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บทคัดย่อ

	 การวิจัยมีวัตถุประสงค์	 (1)	ศึกษาสภาพการด�าเนินงาน	และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วน 

เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	(2)	 ศึกษาบริบทความเหมือนและ 

ความแตกต่างของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	วิสาหกิจ

ชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	และ	(3)	ศึกษาหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	

OTOP	ระดบั	1-3	ดาว	จ�านวน	100	คน	เครือ่งมอืวจิยั	คอื	แบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนา

หาค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	วิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ที่ศึกษาด้วยโปรแกรมทางสถิติ	และแบบสัมภาษณ์	วิเคราะห์ด้วยเนื้อหา

	 ผลการวิจัย	พบว่า	 (1)	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมด�าเนินงานกับผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์	OTOP	โดยผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางความคิดที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	

แต่ยังไม่ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	มาใช้ในการผลิต	(2)	โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	วิสาหกิจชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ต่างมุ่งเน้นน�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าของตนเพ่ือให้กิจการสามารถขายสินค้ามีก�าไร	และด�ารงอยู่รอดได้ใน

ธุรกิจ	(3)	รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มีความสัมพันธ์กัน	 โดยโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่	 Chi-square= 
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บทน�า
	 ใ น ส ถ านก า ร เ ศ รษ ฐ กิ จ โ ล กที่ เ กิ ด
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกัน
มากขึ้นผู ้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	รวมถึง 
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยวและ 
ระดับชุมชนท่ีท�าธุรกิจ	 ผู ้ประกอบการเหล่านี้ 

มีอ�านาจและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ	เนื่องจากทักษะของพวกเขาท�าให้
เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ขึ้นมานอก
จากนั้นยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี
(Bruque	and	Moyano,	2007)
	 ส�าหรบัในประเทศไทยผูป้ระกอบการได้รบั

23.044,	Chi-square/df=1.440,	df=16,	p=.113,	GFI=.953,	CFI=.988,	RMR=.029,	RMSEA= 

.067,	NFI=.963

ABSTRACT
	 This	research	is	focused	on	OTOP	producers	in	Mae	Hong	Son	province	and	aims:	 
(1)	 to	 investigate	 the	participation	 of	 stakeholders	 in	 the	producers’	 operations;	 
(2)	 to	compare	the	role	of	community	and	regional	producers,	small-and	medium-sized	
enterprises,	and	community	and	micro-enterprises	 in	building	economic	value	 in	 the	 
community	 through	 the	 use	 of	 innovation	 and	 creativity;	 and	 (3)	 to	 research	 the	 
relationships	between	the	 types	of	 innovation	used.	The	research	group	comprised	100	 
OTOP	producers,	 rated	with	between	1	and	5	stars.	The	 research	 tools	used	were	 
questionnaires,	which	were	analyzed	with	descriptive	statistics,	Percentage,	mean,	 
standard	deviation,	and	 factor	and	correlation	analysis	 through	 the	use	of	Statistical	 
software,	and	interviews,	which	were	investigated	with	content	analysis.
	 The	research	findings	are	that:	 (1)	public	and	private	organizations	cooperate	with	 
OTOP	producers	 through	procedures	 that	 involve	 the	application	of	 local	wisdom	but	 
they	have	yet	 to	develop	innovations	to	apply	to	production;	(2)	community	and	regional	
producers,	small-and	medium-sized	enterprises,	and	community	and	micro-enterprises	 
all	emphasize	the	application	of	 innovation	to	production	processes	as	a	way	of	staying	 
in	business	and	of	 increasing	profits;	and	(3)	 the	 types	of	participation	of	stakeholders	 
and	the	role	of	OTOP	producers	 in	building	value	 for	 the	community	 through	 innovation	 
showed	the	 following	empirical	 relationships:	Chi-square=23.044,	Chi-square/df=1.440,	 
df=16,	p=.113,	GFI=.953,	CFI=.988,	RMR=.029,	RMSEA=.067,	NFI=.963.

ค�าส�าคัญ	:	การมีส่วนร่วม	บทบาทผู้ประกอบการ	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

Keywords	:	Participation,	The	Role	Entrepreneurs,	Economic	value,	Production	Innovation
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ความสนใจมากจากรัฐบาล	เป็นที่เชื่อกันว่าการ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศส่วนหนึ่งมาจาก
แรงผลักดันของผู้ประกอบการ	(Thechatakerng	
2012,	2009;	Jansen	et	al,	2004;	Carree,	 
Van	and	Thurik,	2002)	จะเหน็ได้ว่าประเทศไทย
มจี�านวนผูป้ระกอบการทีห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนรายเดีย่วและระดบั
ชุมชน	วิสาหกิจรายย่อย	(Micro	Enterprises:	
MEs)	และโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ	์
(One	Tambon	One	Product:	OTOP)	กิจการ 
ดังกล่าวเป็นธุรกิจในระดับจุลภาคที่สร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ	ฉะนั้นหาก 
ผูป้ระกอบการเหล่านีต้้องการประสบความส�าเร็จ
ในธุรกิจจะต้องพัฒนาความรู ้หรือนวัตกรรม 
ใหม่ๆ	 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 
ตลอดจนสร้างการเรียนรู้จากพันธมิตรในท้องถิ่น 
และค� านึ งถึ งอิทธิพลของสภาพแวดล ้อม 
ที่เกี่ยวข้อง	 เง่ือนไขสภาพภูมิศาสตร์	 ปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจและการสรรค์สร้างกิจกรรมใน
ชุมชนเป็นส�าคัญ	(Minnitti	and	Bygrave,	2001,	
pp.15-16)	
	 นอกจากนี้ รั ฐบาล ไทย มุ ่ ง ใ ช ้ กล ไก 
ด้านเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของผู้ประกอบการ	 
เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและประยุกต ์ 
ใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม	วิถีชีวิต 
และภูมิปัญญา	เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด
เพิ่ม ข้ึน	 ภายใต ้นโยบายส�าคัญของรัฐบาล	
“โครงการหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 (One	
Tambon	One	Product:	OTOP)”	หรือปัจจุบัน
นี้เปลี่ยนช่ือเป็น	 “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	
(Outlet	To	On-Shelf	Peer	working:	OTOP)”	
	 ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	ของกลุ ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน	ประกอบด้วย	จังหวัดเชียงราย	
เชียงใหม่	น่าน	พะเยา	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	

และล�าพูน	 (กรมการพัฒนาชุมชน,	 2557,	
ออนไลน์)	มีธุรกิจ	OTOP	 เกิดขึ้นเป็นจ�านวน
มาก	และในปี	2553	กรมพัฒนาชุมชนได้เริ่ม 
ด�าเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบล	 
หนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย	(OTOP	Product	Champion:	 
OPC)	ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ใช้ช่ือ	OTOP	 
ที่มุ่งเป้าหมายสู่การสร้างรายได้และก�าไรให้กับ
ชุมชนของตนเอง	(กัลยาณี	สูงสมบัติ,	2554)
	 ปัจจบุนัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมจี�านวนผูผ้ลติ 
และผู้ประกอบการ	OTOP	ที่จดทะเบียน	จ�าแนก
ตามประเภทผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ	 จ�านวน	 
7	อ�าเภอ	มี	3	ประเภท	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	266	ราย	
มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	511	ผลิตภัณฑ์	 โดยได้รับ 
คัดสรรฯ	อยู่ในระดับ	5	ดาว	จ�านวน	11	กลุ่ม	 
ระดับ	4	ดาว	จ�านวน	39	กลุ ่ม	 ระดับ	3	ดาว	 
จ�านวน	10	กลุ่ม	ระดับ	2	ดาว	จ�านวน	9	กลุ่ม	 
และระดับ	1	ดาว	ไม่มี	 (ส�านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน,	2556)	
	 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
อยู่ในระดับ	5	ดาว	มีจ�านวน	11	กลุ ่ม	นับว่า 
เป็นจ�านวนที่น ้อยมาก	 เมื่อเทียบกับจ�านวน 
ผู ้ประกอบการ	OTOP	ที่ลงทะเบียน	จ�านวน	 
266	ราย	ฉะนั้น	การที่จะใช้กระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาขับเคลื่อนและ
ช่วยเหลือกลุ ่มผู ้ประกอบการ	OTOP	ที่อยู่ใน
กลุ่มระดับ	1-3	ดาว	 เกิดการพัฒนาไปสู่ระดับ	
4-5	ดาว	 ได้นั้น	ต้องพัฒนาตัวผู ้ประกอบการ	
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ	 มีมาตรฐาน	 
แม้กระทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม	 
รวมถึงการสร ้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตด้วย
นวัตกรรมที่ เกิดจากการบูรณาการโดยการ 
มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องให้เกดิการพฒันา
และยกระดับผลิตภัณฑ์	OTOP	สู ่สากลและ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพ
ก้าวไปสู่	 SMEs	ได้อย่างไร	ด้วยเหตุดังกล่าว 
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จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ  ์
เชิงสร ้างสรรค์	 ในจังหวัดแม่ฮ ่องสอน	 ทั้งนี ้
เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไปสู่ระดับ	
4-5	ดาว	ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ	OTOP	
อันเป็นรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตและ
พัฒนาเข้าสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงาน	และ
การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกับผูป้ระกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 2.	 เพื่อศึกษาบริบทความเหมือนและ
ความแตกต่างของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
วิสาหกิจชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ในการ
สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
	 3.	 เ พ่ือศึกษาหาความสัมพันธ ์ของ 
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การวิจัยในครั้งนี้ก ่อให ้เกิดประโยชน์ 
ดังต่อไปนี้	
	 1.	 มีการเผยแพร ่ความรู ้ ในรูปแบบ
รายงานการวิจัย	วารสารวิชาการ
	 2.	 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มี 
การส่งเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน	OTOP
	 3.	 ตอบสนองกลยุทธ ์ จั งหวั ดด ้ าน 
การส่งเสรมิและยกระดบัผลิตภณัฑ์	OTOP	ให้ได้
มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

	 4.	 คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	 เกิดการ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น
	 5.	 ระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง

การด�าเนินการวิจัย
	 วิธีด�าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม	
(mixed-methods	research)	โดยผสมระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 เวทีเสวนากลุ ่มย่อย	 
ส่วนการวจิยัเชิงปรมิาณ	(quantitative	research)	
ใช้แนวทางการวจิยัเชงิส�ารวจ	(survey	research)	
การวิจัยนี้ได้พัฒนามาจากการรวบรวมข้อมูล
บนพื้นฐานการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ 
ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	 ในบทที่ 	 2	 
รวมถงึการพฒันากรอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	ผูป้ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ที่จดทะเบียนท้ัง	3	ประเภท	 
คือ	(1)	กลุ่มผู้ผลิตชุมชน	(2)	ผู้ผลิตชุมชนที่เป็น
เจ้าของรายเดียว	และ	(3)	ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน	จ�านวน	 
2	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเมอืง	และอ�าเภอปางมะผ้า	 
จ�านวนทั้งสิ้น	130	ราย	ใช้วิธีการก�าหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่างของ	Darwin	Hendel	ขนาดกลุ่ม 
ประชากรที่ประมาณ	130	คน	ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน	 97	คน	 เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที ่
คลาดเคลื่อน	ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่	100	คน	(มนัส	สุวรรณ,	2556,	หน้า	70)
	 เครื่องมือวิจัย	 ได้แก่	 (1)	แบบสอบถาม	
และ	(2)	แบบสัมภาษณ์	ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวความคิด	ทฤษฎี	เอกสารต่างๆ	และงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	และตรวจสอบ
เคร่ืองมือเพื่อหาความเชื่อถือได้	 (Reliability)	 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Alpha	Coefficient)	
ของครอนบาค	จ�านวน	3	ปัจจัย	คือ	(1)	บทบาท 
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ผู้ประกอบการ	มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	.788	
(2)	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	มีค่าความเชื่อถือได้
เท่ากับ	.796	และ	(3)	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	มี
ค่าความเชือ่ถอืได้เท่ากบั	.845	ข้อค�าถามใช้มาตร
วัดแบบลิเกิรต์	5	ระดับ	(5-point	Likert	Scale)	 
คอื	1	หมายถงึ	น้อยทีส่ดุ	และ	5	หมายถงึ	มากท่ีสดุ	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	สถิติ
เชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติอนุมานวิเคราะห์ 
เส ้นทางความสัมพันธ ์ตามตัวแบบสมการ
โครงสร้าง	(Structure	Equation	Model:	SEM)	
ด้วยโปรแกรม	AMOS

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	พบว่า	 สภาพ
การด�าเนินงาน	และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พบว่า	ที่ผ่านมาผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์ 	 OTOP	 ได ้ด�าเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงตัวสินค้าอย่าง
เดียวเท่านั้น	แต่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	
ได้ใช้กระบวนการหลอมรวมความคิดความเชื่อ	
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจาก
บรรพบรุษุ	การท่องเทีย่ว	ศลิปวฒันธรรม	ประเพณ	ี
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน	การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้กับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้
ผลผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ	 
มเีอกลกัษณ์	มจุีดเด่น	จดุขาย	ทีรู่จั้กกนัแพร่หลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 (หลี	 วราฤทธิ์
หิรัญกุล,	2559,	สัมภาษณ์)	กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมขึ้นมาใช้ในกิจการของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ

และประสบผลส�าเรจ็ในการท�างาน	เนือ่งจากขาด
ความเข้าใจในเรื่องดังนี้	 (1)	การเข้าใจถึงสภาพ
แวดล้อมหรือสภาพภายนอกองค์กรที่เป็นอยู ่
ในปัจจุบันเพื่อเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ที่เหมาะสม	(2)	การเข้าใจสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรว่ามคีวามพร้อมในการทีจ่ะสร้างนวตักรรม
องค์กรหรอืไม่	เช่น	เงนิทนุ	และตัวบุคลากร	เป็นต้น	
(3)	การสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายในองค์กร
ธุรกิจตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับ
ปฏบัิติการ	เพือ่สร้างแนวทางในการปฏบัิติให้เป็น
ไปในทศิทางเดียวกัน	และป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะ
เกดิข้ึนจากบคุลากรบางกลุม่ทีไ่ม่สามารถยอมรบั
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	และ	(4)	นวัตกรรม
ที่ท�านั้นสามารถที่จะท�าได้ในความเป็นจริง	และ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	(ทุนรินทร์	 ศิริยานนท์,	
2559,	สัมภาษณ์)	นอกจากนี้การมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์	
OTOP	พบว่า	ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	ได้แก่	ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ ่องสอน	ส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	และ

ภาพที่ 1	ผลิตภัณฑ์	OTOP
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สถาบันการศึกษา	อาทิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่	 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	และสถาบัน 
การศึกษาอื่นๆ	
	 บริบทความเหมือนและความแตกต่าง 
ของโครงการผลิตภัณฑ์ ชุมชนและท ้องถิ่น	
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	วิสาหกิจ
ชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ในการสร้างมูลค่า
เพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ ่องสอน	พบว่า	 
กจิการดงักล่าวข้างต้นต่างน�านวตักรรมผลติภัณฑ์
เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าของตนเพื่อให้กิจการ
สามารถขายสินค้ามีก�าไร	และด�ารงอยู่รอดได ้
ในธุรกิจ	 อีกทั้งการน�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
มาใช้น้ันจะท�าให้กิจการของตนมีความสามารถ
ในการสร้างความได้เปรียบต่อคูแ่ข่งขัน	มยีอดขาย
ทีเ่พิม่สูงข้ึน	ส่งผลให้เกดิก�าไรเพิม่	กระทัง่สามารถ
ขยายกิจการของตนเองได้ในที่สุด	 โดยมีความ
แตกต่างในด้านวัตถุประสงค์	ด้านกฎหมายหลัก	
ด้านหน่วยงานหลัก	ด้านลักษณะของผู้ประกอบ
การ	และด้านประเภทของกิจการ
	 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ	พบว่า	ผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	มีจ�านวนทั้งสิ้น	100	คน	
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 โดย
มีอายุระหว่าง	41-50	ปี	มากที่สุด	 รองลงมา
มีอายุ	31-40	ปี	และ	51-60	ปี	ตามล�าดับ	มีระดับ 
การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด	รองลงมา 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีตามล�าดับ
	 ข ้อมูลทั่ ว ไปเกี่ ยวกับระยะเวลาการ 
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์	OTOP	พบว่า	ส่วนใหญ่ 

จดทะเบียน	8	ปี	ขึ้นไป	รองลงมาจดทะเบียน	
6-8	ปี	และจดทะเบียน	3-5	ปี	ตามล�าดับ	โดย 
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นประเภทกลุ่มผู ้ผลิต
ชุมชน	 รองลงมาเป ็นประเภทผู ้ผลิตชุมชน 
ที่เป็นเจ้าของรายเดียว	และเป็นประเภทผู้ผลิต
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามล�าดับ	
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ระดับดาว	 2	ดาว	 
รองลงมาระดับ	 1	 ดาว	 และระดับ	 3	 ดาว	 
ตามล�าดับ	 โดยมีผลการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่คงที่	รองลงมามีก�าไร	ตามล�าดับ
	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	
การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิ ง ยืนยันและ 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	พบว่า	 
ค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง	
พบว่า	บทบาทผู ้ประกอบการมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย ่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ	(p<.05)	บทบาทผู้ประกอบการ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.05)	และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ	(p<.05)
	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร ้างสรรค ์ 	 พบว ่า	 
ค่าสถิติความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า	ดังนี้	

ตารางที่ 1	 ตวัแบบมาตรวดัของรปูแบบการสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์ 

	 	 เชิงสร้างสรรค์

ตัวแปร

RIV	model

X2

23.044

X2/df

1.440

df

16

p-Value

.113

GFI

.953

CFI

.988

RMR

.029

RMSEA

.067

แปลผล

Accept
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	 จากตารางที่	1	ค่าไคสแควร์	 (X2)	เท่ากับ	
23.044	อัตราส่วนของไคสแควร์	กับ	degree	of	
freedom	(X2/df)	เท่ากับ	1.440	ค่าสถิติทดสอบ	
p-value	 เท่ากับ	 .113	ค่าสถิติวัดระดับความ
กลมกลืน	goodness	of	fit	 index	(GFI)	เท่ากับ	
.953	ค่าสถติวิดัระดบัความกลมกลืนเปรยีบเทยีบ	
comparative	fit	index	(CFI)	เท่ากบั	.988	ค่าสถติิ
วัดความคลาดเคล่ือนของตัวแบบในรูปของราก

Chi-square=23.044,	Chi-square/df=1.440,	df=16,	p=.113,	
GFI=.953,	CFI=.988,	RMR=.029,	RMSEA=.067,	NFI=.963

ภาพที่ 2	ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ของค่าเฉลีย่ก�าลงัสองของเศษเหลอืในรปูคะแนน
มาตรฐาน	root	mean	square	residual	(RMR)	
เท่ากบั	.029	ค่าความคลาดเคลือ่นของตัวแบบใน
รปูของรากของค่าเฉลีย่ก�าลงัสองของความคลาด
เคลื่อนโดยประมาณ	root	mean	square	error	of	
approximation	(RMSEA)	เท่ากบั	.067	และดชันี
วัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์	normal	fit	 index	
(NFI)	เท่ากับ	.963	ตามล�าดับ	ดังภาพที่	2

อภิปรายผล
	 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	มีจ�านวน
ทั้งสิ้น	100	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย	โดยมีอายุระหว่าง	41-50	ปี	มากท่ีสุด	 
รองลงมามอีาย	ุ31-40	ปี	และ	51-60	ปี	ตามล�าดบั	
มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด	 
รองลงมามกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรตีามล�าดบั
	 ข ้อมูลทั่ ว ไปเกี่ ยวกับระยะเวลาการ 
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์	OTOP	พบว่า	ส่วนใหญ่ 

จดทะเบยีน	8	ปี	ข้ึนไป	รองลงมาจดทะเบยีน	6-8	ปี	
และจดทะเบียน	3-5	ปี	ตามล�าดับ	โดยจดทะเบียน
ผลติภัณฑ์เป็นประเภทกลุม่ผูผ้ลติชมุชน	รองลงมา
เป็นประเภทผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว
และเป็นประเภทผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามล�าดับ	ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ 
ได้ระดับดาว	2	ดาว	รองลงมาระดับ	1	ดาว	และ
ระดับ	3	ดาว	ตามล�าดับ	โดยมผีลการด�าเนินธุรกจิ 
ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่คงท่ี	รองลงมามกี�าไร	ตามล�าดับ
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	 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต ่ อ บ ท บ า ท 
ผู ้ ประกอบการ 	 โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย=4.21	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 
.495)	 ส�าหรับผลการพิจารณาเป ็นรายข ้อ	 
ปรากฏว่า	 กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การอบรม	สัมมนา	
เพื่อหาความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ	อย่าง 
ต่อเนือ่ง	อยูใ่นระดบัมาก	(ค่าเฉล่ีย=4.40)	ด้านให้
ความส�าคัญมากในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ
ให้มีคุณภาพที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน	อยู่ในระดับ
มาก	(ค่าเฉลีย่=4.33)	ด้านการคดิ	แสวงหาโอกาส	
และหาวิธีการต่างๆ	เพื่อให้กิจการมีความเจริญ
เติบโตมากยิ่งขึ้น	อยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย= 
4.23)	ด้านได้คิด	แสวงหาโอกาส	และหาวิธีการ
ต่างๆ	 เพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตมาก
ยิ่งขึ้น	อยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=4.20)	และ
ด้านการประเมินและสรุปผลการด�าเนินงานเป็น
ประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	อยู่ในระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย=3.91)	ตามล�าดับ
	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	Miller	 (1983,	
pp.	 770-791)	 กล่าวว่า	ประกอบการต้องมี
บทบาทที่ส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง	และมี
การบริหารงานในเชิงรุกโดยอาศัยความสามารถ
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันน�าไปสู่ 
การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย	 เพื่อสร้างความ 
ได ้ เปรียบในการแข ่งขันเสมอ	 และต ้องมี
การพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ	ด้วยการบูรณาการ 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
	 ระดบัความคดิเหน็ต่อนวตักรรมผลติภณัฑ์	
โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก	 (ค ่าเฉลี่ย=3.94	 
ค่าส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=.524)	 ส�าหรับ 
ผลกา รพิ จ า รณา เป ็ น ร ายข ้ อป ร ากฏว ่ า	 
กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิต	ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม  ่
ที่ แตกต ่ า ง ไปจาก เดิ ม 	 อ ยู ่ ใ น ระดั บมาก	 

(ค ่าเฉลี่ย=4.18)	 ด ้านปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให ้มีความแตกต่างให ้เหนือกว ่า 
คู ่แข่งขัน	 อยู ่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=4.12)	 
ด้านใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติก
ชีวภาพที่ย ่อยสลายง ่าย	 อยู ่ ในระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย=3.92)	ด้านผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัย	
(ตรงกับสไตล์ความนิยมในปัจจุบัน)	อยู่ในระดับ
มาก	(ค่าเฉลี่ย=3.75)	และด้านได้น�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ	์ 
อยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย=3.73)	ตามล�าดับ
	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	Shoon-hoven,	
Eisenhardt	 and	 Lyman	 (1990)	 กล่าวว่า	 
การสร้างสรรค์สินค้าที่มีความแตกต่างเหนือ 
คู ่แข่งขันนั้นต้องน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามา 
ปรบัเปลีย่นเป็นสนิค้าใหม่ทีดี่กว่าหรอืทนัสมยักว่า	
นอกจากนัน้ต้องถ่ายทอดนวตักรรมให้กบัสมาชกิ
กลุ่ม	รวมท้ังต้องมีนโยบายในการน�านวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	OTOP	ทั้งนี้ต้องใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาตลาดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศร่วมด้วย	
	 ระดับความคิดเห็นความคิดเห็นต่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน	โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=4.39	ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=.536)	ส�าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อ	ปรากฏว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ด้านการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาสร้าง
สรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือวางจ�าหน่ายแก่ลูกค้า	อยู่ใน
ระดับมาก	(ค่าเฉลีย่=4.66)	ด้านการน�านวตักรรม
มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและมี
ราคาท่ีเพิ่มข้ึน	อยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย=4.58)	
ด้านการเข้ามาสนับสนุนจากทุกภาคส่วนช่วย 
ส่งเสริมกิจกรรมการค้าในชุมชนให้ดีขึ้น	อยู่ใน
ระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย=4.44)	ด้านชุมชนเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย	โดยการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดสนบัสนนุ	อยูใ่นระดับมาก	(ค่าเฉลีย่=4.36)	
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และด้านผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	ใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	อยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉล่ีย	
=3.91)	ตามล�าดับ
	 สอดคล ้องกับแนวคิดของ	 วิลาวัณย	์ 
มีอินถา	 (2553)	กล่าวว่า	การด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ	ทั้งด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม	การบริการ	การบริโภค	การผลิต	
และการกระจายผลผลิต	 โดยให้คนในชุมชน 
มีส ่วนร ่วมในการแก ้ไขป ัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของ	ชุมชนน้ัน	คือให้มีส่วนร่วมคิด 
ร ่วมท�า	 ร ่วมรับผลประโยชน์จากการใช ้ทุน 
ของชุมชน	โดยสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสิน
เองว ่าจะผลิตอะไรบ ้างตามศักยภาพและ 
ทุนประเภทต่างๆ	ที่มีอยู่	 โดยมีครอบครัวเป็น
หน่วยการผลิตแรงงานของสมาชิกในครอบครัว
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	เน้นการพึ่งแรงงานของ

คนในครอบครัว	 พึ่งทรัพยากรที่มีในท้องถ่ิน	 
พึ่งตนเองและพึ่งกันเองในชุมชน
	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	
การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิ ง ยืนยันและ 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของโมเดล
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาท
ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์	OTOP	ในการสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
พบว ่า 	 ค ่าสถิติความสอดคล ้องกับข ้อมูล 
เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า	ดังนี้	
ค่าไคสแควร์	 (X2)	 เท่ากับ	23.044	อัตราส่วน 
ของไคสแควร์	กับ	degree	of	 freedom	(X2/df)	
เท่ากับ	1.440	ค่าสถิติทดสอบ	p-value	เท่ากับ	
.113	ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน	goodness	
of	fit	index	(GFI)	เท่ากับ	.953	ค่าสถิติวัดระดับ

ภาพที่ 3	แบบจ�าลองการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
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ความกลมกลืนเปรียบเทียบ	comparative	 fit	
index	(CFI)	เท่ากับ	.988	ค่าสถิติวัดความคลาด
เคลื่อนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉลี่ย
ก�าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน	
root	mean	square	 residual	 (RMR)	 เท่ากับ	
.029	ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรูป
ของรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของความคลาด
เคลื่อนโดยประมาณ	root	mean	square	error	
of	approximation	(RMSEA)	เท่ากับ	.067	และ
ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์	 normal	 fit	
index	(NFI)	เท่ากับ	.963	ตามล�าดับ	งานวิจัยนี้
จึงได้ทฤษฎีฐานรากขึ้นมาใหม่	น�าเสนอดังภาพที่	

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาใน

ประเด็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์	OTOP	 เพื่อขยายฐานตลาดไปยัง

ต่างประเทศ	ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์	OTOP	เป็นที่

ยอมรับในเวทีระดับโลกต่อไป

	 2.	 ควรศกึษาแนวทางและรูปแบบในการ

สนับสนนุผลิตภัณฑ์	OTOP	ของชุมชน	เพื่อคนใน

ชุมชนมีรายได้	 เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง

และเกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยังยืนต่อไป
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