representatives were used in the evaluation of the 

model in developing the operational capacity of the OTOP groups. An evaluation form to 

evaluate its utility, possibility, and suitability was utilized. Arithmetic mean and standard 

deviation was used in the data analysis. Forty participants were employed in the tryout of 

the constructed handbook used in the development model. Mean, standard deviation, and  

t-test were used in the data analysis.  

 The study yielded 4 capacity aspects that needed to be developed namely 

organizational administration, producing administration, marketing, and finance. The 

problems found included lack of effective administration and dependency on support from 

governmental sectors. The success conditions were having knowledge of how to manage 

the group effectively and produce the products with Good Manufacturing Practice (GMP) 

qualities and standards that suited the need of consumers. When buying goods, 5 attributes 

were considered by the consumers: products, community producers, production processes, 

beliefs, and production technologies. In developing the effectively operational capacity a 

model containing a training handbook was constructed and evaluated by the experts. The 

constructed training handbook consisted of 3 parts: 1) introduction and OTOP management; 

2) herbs, non-food herb, non-food herbal standards, request for product standards, behavior 

and need of consumers; 3) development of 4 capacity aspects: management, production, 

marketing, and financial management. The implementation of the model resulted in the 
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difference of the participants’ knowledge before and after the training at level .01 of 

significance. Knowledge mean score after the capacity development training of those who 

participated in the project was found to be higher than that of before. More effective 

management among participated groups was found through their obtaining of certificates 

from the Community Product Standards (CPS) and their application for 2016 most 

outstanding OTOP competition. The constructed handbook were assessed to be highest in 

its utility, possibility, and suitability. The participants showed their satisfaction of the 

development model at the highest level. 
 

Keywords: The Development of the Operational Capacity, One Tambon One Product 

( OTOP) ,OTOP Group, Occupation Group, Community enterprise, non-food 

herbal 
 

บทนํา 

  ในช่วงปี 2540 ประเทศไทยเกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิใหญ่ที่เรยีกว่า “ภาวะฟองสบู่แตก” 

รฐับาลไทยจงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสรา้งงานสรา้งรายไดใ้นดา้นเศรษฐกจิฐานราก โดยเริม่ขึน้เป็น

รปูธรรมชดัเจนในปี พ.ศ. 2544 รฐับาลไดบู้รณาการหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานกบั

ชุมชน และออกนโยบายโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑท์ีเ่รยีกว่า โอทอป : 

OTOP (One Tambon One Product) ซึ่งแนวคดินี้ถูกประยุกต์มาจากการพฒันาผลติภณัฑ์ทอ้งถิ่น

ของประเทศญี่ปุ่นในโครงการ OVOP (One Village One Product)  เพื่อสร้างงานสร้างรายไดแ้ละ

สรา้งความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหค้นในชุมชนสามารถคดิเอง ผลติเอง สรา้งรายไดแ้ละความเป็นอยู่มา

พฒันาครอบครวัและทอ้งถิน่ เสรมิสรา้งภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และ

ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมในทอ้งถิ่น(กรมการพฒันาชุมชน , 2553) แนวคดิโครงการนี้ได้

เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504 โดยเกษตรกรเมืองโอยามา จงัหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ที่ปฏิเสธ

นโยบายการพฒันาชุมชนของรฐับาลทีมุ่่งเน้นแต่การปลูกขา้วและการท่องเทีย่ว โดยการนําต้นพลมั

กบัต้นเกาลดัไปปลูกในท้องถิ่น แมใ้นช่วงแรกได้ถูกรฐับาลตัดความช่วยเหลือ แต่ชุมชนก็ยงัคง

ดาํเนินการต่อเนื่องจนสามารถพฒันาตวัเองและประสบความสําเรจ็เป็นอย่างดภีายใต้หลกัทอ้งถิน่สู่

สากล (Local to Global) ที่เสรมิสร้างการพึ่งพาตนเองและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์จนสามารถ

สรา้งรายไดเ้ป็นจํานวนมาก ในปีพ.ศ. 2522 รฐับาลกลางของประเทศญี่ปุ่นจงึไดห้นัมายอมรบัและใช้

เป็นต้นแบบในการขยายโครงการดังกล่าวไปทัว่ประเทศ (กรมการพัฒนาชุมชน , 2553 ก) 
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 การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(โอทอป) ของประเทศไทยนัน้ รฐับาล

ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑแ์ห่งชาต ิ(กอ.นตผ.) ใหม้อีํานาจหน้าที่

ในการกาํหนดนโยบายยุทธศาสตรแ์ละแผนแมบ่ท การดาํเนินงานมกีารกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์

การคดัเลอืกและขึน้บญัชผีลติภณัฑ์ดเีด่นของตําบล รวมทัง้สนับสนุนนโยบายการเพิม่ประสทิธภิาพ 

โดยมอบหมายให้ 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและกระทรวงการคลงั เป็นผูผ้ลกัดนัสนิคา้หนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอาเซียน (ทิชากร เกสรบัว, 2556) คณะกรรมการ กอ.นตผ.ได้จําแนก

ผลติภณัฑช์ุมชน เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) อาหาร 2) เครือ่งดืม่ 3) ผา้เครื่องแต่งกาย 4) ของใช/้ของ

ตกแต่ง/ของทีร่ะลกึ และ 5) สมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร (กรมการพฒันาชุมชน , 2553 ข) การดาํเนินงาน

ในระดบัจงัหวดั โดยการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑจ์งัหวดัและอําเภอ และมี

คณะกรรมการเครอืข่ายองคค์วามรูร้่วมกําหนดแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์ มสีถาบนัอุดมศกึษา

ในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมเป็นคณะทํางานด้านการวิจยัและพัฒนา เพื่อสร้างความมี

มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มรวมทัง้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถแข่งขนัในการส่งออก

ต่างประเทศได ้  

 เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัคณะกรรมการ กอ.นตผ จงึไดก้ําหนดแนวทาง

และหลกัเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : 

OPC) โดยใชเ้ป็นในการคดัสรรผลติภณัฑ์ เป็นประจําทุก 2 ปี เพื่อใหก้ลุ่มโอทอปทีม่ใีนแต่ละชุมชน

ใชท้รพัยากรและภมูปิญัญาของทอ้งถิน่ในการพฒันาผลติภณัฑม์หีน่วยงานภาครฐัใหก้ารส่งเสรมิและ

สนับสนุนองค์ความรู้สมยัใหม่ ขอ้มูลแหล่งเงนิทุน และการพฒันาขดีความสามารถในการบรหิาร

จดัการกลุ่มและเพิม่ช่องทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลติภณัฑ์สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศได ้

(กรมการพฒันาชุมชน, 2553 ค) หวัใจสาํคญัคอืผูป้ระกอบการสนิคา้หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑจ์ะตอ้ง

พฒันาสนิค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ์ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคในแต่ละประเทศ  

(ทิชากร เกสรบัว , 2556) โดยตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปจัจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกัน

เอื้ออํานวยกลุ่มโอทอปโดยมกีารเปิดลงทะเบยีนให้กลุ่มโอทอปส่งผลติภณัฑ์เด่นที่ผลติได้นําเขา้สู่

กระบวนการคดัสรร มกีารจดัอนัดบัคุณภาพของผลติภณัฑ์โอทอปตัง้แต่ 1 ดาวซึ่งถือเป็นเกณฑ์ตํ่า

ทีสุ่ด ถงึระดบั 5 ดาว ซึ่งถอืว่ามคีุณภาพสงูสุด ซึ่งการจดัระดบัดาวของผลติภณัฑ์โอทอปจะนําไปสู่

ก า รพัฒ น าผ ลิ ต ภัณ ฑ์  แ ล ะก ารกํ าห น ด แ ผ น ก ารส่ ง เส ริม แ ล ะพัฒ น า ให้ เห ม าะส ม  

  จากการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มผู้ผลิต 

ผูป้ระกอบการไดป้ระสบปญัหาหลายดา้น เช่น ผลผลติลน้ตลาด ไมส่ามารถหาสถานทีจ่ดัจาํหน่ายได ้

การผลติส่วนใหญ่คล้ายคลงึกนัไม่มคีวามแปลกใหม่ ซึ่งมสีาเหตุจากการเลยีนแบบมากกว่าเรยีนรู ้
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ส่วนทีเ่ป็นนวตักรรมจรงิๆ มน้ีอยมาก ส่งผลใหห้ลายกลุ่มไมป่ระสบความสาํเรจ็ (เสร ีพงศพ์ศิ, 2557) 

ทัง้นี้ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรเน้นให้ผูป้ระกอบการทําการจดลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรเพื่อ

ป้องกนัการทําซํ้าและการลอกเลยีนแบบ (ทชิากร เกสรบวั, 2556) นอกจากนี้ยงัมปีญัหาดา้นตลาด 

ดา้นบญัชแีละการเงนิ ด้านการผลติ ด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการออกแบบผลติภณัฑ ์

ดา้นต้นทุนการผลติ (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทศิ สงัขรตัน์, 2556) โดยเฉพาะปญัหา

ด้านการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่มีจุดด้อยเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รบัการพัฒนาให้ได้

มาตรฐานตามความตอ้งการของตลาด (สํานักงานสภาสถาบนัราชภฏั, 2545) ผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัการ

รบัรองมาตรฐานมจีํานวนน้อยและไม่สามารถควบคุมให้มคีุณภาพคงเดมิ อีกทัง้การพฒันาบรรจุ

ภณัฑ ์ยงัไมเ่ป็นสากล ส่วนปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ส่วนใหญ่มกีารบรหิารจดัการไม่เป็น

ระบบ ขาดการวางแผนที่ดีและต่อเนื่อง ขาดสถานที่ทําการกลุ่ม ส่วนในเรื่องการขยายเครอืข่าย

บางครัง้จะรวมทัง้มปีญัหาเรื่องการประสานงานและการควบคุมมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซึ่งส่วนใหญ่

ปญัหาการดําเนินงานพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่มปีญัหาอยู่ในระดบัมาก (ธนาภา 

เทยีนมงคล, 2552) 

  สาํหรบัผลติภณัฑ์สมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหารเป็นหนึ่งในหา้ประเภทของผลติภณัฑ์หนึ่งตําบล 

หนึ่งผลติภณัฑ์ จากขอ้มูลผลการคดัสรรผลติภณัฑ์ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ผลติภณัฑ์ประเภทนี้ได้

ลงทะเบยีนกบักรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย จาํนวน 9,050 ผลติภณัฑ์ และสมคัรเขา้รบั

การคัดสรรสุดยอดหนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) จํานวน 828 

ผลติภณัฑ์ คดิเป็นรอ้ยละ 9.15 ผลการประเมนิ มผีลติภณัฑท์ีผ่่านการคดัสรรในระดบั 1 ดาว จาํนวน 

3 ผลิตภัณฑ์ 2 ดาว จํานวน 95 ผลิตภัณฑ์ 3 ดาว จํานวน 120 ผลิตภัณฑ์ 4 ดาว จํานวน 255 

ผลติภณัฑ์ และ 5 ดาว จาํนวน 104 ผลติภณัฑ ์รวมทัง้สิน้ 577 ผลติภณัฑ์ จากขอ้มลูส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบั 4 ดาว (กรมการพฒันาชุมชน, 2553 ค) จากขอ้มลูงานวจิยัแนวทางการพฒันาสนิคา้หนึ่งตาํบล 

หนึ่งผลติภณัฑ์เพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน พบว่าประชากรของประเทศสมาชกิอาเซยีนเริม่ให้

ความสาํคญักบัสุขภาพและวธิกีารรกัษาสุขภาพโดยใชส้มุนไพรมากขึน้ จงึเป็นโอกาสของผลติภณัฑ์

โอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จะมลีู่ทางการตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ทิชากร 

เกสรบวั, 2556)  ในขณะที่มกีลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ประสบผลสําเรจ็ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน แม้จะผ่านการอบรมทางวิชาการด้านการจดัการธุรกิจ และการพฒันา

คุณภาพสนิคา้มาแล้วก็ตาม (ธงชยั พาบุ และคณะ, 2553 ; อรุณลกัษณ์ รตันพนัธุ์, 2551) ในการ

พฒันาสนิคา้หวัใจสําคญั คอื การจดัทําฉลากทีม่เีลขสารบบอาหาร (เลข อย.) เพื่อสรา้งความมัน่ใจ

ให้กบัผู้บรโิภค การสนับสนุนให้มเีครอืข่ายความร่วมมอืจากภาครฐัและเอกชน และการควบคุม

คุณภาพการผลติจนไดร้บัเลขสารบบอาหารรบัรอง ส่งผลใหผ้ลติภณัฑ์มมีาตรฐานตามทีก่ําหนด (สุธ ี
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เพชรน้ําหนึ่ง, 2553) ในปี พ.ศ. 2555 - 2558 กองปฏบิตักิารโครงการเคม ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

ไดท้าํการสุ่มเกบ็ตวัอย่างผลติภณัฑส์มนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหารจากกลุ่มโอทอปทุกภมูภิาคในประเทศไทย 

จํานวน 107 ผลติภณัฑ์ มาทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน พบว่า มผีลิตภณัฑ์

สมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหารทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ถงึรอ้ยละ 57.00 (ขนิษฐ พานชวูงศ ์, 2558)  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึ

สนใจศกึษา การพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร เพื่อให้

กลุ่มโอทอปสามารถพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ ยงัได้

สร้างและพัฒนาคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้สําหรับกลุ่มโอทอป และผู้สนใจทัว่ไป 
 

วตัถปุระสงค ์

  2.1 ศึกษาศักยภาพการดําเนินงาน ปญัหาอุปสรรค เงื่อนไขสู่ความสําเร็จของกลุ่ม 

โอทอปประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร  

  2.2 ศกึษาพฤตกิรรมและความต้องการองผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรที่

ไมใ่ช่อาหาร  

  2.3 การพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานของกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(โอทอป)  

 

วิธีการวิจยั 

  การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัผสมผสานเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ การ

สอบถามความคดิเหน็ การสาํรวจความคดิเหน็ การสนทนากลุ่มและสมัภาษณ์เชงิลกึ ม ี3 ระยะ คอื  

  ระยะท่ี 1 การศกึษาศกัยภาพการดําเนินงาน ปญัหาอุปสรรค เงือ่นไขสู่ความสําเรจ็ ของ

กลุ่มโอทอป ประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร มรีายละเอยีดและขัน้ตอน ดงันี้  

  1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ม ี2 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่

อาหาร ที่ประสบผลสําเร็จในด้านการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ (ระดบั3-5ดาว) ทัว่

ประเทศจากทัว่ทุกภาคของประเทศไทยทีเ่ขา้ร่วมจําหน่ายผลติภณัฑ์ในงาน “OTOPทัว่ไทยรวมใจ

ช่วยภัยน้ําท่วม” ระหว่างวนัที่ 24 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จงัหวัด

นนทบุร ีจํานวน 33 คนจากตวัแทนกลุ่มๆละ 1 คน ใช้การสมัภาษณ์ และ 2) กลุ่มโอทอปประเภท

สมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร เฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี ม ี2 ประเภท จาํนวน18 คน คอื 2.1) กลุ่ม

โอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร ทีม่ผีลการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ไม่ประสบ

ผลสาํเรจ็ (ระดบั1 - 2ดาว) จาํนวน 1 กลุ่ม คอืกลุ่มสมนุไพรบา้นนาพนิ อําเภอตระการพชืผล จงัหวดั

อุบลราชธานี ใชก้ารสนทนากลุ่มจากตวัแทนสมาชกิคดัเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 10 คน เป็นผู้ที่ม ี

บทบาทในการบรหิารจดัการกลุ่ม 2.2) กลุ่มOTOPประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ทีป่ระสบผลสาํเรจ็
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ในการพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ ์(ระดบั3 – 5 ดาว) ใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึจากตวัแทนกลุ่มโดยเลอืก

แบบเจาะจง จํานวน 4 กลุ่มๆละ 2 คนและเป็นกลุ่มทีม่ผีลการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ลกูประคบสมนุไพร

สูงสุดในระดบัจงัหวดัเมื่อปี2553 ได้แก่ กลุ่มอนุรกัษ์สมุนไพรบ้านวนารมย์ อําเภอเมอืง กลุ่มสแีบ

สมุนไพร อําเภอโขงเจยีม กลุ่มสมุนไพรบ้านม่วง อําเภอเดชอุดม และกลุ่มสมุนไพรวดัหนองหลกั 

อําเภอมว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี  

   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) การสัมภาษณ์ศักยภาพการ

ดาํเนินงานของกลุ่มโอทอปประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร สําหรบักลุ่มทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในดา้นการ

พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ ์(ระดบั3-5ดาว) ทีเ่ขา้ร่วมจําหน่ายผลติภณัฑ์ใน “งานOTOPทัว่ไทยรวมใจ

ช่วยภัยน้ําท่วม” 2) การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นของในประเด็นเงื่อนไข

ความสําเรจ็หรอืลม้เหลวในการดาํเนินงานและแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ สาํหรบักลุ่มโอทอปป

ระเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธาน ี

  3.การเกบ็รวบรวมข้อมลู นําแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจคณุภาพเครือ่งมอืและ

ปรบัปรุงตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบความถูก

ตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลู 

             4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) โดยสรา้งขอ้สรุปแบบ

อุปนยั (สุภางค ์จนัทวานิช, 2554) จากการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มในประเดน็ของศกัยภาพการ

ดาํเนินงาน ปญัหาอุปสรรคและเงือ่นไขความสาํเรจ็    
 

ระยะท่ี 2 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคผลิตภณัฑ์โอทอปประเภท

สมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร เป็นการศกึษาเชงิสาํรวจความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้

ประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร มรีายละเอยีดดงันี้ 

 1. กลุ่มตวัอย่าง มาจากการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) จาก

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผลติภณัฑโ์อทอปประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ชอ่าหาร ในงาน “OTOPทัว่ไทยรวมใจช่วยภยั

น้ําท่วม” ระหว่างวนัที ่24 - 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ณ อมิแพค เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุร ี

จาํนวน 64 คน และงาน “OTOPของด ี4 ภาค” ณ ศนูยโ์อทอป เซน็เตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัจงัหวดั

อุบลราชธานี 87 คน รวมทัง้สิน้ 151 คน 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ แบบสาํรวจความคดิเหน็ ในประเดน็การตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์

โอทอปประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ชอ่าหาร 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ทาํโดยการขอความรว่มมอืในการสาํรวจและการสมัภาษณ์ 

จดัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองทุกกรณ ี
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  4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา 

 

ระยะท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร

ตามโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ(์โอทอป) ผูว้จิยันําขอ้มลูจากการวจิยั ระยะที ่1 และ ระยะ

ที ่2 เป็นขอ้มลูโดยเฉพาะการขาดองคค์วามรูเ้รือ่งการดาํเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ ์

โดยมปีญัหารุนแรง 2 เรื่องคอื กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู ้การพฒันาศกัยภาพตนเอง และความไม่

พรอ้มของภาครฐัที่ไม่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานกลุ่มอย่างเต็มที่ทําให้กลุ่มโอทอปส่วนหนึ่ง

ขาดทศิทางและความรู้ในการเขา้ถึงขอ้มูลและการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครฐั ที่ส่งผลให้

กลุ่มด้อยประสทิธภิาพ นํามาสร้างคู่มอืให้เจ้าหน้าที่นําไปใช้เผยแพร่ในการฝึกอบรมสร้างความรู้

ความเขา้ใจเรื่องการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอป โดยมจุีดประสงค์เพื่อให้กลุ่มโอ

ทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มคีวามรู้เพิ่มขึ้น มศีกัยภาพในการพฒันาตนเองให้สามารถ

พฒันาผลติภณัฑ์ได้คุณภาพและมาตรฐานมปีระสทิธภิาพภาพเพิ่มขึ้น โดยมกีระบวนการศึกษา  

5 ข ัน้ตอน ดงันี้ 

  ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาวตัถุประสงคก์ารนําคูม่อืไปใช ้

 1. กลุ่มเป้าหมาย มาจากการเลือกแบบเจาะจง 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มโอทอปประเภท

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทัว่ประเทศ จากงาน “OTOPทัว่ไทยรวมใจช่วยภยัน้ําท่วม” จํานวน 33 คน 

และ 2) กลุ่มโอทอปประเภทสมนุไพรในจงัหวดัอุบลราชธานีจาํนวน 5 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 38 คน  

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการนําคู่มอืไปใช ้เป็นคําถาม

สาํหรบัใหผู้ส้อบถามลงหมายเลขเรยีงลาํดบัตามความสาํคญั  

  3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายดว้ยตนเอง 

  4. การวิเคราะหข้์อมลู ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติคิวามถี ่รอ้ยละ  

 ขัน้ตอนท่ี 2 การร่างและพฒันาคู่มอื 

1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจคุณภาพเครือ่งมอื 5 คน 

ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นร่างคู่มอืการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงาน จํานวน 4 ด้าน คือ 

ดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร ดา้นการบรหิารการผลติ ดา้นการบรหิารการตลาด และดา้นการบรหิาร

การเงนิ ในการสมัภาษณ์เชงิลกึเกีย่วกบัความเหมาะสม เป็นไปได้ และการนําไปใช้ เครื่องมอืที่ใช้

แบ่งเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล และแบบสอบถามความคดิเหน็การประเมนิความเหมาะสม เป็นไปได ้และ

การนําไปใชไ้ดจ้รงิ ของคู่มอืการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่มใ่ช่
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อาหาร ประกอบด้วย 4 ด้าน คอื ด้านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านรูปแบบ ด้านรูปเล่ม เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (บุญชม ศรสีะอาด, 2545)  
 

3. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ มขี ัน้ตอนดงันี้ 

นําแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมากาํหนดเป็นกรอบเนื้อหาสาระเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพ

การดําเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร รวม 4 ดา้น คอื ดา้นการบรหิารจดัการ

องคก์ร ดา้นการบรหิารการผลติดา้นการบรหิารการตลาด ดา้นการบรหิารการเงนิ นําเครื่องมอืไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืนํามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามใหม้คีวามเหมาะสม 4 ดา้น คอื 

ดา้นเนื้อหา ดา้นภาษา ดา้นรปูแบบ และ ดา้นรูปเล่ม ปรบัปรุงแกไ้ขร่างคู่มอืโดยคดัเลอืกขอ้ความทีม่ ี

ค่าเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานไมเ่กนิ 1.00 ไวแ้ละนําขอ้เสนอแนะในประเดน็

ต่างๆมาแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นคู่มอื 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ว ิจยัเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย

ตนเอง 

  5. การวิเคราะหข้์อมลู ใชค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การจดัเวทปีระเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้การนําไปใชข้องคู่มอื 

1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของการวจิยัมาจากการเลอืกแบบเจาะจง จาํนวน 2 กลุ่ม

คอืกลุ่มเจา้หน้าทีพ่ฒันาชุมชน จํานวน 25 คน และ กลุ่มเครอืข่ายโอทอป จํานวน 5 คน รวมทัง้สิ้น 

30 คน 

  2. เค ร่ืองมือท่ี ใช้  เป็นแบบสอบถามมี 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบสอบถามการประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนําไปใช้ของคู่มอืการพฒันา

ศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื ดา้น

เนื้อหา ด้านภาษา ด้านรูปแบบ ด้านรูปเล่ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (บุญชม ศรี

สะอาด, 2545)   

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัดําเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองโดยการเขา้ไปร่วม

เวทกีบักลุ่มเป้าหมาย 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเพื่อวเิคราะห์ระดบัความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้การนําไปใช ้

  ขัน้ตอนท่ี 4 การนําคูม่อืไปทดลองใช ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของการวจิยัมาจากการเลอืกแบบเจาะจง คอืสมาชกิ

กลุ่มโอทอปประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ชอ่าหารจงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 40 คน  

-216- 

 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบดว้ย 1) คู่มอืฝึกอบรมเรื่องการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงาน

กลุ่มโอทอป จํานวน 4 ดา้น 2) คําแนะนําคู่มอืสําหรบัวทิยากร 3) แผนปฏบิตักิารฝึกอบรมตามคู่มอื 

4) สือ่ประกอบสาํหรบับรรยายสรุปและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 5) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการพฒันา

ศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอปก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม และ 6) แบบประเมนิความพงึ

พอใจการใชคู้่มอืในการฝึกอบรมเรือ่งการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มโอทอป    

  3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้ําเนินการตามขัน้ตอน 

ดงันี้ 1) แนะนําขัน้ตอนการทดลองใชคู้่มอืการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 2) ทดสอบวดัความรูก้่อน

ฝึกอบรม3) ดําเนินการฝึกอบรมการใช้คู่มอืการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงาน และ 4) ทดสอบวดั

ความรูห้ลงัฝึกอบรม  

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบค่า t (t-test) แบบกลุ่มที่ไม่อิสระ  

(t-dependent) (พสิณุ ฟองศร,ี 2549)  เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนวดัผลก่อนและหลงั

การฝึกอบรม หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชคู้่มอืในการฝึกอบรมการพฒันา

ศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มโอทอป 

ประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ชอ่าหาร ข ัน้ตอนการประเมนิความพงึพอใจในการนําคู่มอืไปเผยแพร่ผ่านการ

ฝึกอบรมมรีายละเอยีดดงันี้ 

 1.กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของการวจิยัมาจากการเลอืกแบบเจาะจง ประกอบดว้ย 

กลุ่มโอทอปและผู้ทีส่นใจเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ์ ในพื้นที่

จงัหวดัอุบลราชธานี ศรสีะเกษ ยโสธร อํานาจเจรญิ จํานวน 22 รุ่น ระหว่างเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 

2556 - เมษายน พ.ศ. 2557 โดยการประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกคน จาํนวนทัง้สิน้ 2,026 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้  ม2ีแบบคอื 1) คู่มอืสําหรบัวทิยากรบรรยายเรื่องการพฒันาศกัยภาพ

การดาํเนินงาน 2) ประเมนิผลเป็นแบบสอบถามความพงึพอใจในการใชคู้่มอืในการฝึกอบรมเรือ่งการ

พฒันาศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ตามโครงการหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลติภณัฑ์(โอทอป) จํานวน 3 ดา้น คอื ดา้นวทิยากร  ดา้นสถานที/่ระยะเวลา/การบรกิาร และ 

ด้านการนําความรูไ้ปใช้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมเีกณฑ์พิจารณาความพึง

พอใจที่มต่ีอคู่มอืการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงาน โดยมรีะดบัการให้คะแนนและเกณฑ์การแปล

ความหมายของระดบัคะแนน (สนิ พนัธพ์นิิจ, 2553)  

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูการใชคู้ม่อืสาํหรบัการฝึกอบรมเรื่อง

การพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยการแนะนํา

เนื้อหา ดาํเนินการฝึกอบรมตามคู่มอื สอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอคู่มอืการฝึกอบรม 
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  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใชค้่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และพจิารณาความพงึพอใจ

โดยมรีะดบัค่าคะแนนตามเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนน (สนิ พนัธพ์นิิจ,2553)  
  

ผลการวิจยั  

  4.1 ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาศกัยภาพการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เง่ือนไขสู่

ค ว าม สําเร็จ ขอ งก ลุ่ ม โอ ท อ ป ป ระ เภ ท ส มุ น ไพ รท่ี ไม่ ใช่ อ าห าร  มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1.1 ศกัยภาพการดําเนินงาน ประกอบดว้ย ดา้นการบรหิารจดัการองค์กร พบว่า กลุ่ม 

โอทอปประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร มกีารบรหิารจดัการองคก์ร 2 ระดบั คอืระดบัปฐมภมู ิเป็นการ

ก่อเกดิ การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านองค์ความรูแ้ละงบประมาณ การเขา้ถงึองค์ความรูแ้ละเรยีนรู้

การบรหิารจดัการองคก์รดว้ยตวักรรมการและสมาชกิกลุ่มเอง และ ระดบัทุตยิภูม ิเป็นการช่วยเหลอื

หลงัการจดัตัง้กลุ่มโดยหน่วยงานภาครฐั เอกชน ทัง้ดา้นวชิาการและงบประมาณเกีย่วกบัการบรหิาร

จดัการกลุ่ม การเขา้ถงึแหล่งทุน การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ ์ช่องทางการจาํหน่าย มี

โครงสร้างการบรหิารงานกลุ่มที่เป็นทางการ มกีารจดทะเบยีนกลุ่ม แต่งตัง้คณะกรรมการ การแบ่ง

บทบาทหน้าที ่มรีบัสมคัรสมาชกิ จดัตัง้กฎระเบยีบกลุ่ม จดัหาเงนิกองทุนโดยการระดมเงนิหุน้จาก

สมาชกิ มกีจิกรรมทีก่ลุ่มดาํเนินการเองได ้มกีารจดัทาํระบบบญัชแีบบงา่ย มกีารประชุม มกีารจดัสรร

ผลประโยชน์ให้กบัสมาชกิ มกีารขอรบัการสนับสนุนด้านองค์ความรู้วชิาการเพื่อเพิ่มทกัษะการ

บรหิารงานจากภาครฐั   

  ดา้นการบรหิารการผลติ พบว่า กลุ่มโอทอปมกีารผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพและมาตรฐาน

ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข มกีารนําผลติภณัฑ์ไปตรวจสอบ

เพื่อขอรบัรองมาตรฐานจากสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัและสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ผลติ

สินค้าโดยใช้องค์ความรู้จากภูมปิญัญาท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ

ผูบ้รโิภค มกีารถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบัภูมปิญัญาทอ้งถิ่นใหก้บัสมาชกิภายในครอบครวั เครอื

ญาติและสมาชิกกลุ่ม มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตัวในระหว่าง

กระบวนการผลติ มกีารวางแผนการผลติให้สอดคล้องกบัฤดูกาลของวตัถุดบิในท้องถิ่น มกีารใช้

วตัถุดบิสมุนไพรที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ มกีารปลูกทดแทนในป่าชุมชน มเีครอืข่ายเป็นผู้จดัส่ง

วตัถุดบิป้อนและกระจายสนิคา้ การกาํหนดราคาต้นทุน  2 ราคา คอืราคาขายส่งและราคาขายปลกี 

และใชบ้รรจุภณัฑท์ีม่ตีราสญัลกัษณ์ของกลุ่ม   

  ดา้นการบรหิารการตลาด พบว่า กลุ่มโอทอปใชเ้ครอืข่ายโอทอปและทมีประชารฐัเป็นช่อง

ทางการจาํหน่ายผลติภณัฑส์ู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มกีารตัง้ราคาสงูกว่ากลุ่มผูผ้ลติรายอื่น

โดยเน้นคุณค่าของผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่และเน้นอตัลกัษณ์ของชุมชน ผลติสนิคา้ได้
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ในปรมิาณน้อยใช้ Hand made การส่งเสรมิการขายใช้ภาครฐัและภาคเอกชนในการเผยแพร่และ

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 

  ด้านการบรหิารการเงนิ พบว่า กลุ่มโอทอปมสีถานะทางการเงนิมปีริมาณเงนิทุนและ

ศกัยภาพการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบักาํลงัการผลติของกลุ่ม แหล่งเงนิทุน ม ี2 ประเภท คอื ทุน

จากสมาชกิ และเงนิทุนจากการสนับสนุนหน่วยงานรฐั การวางแผนทางการเงนิใชห้ลกัการพยากรณ์

และการบรหิารความเสีย่ง ดงัสรุปเป็นภาพรวมทัง้ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั มดีงันี้ 
 

ด้านการบริหารจดัการ

องคก์ร 
ด้านการบริหารการผลิต 

ด้านการบริหาร

การตลาด 
ด้านการบริหารการเงิน 

ม ี2 ระดบั คอื  

1) ระดบัปฐมภมู ิการ

ก่อตัง้ การดาํเนินงานโดย

หน่วยงานภาครฐัใหก้าร

ส่งเสรมิและสนบัสนุนใน

ระดบัทีต่ ัง้กลุ่มในพื้นที่

กลุ่มสามารถเขา้ถงึองค์

ความรูแ้ละกระบวนการ

บรหิารจดัการองคก์รได้

ทนัท ี 

2) ระดบัทุตยิภมู ิคอืการ

ชว่ยเหลอืในการบรหิาร

จดัการกลุ่มดา้นการเขา้ถงึ

แหล่งทุน การพฒันา

คุณภาพและมาตรฐาน 

ชอ่งทางการจาํหน่าย ซึง่

อยู่นอกพืน้ทีต่ ัง้ของกลุ่ม

โดยหน่วยงานภาครฐั/

เอกชน 

1) กลุ่มผูผ้ลติชมุชนมี

ศกัยภาพดา้นการบรหิาร

การผลติทีเ่รยีบง่ายไม่

ยุ่งยากกวา่กลุ่มผูผ้ลติ

ผูป้ระกอบการรายเดยีว

และ SMEs 

2) ยดึแนวทางขอ้กาํหนด

ตามมาตรฐานทีห่น่วยงาน

ราชการอย่างเคร่งครดั

เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์คีุณภาพ

และมาตรฐาน 

3) ผลติสนิคา้มคีวาม

สอดคลอ้งกบัสงัคม

วฒันธรรมและความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

 

ม ี2 ระดบัคอื 

ตลาดในประเทศ และ 

ตลาดต่างประเทศ  

- กลุ่มผูผ้ลติชมุชนมี

ศกัยภาพดอ้ยกวา่ทุก

กลุ่ม ทัง้การบรหิาร

การตลาด ชอ่งทางการ

จาํหน่าย ราคาและการ

ตัง้ราคา และการ

ส่งเสรมิการขายตลาดใน

ประเทศและตลาดนอก

ประเทศ 

แบ่งเป็นตลาดใน

ประเทศ และตลาด

ต่างประเทศ  

- มพีนกังานขายทีม่ี

บุคลกิดเีป็นนกัขายมอื

อาชพี 

- มผีลงานวจิยัอา้งองิ

เกีย่วกบัผลการทดลอง

ใชผ้ลติภณัฑ ์

1) กลุ่มผูผ้ลติชมุชน มสีถานะ

ทางการเงนิ แหล่งเงนิทุน การ

วางแผนการเงนิและอตัราส่วน

ทางการเงนิมปีรมิาณน้อยกวา่

กลุ่มผูผ้ลติผูป้ระกอบการราย

เดยีวและSMEs 

2) กลุ่มผูผ้ลติผูป้ระกอบการ

รายเดยีวและSMEs มปีญัหา

ดา้นการตรวจสอบสถาน

ทางการเงนิมากกวา่กลุ่มผูผ้ลติ

ชมุชน 

 

 

 

 

 

  4.1.2 ปญัหาอุปสรรค ในการดาํเนินงาน พบว่า  

  ดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ กลุ่มโอทอปขาดความรูก้ารขยายธุรกจิใหมซ่ึง่พบทัง้

ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั ขาดทกัษะในการจดัทาํแผนธุรกจิและวางแผนอย่างมอือาชพีซึง่สว่น
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ใหญ่พบในระดบัจงัหวดั และทกัษะในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ การรอรบัการชว่ยเหลอืจาก

ภาครฐัส่วนใหญ่จะพบในระดบัจงัหวดัรวมทัง้ความไมพ่รอ้มของภาครฐัทีไ่มส่ามารถสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานกลุ่มอย่างเตม็ทีท่าํใหก้ลุ่มโอทอปสว่นหนึ่งขาดทศิทางและความรูใ้นการเขา้ถงึขอ้มลูและ

การสนบัสนุนการดาํเนินงานจากภาครฐั ทีส่่งผลใหก้ลุ่มดอ้ยประสทิธภิาพ 

  ด้านการบริหารการผลิต ได้แก่ ขาดปจัจัยการผลิตที่ต่อเนื่ องตลอดทัง้ปีพบทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั ระบบการตรวจสอบกระบวนการผลติเขม้งวดและปรมิาณการผลติไม่

สมํ่าเสมอส่วนใหญ่พบในระดบัจังหวัด ขาดแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พบใน

ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั หน่วยงานรบัผดิชอบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมไีมเ่พยีงพอ

ส่วนใหญ่พบในระดบัจงัหวดั  

  ดา้นการบรหิารการตลาด ไดแ้ก่ ช่องทางการจําหน่ายมน้ีอยส่วนใหญ่พบในระดบัจงัหวดั 

ราคาผลติภณัฑ์ไม่มกีารควบคุมและกําหนดโดยผูผ้ลติพบทัง้ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั การ

ส่งเสรมิการขายมเีพยีงหน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่พบในระดบัจงัหวดั  

  ดา้นการบรหิารการเงนิ ไดแ้ก่ สถานะทางการเงนิมคีวามผนัแปร สถาบนัการเงนิมคีวาม

เขม้งวด และมเีงื่อนไขสูง การวางแผนทางการเงนิและบญัชีไม่เป็นระบบสากลซึ่งปญัหานี้พบทัง้

ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั 

 4.1.3 เงื่อนไขสู่ความสําเร็จ คือ มีองค์ความรู้ด้านการบรหิารจดัการกลุ่มและควบคุม

กระบวนการผลติดว้ยการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ GMP ทีห่น่วยงานภาครฐักาํหนดอย่างเขม้งวด 

ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดทําเอกสาร ด้านการ

ดาํเนินการผลติ กลุ่มมกีารบรหิารจดัการและการตรวจสอบโดยใชร้ะบบสมาชกิ  ผลติโดยใชก้รรมวธิี

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิผสมผสานเทคโนโลยใีหม่ๆเพื่อลดต้นทุนการผลติและควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานผลติภณัฑ ์มเีครือ่งหมายรบัรองผลติภณัฑส์มนุไพรโดยกระทรวงสาธารณสุข  ใชห้น่วยงาน

ภาครฐัและประชารฐั ในการส่งเสรมิสนับสนุนประชาสมัพนัธ์ช่องทางการจดัจําหน่ายทัง้ในและ

ต่างประเทศ มเีครอืข่ายใหก้ารสนบัสนุนเรื่องวตัถุดบิและกระจายสนิคา้ มกีารจดัทําระบบบญัชทีีเ่ป็น

หลกัสากลสามารถตรวจสอบได ้และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค โดยไดเ้ปรยีบเทยีบ

กลุ่มประสบผลสาํเรจ็ระดบัประเทศและในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี มดีงันี้ 
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ด้าน กลุ่มโอทอปท่ีประสบผลสาํเรจ็ระดบัประเทศ 
กลุ่มโอทอปท่ีประสบผลสาํเรจ็ระดบัจงัหวดั

ในพื้นท่ีอบุลราชธานี 

ด้านการบริหาร

จดัการองคก์ร 

 

-มกีารสง่เสรมิจากภาครฐัใน 2 ระดบั คอืระดบัปฐม

ภูม ิเป็นการใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นการ

สรา้งเครอืขา่ย และการถ่ายทอดความรู ้สว่นระดบั

ทตุยิภูม ิคอืการช่วยเหลอืในดา้นการเขา้ถงึแหล่ง

ทนุ การพฒันาคณุภาพมาตรฐานและช่องทางการ

จาํหน่ายสนิคา้สูผู่บ้รโิภค 

-กลุ่มมคีวามแตกต่างดา้นผูนํ้าด ีมวีสิยัทศัน์เป็นผูนํ้า

การเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่กลุ่มมขีนาดเลก็ลง 

มกีารสง่เสรมิจากภาครฐั2ระดบัคอืระดบัปฐม

ภูม ิดา้นการจดัตัง้กลุ่ม การพฒันาเครอืขา่ย

การถ่ายทอดความรู ้สว่นระดบัทตุยิภูม ิคอืการ

สง่เสรมิสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัดา้น

การพฒันาสนิคา้ใหม้คีณุภาพมาตรฐานและ

ช่องทางการจําหน่ายสนิคา้สูผู่บ้รโิภค 

ด้านการบริหาร

การผลิต 

 

 

-มคีวามรูเ้รื่องมาตรฐานGMPและสามารถอธบิาย

แนวทางปฏบิตัเิพือ่การรบัรองตามทีห่น่วยงาน

ภาครฐักําหนดได ้

-มสีนิคา้หลายกหลายสอดคลอ้งกบัสงัคมวฒันธรรม

และความตอ้งการของผูบ้รโิภคในเขตเมอืง 

-สนิคา้ทีจ่ําหน่ายมคีณุภาพและมาตรฐานไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐานทกุกลุ่ม 

-มกีารนําเสนอนวตักรรมใหมข่องผลติภณัฑอ์ย่าง

ต่อเน่ืองโดยใชข้อ้มลูความตอ้งการของผูบ้รโิภคใน

การสัง่ซือ้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

-มคีวามรูเ้รื่องGMPแต่ศกัยภาพการลงทนุตํ่า  

-ดาํเนินงานมกีารผลติตามคาํสัง่ซือ้ของลูกคา้ 

และผลติเพือ่จาํหน่ายกบัหน่วยงานสาธารณสุข

และสง่เครอืขา่ยโอทอป 

-ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติแบบพืน้บา้นภายใตก้าร

กํากบัดแูลจากหน่วยงานภาครฐั 

-ขาดความรูเ้รื่องนวตักรรมใหม ่

-ใชร้ะยะเวลาในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่

ด้านการบริหาร

การตลาด 

 

 

- มศีกัยภาพตลาดใน และตลาดต่างประเทศสงู  

- มพีนกังานขายทีม่บีุคลกิดเีป็นนักขายมอือาชพี 

- มผีลงานวจิยัอา้งองิเกีย่วกบัผลการทดลองใช้

ผลติภณัฑเ์พือ่สรา้งความเชื่อถอืแก่ลูกคา้ 

-ใชเ้ครอืขา่ยโอทอปสมุนไพรระดบัจงัหวดั/ระดบั 

Clusterประเภทสมนุไพร และ เครอืขา่ย 

โอทอป ระดบัประเทศ 

-การตัง้ราคาตามผลงานวจิยัและนวตักรรมใหม่

ราคาสงูกว่าทอ้งตลาด 

-ตลาดในชุมชน/ระดบัอําเภอ/ระดบัจงัหวดั/

นอกจงัหวดั 

-มกีรรมการและสมาชกิเป็นนกัเดนิตลาดเพือ่

นําสนิคา้จาํหน่ายโดยตรงกบัลูกคา้ 

-ไมม่ผีลงานวจิยัอา้งองิแต่อา้งบุคคลทีเ่คยใช้

ผลติภณัฑไ์ดผ้ลแบบปากต่อปาก 

-การพฒันาผลติภณัฑใ์ชห้น่วยงานภาครฐั 

-การตัง้ราคาตามทอ้งตลาด 

-ใชเ้ครอืขา่ยโอทอปสมุนไพรในและนอกชุมชน 

ด้านการบริหาร

การเงิน 

-มกีารจดัทําบญัชแีละวางแผนการเงนิอยา่งเป็น

ระบบ 

-ใชแ้ผนธรุกจิในการประกอบการขอแหล่งเงนิทุน

เพือ่สง่เสรมิการลงทนุจากธนาคาร 

- มกีารตรวจสอบระบบบญัชแีละอตัราสว่นทางการ

เงนิผ่านระบบธนาคาร 

-มเีงนิทนุหมุนเวยีนมสีภาพคล่องสงู 

-มกีารบรหิารดว้ยคณะกรรมการและการมสีว่น

ร่วมจากสมาชกิมกีารวางแผนขยายเป็นธรุกจิ

ชุมชนครบวงจร 

-แหล่งเงนิทนุจากการระดมหุน้กบัสมาชกิ 

-การจดัทาํบญัชแีบบง่ายไมเ่ป็นระบบ 
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4.2 ระยะท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคผลิตภณัฑ ์          

โอทอปประเภทสมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร มดีงันี้ 

 4.2.1 พฤติกรรมและความต้องการในการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ มอีงค์ประกอบ 5 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลติภณัฑ์ พบว่าผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมและความต้องการซื้อผลติภณัฑท์ีผ่ลติจาก

สมุนไพรทีม่าจากวตัถุดบิธรรมชาต ิปลอดสารเคม ีผลติภณัฑม์คีวามเป็นอตัลกัษณ์ประจําทอ้งถิน่ มี

ความประณีตสวยงาม ผลติดว้ยมอืทําใหผ้ลติภณัฑ์ทรงคุณค่า 2) ดา้นผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ พบว่า 

ผูบ้รโิภคมพีฤติกรรมซื้อผลติภณัฑ์ทีผ่ลติโดยกลุ่มผู้ผลติและผู้ประกอบการเป็นกลุ่มโอทอปมาจาก

ภาคชนบท เป็นผู้ทีม่อีงค์ความรู ้มทีกัษะและมปีระสบการณ์เรื่องเกี่ยวกบัสมุนไพรและวธิีการใช้

ผลติภณัฑป์ระเภทสมนุไพรเป็นอย่างด ี3) ดา้นกระบวนการผลติ พบว่า ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภณัฑ์สมุนไพรทีม่กีรรมวธิผีลติโดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่แบบดัง้เดมิหรอืเป็นสนิคา้ทีเ่คยใช้และ

บอกต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ผลติโดยใชก้ารสบืทอดและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงดา้นการรกัษาโรค

ด้วยสมุนไพรและมขี้อมูลสรรพคุณหลงัการใช้เห็นผลชดัเจนมคีวามน่าเชื่อถือ 4) ด้านความเชื่อ 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซื้อสมนุไพรเพราะมคีวามเชือ่ว่าสมนุไพรมคีุณสมบตัแิละสรรพคุณดา้นการ

บรรเทาบาํบดัและรกัษา มผีลการทดลองใชห้รอืมขีอ้มลูจากผลการทดลองใช ้การบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น

รวมทัง้เชื่อว่ามกีารนําองค์ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่มาผลติเป็นสนิคา้ 5) ดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ 

พบว่า กลุ่มผู้ผลติโอทอปมกีารนําความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการแปรรูปสมุนไพรให้มี

ความหลากหลายมากขึน้ มกีารพฒันารูปร่างสนิคา้และบรรจุภณัฑใ์หส้ะดวกต่อการใชม้ากขึน้ มกีาร

ผลติสนิคา้ด้วยเครื่องมอืทนัสมยัเพื่อใหม้คีุณภาพและมาตรฐานแต่คงไวอ้งค์ความรู้เรื่องภูมปิญัญา

ทอ้งถิ่นและแพทย์แผนไทย มกีารนําสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมร่วมกบัผลติภณัฑ์อื่นเพื่อสรา้งมูลค่า

และเพิม่ทางเลอืกแก่ผูบ้รโิภคใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้  

4.2.2. ขอ้เสนอแนะของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร 

มดีงันี้ 

     1) ด้านผลิตภัณฑ์  ควรมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขนาดเพื่อให้ผู้บริโภค

สามารถเลอืกซื้อได้โดยคํานึงถึงเพศวยัรายไดข้องลูกคา้ ผลติภณัฑ์ควรมขีนาดแตกต่างกนั และมี

ผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย  ควรมฉีลากเพือ่ระบุสรรพคุณและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ ์

ตวัอกัษรมขีนาดพอดกีบัสายตาเพื่อให้ผู้บรโิภคได้อ่านขอ้บ่งชี้ได้อย่างชดัเจน มทีัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษกาํกบั 2) ดา้นผูผ้ลติผูป้ระกอบการ กลุ่มโอทอปควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจโรคและวธิกีาร

รกัษาทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานภาครฐั ควรมเีครอืขา่ยผูป้ระกอบการดา้นส่งเสรมิสุขภาพโดย

ใชส้มุนไพรทีห่ลากหลาย ควรมกีารจดัวางตําแหน่งผลติภณัฑ์หลกั ผลติภณัฑร์อง เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์

มีความโดดเด่นแตกต่างกัน 3) ด้านกระบวนการผลิต กลุ่มโอทอปควรให้ความสําคัญตัง้แต่
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กระบวนการเตรยีมดนิ การปลกู การเกบ็เกีย่ว และการเกบ็รกัษา ทีเ่ป็นกระบวนดัง้เดมิแต่โบราณมี

ภาพถ่ายแสดงกระบวนการผลติใหลู้กคา้ได้เห็นหรอืร่วมทดลองการผลติง่ายๆไม่ซบัซ้อน ผูบ้รโิภค

สามารถนําความรูไ้ปผลติเองได ้ควรอนุรกัษ์รปูแบบกระบวนการผลติดัง้เดมิไว ้เพื่อเป็นการสบืทอด

ภูมปิญัญาร่วมสมยั 4) ดา้นความเชื่อ ควรสรา้งความเชื่อถอืในคุณประโยชน์ของสนิคา้ ผูบ้รโิภคซื้อ

ภายใต้ความเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ์ ควรมเีอกสารเกีย่วกบัผลงานวจิยัทีเ่ป็นวชิาการเพิม่เตมิใหก้บั

ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติมาแต่โบราณ ควรมขีอ้มลูบุคคลอ้างองิทีเ่คยใชผ้ลติภณัฑ์  5) ด้านเทคโนโลยกีาร

ผลติ กลุ่มโอทอปควรให้ความสําคญัด้านคุณภาพและมาตรฐานภายใต้การรบัรองและควบคุมโดย

หน่วยงานภาครฐัอย่างเคร่งครดัเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้บรโิภค รวมทัง้แสดงเอกสารการรบัรอง

คุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑแ์สดงควบคู่กบัผลติภณัฑท์ีว่างจาํหน่าย 

 4.3 ระยะท่ี  3 การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของกลุ่มโอทอป  ประเภท

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร  โดยผู้วจิยัไดนํ้าผลการศกึษาระยะที่1 และระยะที่ 2 มาสรา้งและพฒันา

คู่มอืฝึกอบรมการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรทไีม่ใช่อาหาร และ

ผูส้นใจทัว่ไป  

 รายละเอียดการสร้างคู่มือฝึกอบรม 

(1) จดุมุ่งหมายการอบรม 

เพื่อให้สําหรบัเจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มอืการฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาศกัยภาพการ

ดําเนินงานแก่กลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร และผูส้นใจทัว่ไป ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

แนวทางการพฒันาศกัยภาพตนเองใหส้ามารถพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพและมาตรฐาน สามารถ

ขอรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑไ์ดแ้ละบรหิารงานกลุ่มมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

  (2) เน้ือหาการอบรม ประกอบด้วย 

 ประกอบด้วย การขบัเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ์ ความรูเ้รื่องสมุนไพร 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มาตรฐานสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พฤติกรรมและความต้องการของผู้บรโิภคต่อผลติภณัฑ์โอทอปประเภท

สมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร และ แนวทางการพฒันาศกัยภาพ 4 ดา้น คอื ดา้นการบรหิารจดัการองค์กร 

ด้านการบรหิารจดัการผลติ ด้านการบรหิารจดัการตลาด และด้านการบรหิารจดัการเงนิ และการ

จดัทาํแผนพฒันาตนเอง 

  (3) แผนการฝึกอบรมการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มโอทอป  

     ในการจดัทาํแผนการฝึกอบรมสามารถปรบัใชร้ะยะเวลาตามความเหมาะสม ตัง้แต่ 3 

ชัว่โมง ถงึ 6 ชัว่โมง 
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  (4)  เคร่ืองมือการประเมินการอบรม เป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ

การฝึกอบรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เนื้อหาประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื ขอ้มลูสว่น

บุคคล แบบประเมนความพงึพอใจการฝึกอบรมและ ขอ้เสนอแนะ 

 โดยมขี ัน้ตอนการจดัทาํคู่มอื 5 ข ัน้ตอน ดงันี้  

3.1 การศกึษาวตัถุประสงคใ์นการนําคู่มอืไปใช ้พบว่า ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน

โอทอป มคีวามเหน็ว่า ควรมกีารผลติคู่มอืการฝึกอบรมเพื่อนําไปใชป้ระกอบการฝึกอบรมใหค้วามรู้

แก่กลุ่มโอทอป รองลงมาคอื เพื่อนําไปผลติสื่อการฝึกอบรมความรู้ความเขา้ใจแก่กลุ่มโอทอป และ 

การแสวงหาแหล่งเงนิทุนภายในและภายนอกชุมชนเพื่อพฒันากลุ่มโอทอป และ เพื่อนําไปใชใ้นการ

ประสานความร่วมมอืหน่วยงานภาครฐัและประชารฐัในการส่งเสรมิและสนบัสนุน  

3.2 การร่างคู่มอืและพฒันาคู่มอื จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสม

ของคู่มอืการฝึกอบรมการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มโอทอปประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก จํานวน 2 ดา้นคอืดา้น

การใชภ้าษา และรปูเล่ม ส่วนระดบัมากทีสุ่ดคอืการนําไปใช ้ดา้นเนื้อหา และดา้นการออกแบบ  

3.3 การจดัเวทีประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการนําไปใช้ พบว่าคู่มือมี

ความเหมาะสมในระดบัมากที่สุดมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมากที่สุด และสามารถนําไปใชใ้นระดบั

มากทีสุ่ด  

3.4 การนําคู่มอืไปทดลองใช ้พบว่าก่อนการอบรมผูเ้ขา้อบรมมรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจที่

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 14.92 คะแนนคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนหลงัอบรมมรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจที่

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 22.15 คะแนนและเมือ่นําไปทดสอบค่า t (t-test) แบบกลุ่มทีไ่ม่อสิระ (t-dependent) 

เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนวดัผลก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่าหลงัการอบรมค่า

คะแนนสงูขึน้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.01  

3.5 การประเมนิความพงึพอใจที่มต่ีอการฝึกอบรมโดยใช้คู่มอืการพฒันาศกัยภาพการ

ดําเนินงาน พบว่าผู้เขา้อบรมมคีวามพงึพอใจการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวทิยากรอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากที่สุด คอื การถ่ายทอด

ความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจนรองลงมา คอื ดา้นสถานที/่ระยะเวลา/การบรกิารอยู่ระดบัความพงึ

พอใจมากทีสุ่ด คอืคอืระยะเวลาในการฝึกอบรมและดา้นการนําความรูไ้ปใชอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื 

สามารถนําความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในการปฏบิตัิงานได้และความเหมาะสมกบัการนําไปต่อยอด

นวตักรรมใหม่ ผลการนําความรูสู้่การปฏบิตัใินการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานกลุ่มโอทอปประ

เภทสมุนไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร พื้นที่จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มสามารถนําไปพฒันาการบรหิารจดัการ

กลุ่มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และกลุ่มได้สมคัรลงทะเบียนผู้ประกอบการโอทอปทัง้ 5 กลุ่มใช้
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ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร จํานวน 3 กลุ่ม ที่เหลือได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่แต่ยงัคง

ผลติภณัฑล์กูประคบสมนุไพร 
  

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1. ศักยภาพการดําเนินงานของกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ ใช่อาหาร 

ประกอบด้วย การบรหิารจดัการองค์กร การบรหิารการผลติ การบรหิารการตลาดและการบรหิาร

การเงนิ ดงันี้ 

 5.1.1 การบรหิารจดัการองค์กร พบว่า กลุ่มโอทอปประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร มกีาร

บรหิารจดัการองค์กร 2 ระดบั คอืระดบัปฐมภูม ิเป็นการก่อเกดิ การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านองค์

ความรูแ้ละงบประมาณ การเขา้ถึงองค์ความรูแ้ละเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการองค์กรด้วยตวักรรมการ

และสมาชกิกลุ่มเอง และ ระดบัทุตยิภูม ิเป็นการช่วยเหลอืหลงัการจดัตัง้กลุ่มโดยหน่วยงานภาครฐั 

เอกชน ทัง้ด้านวิชาการและงบประมาณเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกลุ่ม การเขา้ถึงแหล่งทุน การ

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ ช่องทางการจาํหน่าย มโีครงสรา้งการบรหิารงานกลุ่มทีเ่ป็น

ทางการ มกีารจดทะเบียนกลุ่ม แต่งตัง้คณะกรรมการ การแบ่งบทบาทหน้าที่ มรีบัสมคัรสมาชิก 

จดัตัง้กฎระเบยีบกลุ่ม จดัหาเงนิกองทุนโดยการระดมเงนิหุน้จากสมาชกิ มกีจิกรรมทีก่ลุ่มดาํเนินการ

เองได ้มกีารจดัทําระบบบญัชแีบบง่าย มกีารประชุม มกีารจดัสรรผลประโยชน์ให้กบัสมาชกิ มกีาร

ขอรบัการสนับสนุนดา้นองค์ความรูว้ชิาการเพื่อเพิม่ทกัษะการบรหิารงานจากภาครฐั  สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของ พนารชั ปรดีากรณ์ (2550) , วรกจิ อุปจนัทร ์(2554) ; ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

และอุทศิ สงัขรตัน์ (2556) ที่พบว่า สาเหตุในการเขา้ร่วมกลุ่มโอทอปส่วนใหญ่เกดิจากแรงผลกัดนั

ของรฐับาลหรือด้านการเมอืงโดยการสร้างกิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเข้าคดัสรรเพื่อ

กาํหนดมาตรฐานดาว มเีป้าหมายเพือ่ใหส้นิคา้ของกลุ่มไดร้บัการพฒันาเป็นทีย่อมรบัและสรา้งรายได้

ให้ตนเองและสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็รวมไปถงึการเพิม่ช่องทางการตลาดโดยส่วนใหญ่คาดหวงัการ

สนับสนุนจากภาครฐัสูง ได้แก่ เงนิทุน ช่องทางการตลาด การจดัจําหน่าย การพฒันารูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์ และการฝึกอบรม ภาครฐัมกีารกําหนดนโยบายและเป้าหมายของการจดัตัง้กลุ่มทีช่ดัเจนการ

สนับสนุนบุคลากร คอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนติดตามการดําเนินงาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสุ

ดาวรรณ เครอืพานิช (2551) ทีพ่บว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อศกัยภาพของกลุ่ม คอื จํานวนปีของผูนํ้า

กลุ่ม จํานวนสมาชิก จํานวนกิจกรรม การมสี่วนร่วมของชุมชน ความสมัพันธ์กบัลูกค้า การวาง

แผนพฒันากลุ่ม การมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้ขายวตัถุดบิ การจดัทําฐานขอ้มูลของลูกค้าการใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่ชุมชน สอดคล้องกบัการศึกษาของ เรวตัร ธรรมาอภิรมย์ และสมหมาย อุดมวิทิต 

(2554) ทีพ่บว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อศกัยภาพของกลุ่มไดแ้ก่การวางแผนพฒันากลุ่ม จํานวนปีของ
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ประสบการณ์ ผูนํ้ากลุ่ม จํานวนสมาชกิ ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้การมคีวามสมัพนัธ์กบัผูข้ายวตัถุดบิ

และการจดัทําฐานขอ้มูลลูกค้า และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของพมิพ์พร วศิวววิฒัน์สกุล (2551) ที่

พบว่ากลยุทธใ์นการประกอบธุรกจิความคดิสรา้งสรรคภ์มูปิญัญาจะมคีวามสาํเรจ็ในระดบัสงู  

5.1.2 การบรหิารการผลติ พบว่า กลุ่มมกีารผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานภายใต้

การควบคุมดูแลของหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข มกีารนําผลติภณัฑ์ไปตรวจสอบเพื่อขอ

รบัรองมาตรฐานจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัและสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ผลติสนิคา้โดย

ใชอ้งค์ความรูจ้ากภูมปิญัญาท้องถิน่มาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตามความต้องการของผูบ้รโิภค มกีาร

ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใหก้บัสมาชกิภายในครอบครวั เครอืญาตแิละสมาชกิ

กลุ่ม มกีารสรา้งและพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการปฏบิตัติวัในระหว่างกระบวนการผลติ มกีาร

วางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัฤดกูาลของวตัถุดบิในทอ้งถิน่ มกีารใชว้ตัถุดบิสมนุไพรทีเ่กดิขึน้เอง

ตามธรรมชาต ิมกีารปลูกทดแทนในป่าชุมชน มเีครอืข่ายเป็นผูจ้ดัส่งวตัถุดบิป้อนและกระจายสนิคา้ 

การกําหนดราคาต้นทุน 2 ราคา คือราคาขายส่งและราคาขายปลีก และใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตรา

สญัลกัษณ์ของกลุ่ม สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลําดวน ขนัซ้อน และสุรพล เศรษฐบุตร (2558) ; 

ศุภธณศิร ์เตมิสงวนวงศ ์(2554) ทีพ่บว่า ผลติภณัฑค์วรมตีรายีห่อ้สนิคา้และมบีรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสม 

พฒันาการผลติใหไ้ดม้าตรฐานและรกัษามาตรฐานของผลติภณัฑใ์หค้งทีแ่ละพฒันาวธิกีารผลติเพือ่ให้

ไดผ้ลติภณัฑ์ตรงตามความต้องการของลูกคา้ และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ นลนิี แสงอรญั และ

สุมาล ีวาร ี(2552) ที่พบว่า การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม้คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ ทําโดยการนํา

วตัถุดบิในทอ้งถิน่มาใชใ้นการผลติใหม้คีวามหลากหลายและแปลกใหม ่ 

5.1.3 การบรหิารการตลาด พบว่า กลุ่มใช้เครือข่ายโอทอปและทีมประชารฐัเป็นช่อง

ทางการจาํหน่ายผลติภณัฑส์ู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มกีารตัง้ราคาสงูกว่ากลุ่มผูผ้ลติรายอื่น

โดยเน้นคุณค่าของผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่และเน้นอตัลกัษณ์ของชุมชน ผลติสนิคา้ได้

ในปรมิาณน้อยใช้ Hand made การส่งเสรมิการขายใช้ภาครฐัและภาคเอกชนในการเผยแพร่และ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับการศึกษาของกฤติญา มูลศรี (2556) การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และการออกร้านจําหน่ายสินค้ามีต้นทุนการจําหน่ายสินค้าที่สูง สอดคล้องกับ

การศกึษาของ ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ (2554) ที่พบว่ากลุ่มเป็นผู้กําหนดราคาสนิค้าเองทัง้นี้ทุก

ธุรกจิคาํนงึถงึตน้ทุนทีเ่สยีไปเป็นหลกั และวตัถุดบิราคาแพง และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของคาํแสน 

ประเสรฐิสุข (2555) ; เพยีงใจ เพยีรดํา(2557) ที่พบว่าการตลาดม ี5 ช่องทาง คอื จําหน่ายในที่ทํา

การกลุ่ม งานเทศกาล ศูนยส์่งเสรมิเศรษฐกจิครบวงจร เครอืข่ายกลุ่มแพทย์แผนไทยและในหา้งรา้น

ความสามารถในดา้นการตลาดโดยเฉพาะความสามารถในการเขา้ร่วมจําหน่ายสนิคา้ไดทุ้กระดบัทัง้

งานระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั ระดบัอําเภอ ระดบัตําบล หมูบ่า้นและงานเทศกาลต่างๆ  
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5.1.4 การบรหิารการเงนิ  พบว่า สถานะทางการเงนิมปีรมิาณเงนิทุนและศกัยภาพการ

บรหิารจดัการที่เหมาะสมกบักําลงัการผลติของกลุ่ม แหล่งเงนิทุน ม ี2 ประเภท คอื ทุนจากสมาชกิ 

และเงนิทุนจากการสนับสนุนหน่วยงานรฐั การวางแผนทางการเงนิใช้หลกัการพยากรณ์และการ

บรหิารความเสีย่ง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สุดาวรรณ เครอืพานิช (2551) ทีพ่บว่า กลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนก่อตัง้ขึ้นมาดว้ยการรวมตวักนัเองของสมาชกิเงนิทุนและเงนิทุนหมุนเวยีนมาจากสมาชกิเอง 

และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ลําดวน ขนัซ้อน และสุรพล เศรษฐบุตร (2558) ทีพ่บว่า การจดัทํา

บญัชขีองกลุ่มใหค้รบถ้วน ถูกต้อง เพื่อทราบต้นทุนการผลติที่แทจ้รงิจะทําใหส้ามารถกําหนดราคา

สนิคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม     

 5.2. ปญัหาและอุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

พบว่ากลุ่มประสบปญัหาดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร การบรหิารการผลติ การบรหิารการตลาด และ

การบรหิารการเงนิ ดงันี้  

  2.1 การบริหารจดัการองค์กร พบว่า กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู้การขยายธุรกิจใหม่

โดยเฉพาะในตลาดอเิลคทรอนิกส์ ขาดทกัษะในการจดัทําแผนธุรกจิและวางแผนขยายงานอย่างมอื

อาชพี ขาดทกัษะในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และ รอรบัการช่วยเหลอืจากภาครฐั กลุ่มขาด

ประสบการณ์ดา้นการบรหิารงานดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกจิการทํางานมเีพยีงกรรมการสมาชกิยงัไม่มี

ส่วนร่วมเท่าทีค่วร ปญัหาความไม่พรอ้มของภาครฐัทีไ่ม่สามารถสนบัสนุนการดําเนินงานกลุ่มอย่าง

เต็มที่ทําให้กลุ่มโอทอปส่วนหนึ่งขาดทิศทางและความรู้ในการเข้าถึงขอ้มูลและการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานจากภาครฐั ทีส่่งผลใหก้ลุ่มดอ้ยประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ลาํดวน ขนัซอ้น 

และสุรพล เศรษฐบุตร (2558) ที่พบว่าปญัหาด้านการบรหิารองค์กรวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่การ

กําหนดเป้าหมายหรอืทศิทางการดําเนินงานไม่ต่อเนื่องและไม่ชดัเจน สอดคล้องกบัการศกึษาของ  

วรกจิ อุปจนัทร ์(2554) ทีพ่บว่าการบรหิารกลุ่มมกีารประสานงานขอความช่วยเหลอืจากอบต.ในดา้น

การสนับสนุนงบประมาณ และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ พมิพพ์ร วศิวววิฒัน์สกุล (2551) ทีพ่บว่า 

กลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการดา้นการวางแผนเฉพาะเป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ด  

2.2 การบริหารจดัการการผลิต พบว่า กลุ่มโอทอปขาดปจัจยัการผลิตเช่นวัตถุดิบที่

ต่อเนื่องตลอดปีมเีพยีงบางฤดูกาล ระบบการตรวจสอบกระบวนการผลติมคีวามเขม้งวดและปรมิาณ

การผลติสนิค้าของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง ขาดแนวคดิสรา้งสรรค์ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ หน่วยงาน

รบัผดิชอบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมไีมเ่พยีงพอต่อการตรวจสอบสถานทีก่ารผลติของกลุ่ม

และไดร้บัแจง้ผลการตรวจสอบล่าชา้ และกลุ่มขาดทุนขยายกจิการงบประมาณ และจาํนวนบุคลากรที่

ให้คําแนะนําปรึกษาด้านธุรกิจจากภาครฐัมจีํากัด ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการออกแบบ

นวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ในแต่ละปี การนําสมุนไพรมาแปรรูปยงัไม่เต็มศกัยภาพ สอดคล้องกบั
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การศกึษาของ ธนาภา เทยีนมงคล (2552) ทีพ่บว่าปญัหาการดําเนินงานพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์

ชุมชนและท้องถิ่นมีปญัหาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของลําดวน ขนัซ้อนและ 

สุรพล เศรษฐบุตร (2558) ; ขนิษฐ พานชูวงศ์ (2558) ; ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ 

สงัขรตัน์ (2556) ที่พบว่าปญัหาด้านการผลิต มีสาเหตุจากสมาชิกมคีวามรู้และทักษะไม่เท่ากัน 

ต้นทุนการผลิตสูง วัตถุดิบที่ใช้ทําสีจากธรรมชาติขาดแคลน ขาดแคลนคนในช่วงฤดูฝน  

ขาดเครือ่งมอือุปกรณ์ทีท่นัสมยัสมาชกิใหมข่าดทกัษะฝีมอื การควบคุมคุณภาพสนิคา้โอทอปประเภท

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารส่วนใหญ่ปญัหาเกิดจากผู้ผลิตขาดความรู้ความเขา้ใจเรื่องคุณสมบตัิของ

วตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบและการควบคุมคุณภาพในการผลิต สอดคล้องกบัการศกึษาของ พาณ ี 

ศริสิะอาด (2549) ที่พบว่า การนําสมุนไพรมาใช้ยงัไม่เต็มศกัยภาพ เพราะพื้นที่มศีกัยภาพในการ

ผลติพืชสมุนไพรสูงแต่การนํามาใช้ตํ่า ผู้ผลติกลุ่มชุมชนยงัขาดศกัยภาพไม่สามารถปลูกและผลติ

สนิคา้ทีม่คีุณภาพไดท้นั และมกีารนําสนิคา้จากปา่เพื่อขายมากกว่าปลกู และสอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของ อนุชิต กุลมาลา (2552) ; ภทัรธิรา ผลงาม (2551) ที่พบว่าวตัถุดิบที่ใช้เป็นวสัดุในการผลิต

สนิคา้มแีนวโน้มลดลง ราคาแพง ตอ้งสัง่ซื้อจากทอ้งถิน่อื่น วตัถุดบิหายาก อตัราการผลติไมเ่พยีงพอ

ต่อความตอ้งการและสมาชกิมเีวลาทาํงานน้อย  

2.3 การบรหิารจดัการการตลาด พบว่า กลุ่มโอทอปมชี่องทางการจําหน่ายมน้ีอย ราคา

ผลติภณัฑ์ไม่มกีารควบคุมและกําหนดโดยผู้ผลติสนิค้า และการส่งเสรมิการขายมเีพยีงหน่วยงาน

ภาครฐั ขาดการประชาสมัพนัธ์และขยายช่องทางการจําหน่ายในและต่างประเทศ ราคาสินค้าไม่

แน่นอนมคีวามหลากหลาย สอดคล้องกบัการศกึษาของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนครและ อุทิศ 

สงัขรตัน์ (2556) ; คาํแสน ประเสรฐิสุข (2555) ปญัหาและอุปสรรคการดาํเนนิงานของวสิาหกจิชุมชน

คอืการขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการการตลาดรวมถงึขาดช่องทางจดัจาํหน่ายและขยายตลาด 

ขาดสถานที่แสดงและจําหน่ายผลติภณัฑ์ของกลุ่ม ขาดตลาดรองรบัผลติภณัฑ์ที่แน่นอน ช่องการ

การตลาดมน้ีอยแคบ สอดคล้องกบัการศกึษาของศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ (2554) ที่พบว่าปญัหา

หลกัคอืขาดความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ไมเ่พยีงพอ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกฤตญิา 

มลูศร ี(2556) ที่พบว่า ปญัหาช่องทางการจดัจําหน่ายมจีํานวนน้อยผลติภณัฑ์ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั และ

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของพนารชั ปรดีากรณ์ (2550) ทีพ่บว่ากลุ่มมคีวามกงัวลคอืการผลผลติล้น

ตลาดทาํใหร้าคาตํ่า  

2.4 การบรหิารจดัการการเงนิ พบว่า กลุ่มโอทอปมสีถานะทางการเงนิทีผ่นัแปรตามระบบ

เศรษฐกจิโลกดา้นกาํลงัซื้อลดลงและไมต่่อเนื่อง แหล่งเงนิทุนมคีวามเขม้งวดและกลุ่มมขีอ้จาํกดัดา้น

ทุนในการรองรบัการขยายงาน และการวางแผนทางการเงนิยงัไมเ่ป็นระบบ เงนิทุนมน้ีอยไมเ่พยีงพอ 

ขาดเงนิทุนหมุนเวยีนในการขยายพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ระบบบญัชไีม่เป็นระบบ ไม่สามารถนํา
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สถานะทางการเงนิอ้างองิในการขอกูก้บัสถาบนัการเงนิได ้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ลําดวน ขนั

ซ้อน และสุรพล เศรษฐบุตร (2558) ; ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทศิ สงัขรตัน์ (2556) ; 

ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ (2554) ที่พบว่า ปญัหาด้านการเงนิและบญัชกีลุ่มวสิาหกจิชุมชนประสบ

ปญัหาเงนิทุนหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ ไมส่ามารถกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิได ้ไม่มรีะบบบญัชทีีด่หีรอื

สมบรูณ์ทาํใหไ้ม่ทราบต้นทุนการผลติรายไดร้ายจ่ายหรอืกาํไรทีแ่ทจ้รงิ หรอืไมม่กีารทาํบญัชทีาํใหไ้ม่

ทราบต้นทุนการผลติที่แท้จรงิ มกีารใช้เงนิทุนหมุนเวยีนของวสิาหกจิชุมชนไปปะปนกบัค่าใชจ่้าย

ส่วนตวั และการศกึษาของ สุดาวรรณ เครอืพานิช (2551)  ทีพ่บว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนก่อตัง้ขึน้มา

ด้วยการรวมตัวกนัเองของสมาชิกเงนิทุนและเงนิทุนหมุนเวยีนมาจากสมาชกิเอง แหล่งที่มาของ

เงนิทุน จดัหาแหล่งเงนิทุนทีม่ตีน้ทุนตํ่า  

  3. เงื่อนไขสู่ความสําเรจ็การดําเนินงานของกลุ่มโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

พบว่าม ี4 ดา้น คอื กลุ่มโอทอปมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการบรหิารจดัการองค์กรอย่างเป็นระบบ 

การให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าตามเงื่อนๆมาตรฐานของ GMP มาตรฐาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)และมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) และถอืปฏบิตัอิย่างเขม้งวด 

ประกอบดว้ย 1) ดา้นอาคารสถานที ่เน้นความสะอาดในบรเิวณทีก่่อใหเ้กดิฝุน่ผง มมีาตรการป้องกนั

การแพร่กระจายของฝุ่นเพื่อป้องกันการปนเป้ือน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มโอทอปได้พัฒนา

ผลติภณัฑ์โอทอปใหม้คีุณภาพและมาตรฐานตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนดและถือปฏบิตัติาม

มาตรฐาน GMP การปฏิบตัิตัวของบุคลากรตามกฎระเบียบ 2) ด้านการพฒันาบุคลากร เน้นการ

ปฏบิตัิตวัของบุคลากรตามกฎระเบยีบ มวีธิปีฏบิตัิ SOP เกี่ยวกบัการรกัษาสุขภาพอนามยัและการ

แต่งกาย การสวมอุปกรณ์แก่พนักงาน การควบคุมโรคตดิต่อรา้ยแรง 3) ดา้นการจดัทําเอกสาร เน้น

การบนัทกึกระบวนการผลติทุกรุ่นทีผ่ลติ ตรวจสอบเอกสารใหต้รงขอ้เทจ็จรงิและการดาํเนินการผลติ

ตามขัน้ตอน มีช่องทางการจดัจําหน่ายมีภาครฐัและประชารฐั มีเครือข่ายให้การสนับสนุนเรื่อง

วตัถุดบิและช่องทางการตลาด และมกีารจดัทําและรายงานบญัชทีี่สามารถตรวจสอบได ้เนื่องจาก

สมุนไพรควบคุมดา้นคุณภาพและมาตรฐานอย่างเคร่งครดัเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้รโิภค 4) ด้าน

การดาํเนินการผลติ เน้นการจดัแยกเกบ็วตัถุดบิแต่ละชนิด มกีารเบกิจ่ายตามลาํดบัรบัเชา้-เยน็ก่อน-

หลงัและ การสุ่มตรวจยาทีบ่รรจุเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้ยาทีบ่รรจุและวสัดุสาํหรบัการบรรจุทีใ่ช ้เช่น ฉลาก 

เอกสารกํากบัยาวว่าถูกต้องหรือไม่ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกบั

การศึกษาของยุภา ประยงค์ทรพัย์ (2553) ที่พบว่า การพัฒนาผลติภณัฑ์ที่ประสบผลสําเร็จและ

สามารถตอบสนองสงัคมภายนอก มกีารพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพผลผลติในด้านต่างๆเพื่อให้

สามารถแข่งข ันได้อยู่ เสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของนิศารัตน์ โชติเชย (2556) ที่พบว่า 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ คือการเพิ่มขึ้นของ
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ยอดขาย การไดร้บัการรบัรองมาตรฐานและรางวลัทีม่ชี ื่อเสยีงและ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

และอุทศิ สงัขรตัน์ (2556) ทีพ่บว่าภาครฐัเป็นหน่วยงานสําคญัของการพฒันาวสิาหกจิชุมชนและการ

กาํหนดระเบยีบต่างๆเพือ่สนบัสนุนวสิาหกจิชุมชน  

 การศกึษาพฤตกิรรมและความต้องการของผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์โอทอปประเภทสมนุไพรที่

ไม่ใช่อาหาร พบว่าเหตุผลการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์มอีงค์ประกอบในการตดัสนิใจ ทัง้สิ้น 5 ด้าน 

ไดแ้ก่  

1. ด้านตัวผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้บริโภคต้องการสมุนไพรที่ใช้วตัถุดิบมาจากธรรมชาต ิ

ปลอดสารเคมมีาใชใ้นการผลติสนิคา้ มคีวามเป็นอตัลกัษณ์ประจําท้องถิน่ มคีวามประณีตสวยงาม 

สนิคา้ทีผ่ลติดว้ยมอืแบบดัง้เดมิทําให้ผลติภณัฑ์ทรงคุณค่าน่าใช ้เนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่นํามา

จากป่าชุมชน มกีารนํามาแปรรูปให้เหมาะสมกบัการนํามาใช ้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ทชิากร 

เกสรบวั (2556) ที่พบว่า ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะต้องพฒันาสินค้าหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละประเทศ และสอดคลอ้งกบั

การศกึษาของ พสิฏิฐ ์บุญไชย (2552) ;กฤตญิา มลูศร ี(2556) ทีพ่บว่า ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามพงึ

พอใจในการใชส้มุนไพรดูแลรกัษาสุขภาพมากขึน้ มกีารเปลีย่นแปลงค่านิยมและการอนุรกัษ์สบืสาน

วฒันธรรม ผลติภณัฑ์สะทอ้นภูมปิญัญาทอ้งถิน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืผลติภณัฑ์มเีอกลกัษณ์ประจํา

ทอ้งถิน่ และกลุ่มผูบ้รโิภคตระหนักในคุณค่าของงานภูมปิญัญาท้องถิน่ การศกึษาของ รายวด ีผดุง

กาญจน์, มนัส ชยัสวสัดิ ์และอญัภคัร์ ประพนัธเ์นตวิุฒ ิ(2556) ทีพ่บว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค

ต่อส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ การศกึษาของ ประเสรฐิ ดํารงสนัตกิุล (2557) ; ศุภธณิศร ์

เติมสงวนวงศ์ (2554) ที่พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็น ด้านผลิตภณัฑ์ สนิค้าดมีคีุณภาพและมี

หลากหลายประเภท หลายรปูแบบ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอืปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่

มกีารออกแบบสรา้งสรรคใ์หม ่และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

2. ด้านผู้ผลิตผู้ประกอบการ พบว่า ผู้บริโภคต้องการผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม 

โอทอปจากภาคชนบทมอีงค์ความรู ้มทีกัษะ มปีระสบการณ์ดา้นการผลติและใชส้มุนไพร สามารถ

อธบิายกระบวนการผลติที่เป็นกรรมวธิโีดยการสบืทอดมาจากบรรพบุรุษตัง้แต่โบราณ มกีารใช้ภูมิ

ปญัญาท้องถิ่นในการผลติสนิคา้โอทอปเพื่อนําออกมาจําหน่ายให้ผู้บรโิภคได้ใช้สะดวกมากยิง่ขึ้น

สามารถอธบิายสรรพคุณและวธิกีารใชใ้หก้บัผูบ้รโิภคและไดร้บัความน่าเชื่อถอืดา้นการดูแลสุขภาพ 

สอดคล้องกบัการศึกษาของรายวดี ผดุงกาญจน์, มนัส ชยัสวสัดิ ์และอัญภัคร์ ประพันธ์เนติวุฒ ิ

(2555) ที่พบว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อส่วนผสมทางการตลาดดา้นพนักงานอยู่ในระดบัสูง 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของประเสรฐิ ดํารงสนัตกิลุ (2557) ทีพ่บว่า พนกังานผูจ้าํหน่ายดแูลเอาใจใส่

ลูกคา้เป็นอย่างด ีการศกึษาของสุนิสา สุมาลยศกัดิ,์วรวทิย์ ประสทิธิผ์ล และ สุภาภรณ์ พรหมฤาษ ี
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(2556) ที่พบว่าการตัดสินใจซื้อของใช้แบรนด์เนมเพราะภาพลกัษณ์ที่มชีื่อเสยีงของผู้ใช้และจาก

คุณค่าสนิคา้ผ่านการพสิจูน์มาจนเป็นทีย่อมรบัในหลายๆดา้น   

3. ด้านกระบวนการผลติ พบว่า ผู้บรโิภคต้องการสมุนไพรที่ใชเ้ป็นสนิค้าหรอืนํามาเป็น

ส่วนผสมในสนิคา้เป็นวตัถุดบิจากธรรมชาต ิปลอดสารพษิ นําองคค์วามรูเ้กีย่วกบักรรมวธิผีลติทีส่บื

ทอดมาตัง้แต่โบราณผสมผสานกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นกระบวนการผลติ ใชเ้ครือ่งมอืสมยัใหม่

เพื่อให้สนิค้าน่าสนใจ มคีวามทนัสมยั การนํามาใช้สะดวกมากยิง่ขึ้นแต่ยงัคงรกัษาความเป็นภูมิ

ปญัญาท้องถิ่นไว ้สอดคล้องกบัการศกึษาของวยิะดา รตันเพชร (2556) ; ศุภธณิศร์ เตมิสงวนวงศ ์

(2554) ทีพ่บว่าสมุนไพรซึง่เป็นทุนทางสงัคมของทอ้งถิน่นํามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑส์ุขภาพเพื่อการ

สรา้งมลูค่าเพิม่และส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนถอืเป็นการพฒันาและเผยแพร่ภมูปิญัญาพืน้บา้นดว้ยการ

ดูแลสุขภาพที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัลํ้าค่าของทอ้งถิน่และยงัคงอนุรกัษ์ให้ดํารงอยู่อย่างยัง่ยนื

เพือ่สบืทอดสู่ลกูหลานรุ่นต่อๆไป ซึง่ผลติภณัฑส์่วนใหญ่มาจากการผสมผสานระหว่างภมูปิญัญาเดมิ

จากทอ้งถิน่  

4. ด้านความเชื่อ พบว่า ผู้บรโิภคต้องการสมุนไพรที่มคีุณสมบตัแิละสรรพคุณด้านการ

บําบดัและรกัษา มกีารแนะนําผลติภณัฑ์จากการทดลองใชรุ้่นสู่รุ่น ใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่มาผลติเป็น

สนิค้า เนื่องจากมกีารสบืทอดองค์ความรู้ดา้นการรกัษาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติมาพฒันาใหม ่

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของธติยิา ทองเกนิ (2552) ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้เนื่องจากเคยใชห้รอืใช้

ประจําเหน็สรรพคุณและเชื่อว่าสนิคา้สามารถช่วยบรรเทาอาการหรอืรกัษาอาการได ้ สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของอนุชติ กุลมาลา (2552) ทีพ่บว่า การพฒันาผลติภณัฑ์ยงัคงสบืทอดองค์ความรูเ้ดมิแต่

เน้นความประณีตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และผลติภณัฑ์ยงัคงใช้ประกอบพธิกีรรม

ตามประเพณี ความเชื่อเป็นองค์ความรู้ที่สบืทอดต่อกนัมาที่เกดิจากประสบการณ์ของผู้ผลติ และ

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สุภาภรณ์ ปิตพิร (2546) ที่พบว่า การบรโิภคผลติภณัฑ์สมุนไพรเป็น

การบรโิภคภายใตแ้นวคดิปรชัญาและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย เป็นการบรโิภคธรรมชาต ิและเป็นการ

นําสิง่ดีๆ ในอดตีมารวมกบัการพฒันาสมยัใหม ่ 

5. ดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ พบว่า ผูบ้รโิภคต้องการใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติที่

มคีุณภาพและมาตรฐานทนัสมยัมากขึน้ ทัง้รูปร่างและบรรจุภณัฑ์ทีห่ลากหลาย ผลติภณัฑ์เกดิจาก

ภูมปิญัญาท้องถิ่นผลิตด้วยเครื่องมอืทนัสมยัแต่คงไว้องค์ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเพิ่มมูลค่า

ผลติภณัฑ์มคีุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของธติยิา ทองเกนิ (2552) ทีพ่บว่ามกีารใช้

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการผลิตเพื่อพัฒนาให้การผลติมมีาตรฐานตามหลกั GMP สอดคล้องกบั

การศกึษาของอนุชติ กุลมาลา (2552) ; ธติิยา ทองเกนิ (2552) ; สุภา ศลีสร และสุภาภรณ์ อรุณด ี

(2548) ; คําแสน ประเสรฐิสุข (2555) ทีพ่บว่า การพฒันาผลติภณัฑ์ยงัคงสบืทอดองค์ความรูเ้ดมิแต่
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เน้นความประณีตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีในการผลิต มีการใช้

เทคโนโลยีการผลิตที่ควบคุมดูแลการนัตีรบัรองโดยหน่วยงานภาครฐั  และ การใช้เทคโนโลยีที่

ทนัสมยัในการผลติใหม้มีาตรฐานและผลติจากวตัถุดบิจากธรรมชาตจิรงิๆ การใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั

ในการผลติเพื่อพฒันาใหก้ารผลติมมีาตรฐานตามหลกั GMP เสนอแนวทางในการนําเทคโนโลยมีาใช้

ในกระบวนการผลติลูกประคบเพื่อเป็นการเพิม่มูลค่าผลติภณัฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดในและ

นอกประเทศ  

 การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน โดยการพัฒนาความรู้และแนวทางการพัฒนา

ศกัยภาพการดําเนินงาน เป็นการนําผลงานวจิยัในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 มากําหนดสร้างและ

พฒันาคู่มอืการฝึกอบรม มขี ัน้ตอนการจดัทําคู่มอื 5 ข ัน้ตอน คอื 1) การศกึษาความตอ้งการคู่มอื 2) 

การร่างคู่มอื 3) การจดัเวทปีระเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้การนําไปใช ้4) การนําเสนอคู่มอื

ต่อผูบ้รหิารระดบัจงัหวดั และ 5)การนําไปเผยแพร่ ผลการนําคู่มอืไปใชใ้นการฝึกอบรมกลุ่มโอทอป 

พบว่า กลุ่มโอทอปมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ มผีลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใชคู้่มอืในการฝึกอบรมอยู่

ในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากการสบืทอดองค์ความรูภู้มปิญัญาดัง้เดมิที่มอียู่ นํามาพฒันาผสมผสาน

การเรยีนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ก่อให้เกดิการปรบัตัวพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บรโิภคให้

สามารถพฒันาตนเองเพื่อเขา้สู่การแข่งขนัตามยุคโลกาภวิตัน์ กลุ่มมกีารสรา้งแนวทางการทํางาน

และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ตามบรบิทและความต้องการของแต่ละสงัคม เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์ได้รบัการ

ยอมรบัและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสงัคม สําหรบัความต้องการคอืควรมกีารผลติคู่มอืเพื่อใช้เป็น

เอกสารประกอบการฝึกอบรมกลุ่มโอทอปทุกประเภทและควรมกีารทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรมเพื่อ

ใชใ้นการตดิตามความกา้วหน้าการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มโอทอปทุกปี ซึ่งผลการวจิยั

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ วยิะดา รตันเพชร (2556) ทีพ่บว่า การเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมจะ

ทําใหส้งัคมยงัคงอยู่สอดคลอ้งกบั David C.McClelland (1973) อ้างใน ณรงค์วทิย์ แสนทอง 2547) 

ไดก้ล่าวถงึ ศกัยภาพหรอื Competency เป็นบุคลกิลกัษณะทีซ่่อนอยู่ภายใตป้จัเจกบุคคล ซึง่สามารถ

ผลกัดนัใหป้จัเจกบุคคลนัน้สรา้งผลการปฏบิตังิานทีด่หีรอืตามเกณฑท์ีก่าํหนดในงานทีต่นรบัผดิชอบ 

สอดคล้องกบัการศกึษาของอรรถพล อุสายพนัธ์ (2551) ที่พบว่าควรมคีู่มอืให้กลุ่มอาชพีได้ใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงาน สอดคล้องกบัการศกึษาของลําดวน ขนัซ้อน และสุรพล เศรษฐบุตร 

(2558) ที่พบว่าแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ม ี7 แนวทาง คือ 1) ด้านการผลิต 2) ด้าน

การตลาด 3 ) ดา้นระบบบญัช ี4) ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์5) ดา้นการสรา้งเครอืขา่ย 6) ดา้นการ

สบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 7) การพฒันาสมาชกิแนวทางการพฒันากลุ่มมกีารฝึกอบรมการออกแบบ

และการขอใบรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มกีารจดัอบรมคนรุ่นใหม่หรือประสานงานกับ

โรงเรยีนในชุมชนเพื่อบรรจุเป็นหลกัสูตรการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัประถมเพื่อกระตุ้นให้เดก็ได้
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เรยีนรู้ในโรงเรยีน และงานวจิยัของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สงัขรตัน์ (2556) ที่

พบว่า ภาครฐัเป็นหน่วยงานสาํคญัของการพฒันาวสิาหกจิชุมชนทัง้ในดา้นการใหค้วามรูก้ารพฒันา

ทกัษะด้านต่างๆการสนับสนุนด้านการตลาดและการกําหนดระเบยีบต่างๆเพื่อสนับสนุนวสิาหกิจ

ชุมชน  

สาํหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาในพื้นทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี พบว่า หลงัการฝึกอบรม กลุ่ม

มกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นมาตรฐานผลติภณัฑ ์มกีารจดัทาํเอกสารดา้นแผนธุรกจิอย่างชดัเจนเพื่อ

ใช้ประกอบการยื่นขอยืมเงนิขยายกิจการจากสถาบนัการเงนิ มกีารบรหิารงานที่มปีระสทิธภิาพ

เพิม่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูสํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัอุบลราชธานี มฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัการ

ขอเอกสารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.)เกีย่วกบัลกูประคบสมนุไพร ไดค้รบทุกกลุ่ม และ

กลุ่มไดส้มคัรลงทะเบยีนกลุ่มโอทอปประจําปี 2558 และนําผลติภณัฑ์สมคัรเขา้รบัการคดัสรรสุดยอด

หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑไ์ทย ประจาํปี 2559 ครบทุกกลุ่ม 

จากการศกึษา ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  

ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง คอื 1) จดัใหม้กีารฝึกอบรมสรา้งความรูค้วาม

เข้าใจการพัฒนาศกัยภาพกลุ่มโอทอป กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเพื่อให้การบรหิารจดัการ

องค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 2) ใหค้วามสําคญัและเขม้งวดในการตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานผลติภณัฑ์ก่อนนําออกจําหน่ายสู่ผูบ้รโิภค 3) บูรณาการทมีประชารฐัเขา้มาช่วยเหลอื

ในการแสวงหาช่องทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 4) จดัให้มกีารจําหน่ายผลติภณัฑ์โอทอป

ภายในทอ้งถิน่ อําเภอ จงัหวดัและระดบัประเทศบ่อยมากขึน้ 5) มตีรวจสอบและรายงานผลสถานะ

ทางการเงินของกลุ่มโอทอป กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในมาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ  

  ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มโอทอป คือ 1) ลดการพึ่งพิงจากภาครฐัในด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย การแสวงหาแหล่งทุนขยายธุรกิจ 2) สร้างภาคีเครือข่ายโอทอปที่ผลิตสินค้าประเภท

เดยีวกนัในรปูแบบ Cluster เพื่อช่วยเหลอืดา้นการตลาดและปจัจยัการผลติ 3) แสวงหาแหล่งเงนิทุน

ใน ชุ ม ช น เพื่ อ ข ย าย ธุ รกิ จ ทั ้ง จ าก ห น่ ว ย งาน ทั ้งภ าค รัฐ แ ล ะห น่ ว ย งาน ภ าค เอ ก ช น 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ

ผลติภณัฑโ์อทอปใหค้รบทุกประเภทและควรศกึษาถงึผลกระทบผลติภณัฑโ์อทอปประเภทสมนุไพรที่

ไม่ใช่อาหารเมือ่เปิด AEC เพื่อทราบความคดิเหน็ของชาวต่างชาตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่

อาหารทีส่่งออกจาํหน่ายจากประเทศไทย    
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