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บทคัดย่อ

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาสภาพการด�าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของผู้ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2) ศึกษาบริบทความเหมือน

และความแตกต่างของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ (3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการสร้าง

มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชงิสร้างสรรค์ กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูป้ระกอบการ

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

สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบและความ

สัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาด้วยโปรแกรมทางสถิติ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยเนื้อหา

 ผลการวิจัย พบว่า (1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมด�าเนินงานกับผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางความคิดที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญา 

ท้องถิน่ แต่ยังไม่ได้คดิค้นนวตักรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในการผลติ (2) โครงการผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถิน่ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย ต่างมุ่งเน้นน�านวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในการผลติสนิค้าของตนเพือ่ให้กจิการสามารถขายสนิค้ามกี�าไร และด�ารงอยูร่อด

ได้ในธุรกิจ (3) รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 

OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
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แม่ฮ่องสอนมคีวามสมัพนัธ์กนั โดยโมเดลการวดัมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ท่ี Chi-square 

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

RMSEA = .067, NFI = .963

ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วม บทบาทผู้ประกอบการ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

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.

Keywords : Participation, The Role Entrepreneurs, Economic value, Production Innovation
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บทน�า

ในสถานการเศรษฐกิจโลกทีเ่กดิเปลีย่นแปลง

อย ่างรวดเร็วและมีการแข ่งขันกันมากขึ้น 

ผู ้ประกอบการไม่ว ่าจะเป็นผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง 

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยวและ 

ระดับชุมชนที่ท�าธุรกิจ ผู ้ประกอบการเหล่านี้ 

มีอ�านาจและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ เนื่องจากทักษะของพวกเขาท�า 

ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา 

นอกจากนัน้ยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกจิและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

(Bruque and Moyano, 2007) 

ส�าหรับในประเทศไทยผู ้ประกอบการ 

ได้รบัความสนใจมากจากรฐับาล เป็นทีเ่ชือ่กนัว่า 

การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศส่วนหนึ่ง 

ม า จ า ก แ ร ง ผ ลั ก ดั น ข อ ง ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

(Thechatakerng 2012, 2009; Jansen et al, 

2004; Carree, Van and Thurik, 2002)  

จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมจี�านวนผูป้ระกอบการ

ที่หลากหลายไม ่ว ่าจะเป ็นผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบ

การวิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยวและระดับชุมชน 

วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises : MEs) 

และโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 

Tambon One Product: OTOP) กจิการดงักล่าว

เป็นธุรกิจในระดับจุลภาคที่สร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจให้กับประเทศ ฉะนั้นหากผู้ประกอบ

การเหล่านี้ต้องการประสบความส�าเร็จในธุรกิจ

จะต้องพัฒนาความรู ้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจน

สร้างการเรียนรู ้จากพันธมิตรในท้องถิ่นและ

ค�านึงถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขสภาพภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

และการสรรค์สร้างกิจกรรมในชุมชนเป็นส�าคัญ 

(Minnitti and Bygrave, 2001, pp.15-16) 

นอกจากนี้ รั ฐบาลไทยมุ ่ ง ใช ้ กลไก 

ด้านเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของผู้ประกอบการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและประยุกต์ใช ้

จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต

และภูมิปัญญา เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด

เพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบายส�าคัญของรัฐบาล 

“โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 

Tambon One Product: OTOP)” หรือปัจจุบัน

นี้เปลี่ยนชื่อเป็น “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

(Outlet To On-Shelf Peer working: OTOP)” 

ส�าหรบัธรุกจิ OTOP ของกลุ่มจงัหวดัภาค

เหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง 

และล�าพูน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557, 

ออนไลน์) มธีรุกจิ OTOP เกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก 

และในปี 2553 กรมพฒันาชมุชนได้เริม่ด�าเนนิการ

โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่ งต�าบล หนึ่ ง

ผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : 

OPC) ภายใต้นโยบายรัฐบาลท่ีใช้ชื่อ OTOP  

ท่ีมุ่งเป้าหมายสู่การสร้างรายได้และก�าไรให้กับ

ชุมชนของตนเอง (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2554) 

ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ ่องสอนมีจ�านวน 

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ท่ีจดทะเบียน 

จ�าแนกตามประเภทผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ 

จ�านวน 7 อ�าเภอ มี 3 ประเภท รวมทั้งสิ้นจ�านวน 

266 ราย มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 511 ผลิตภัณฑ์ 

โดยได้รับคัดสรรฯ อยู่ในระดับ 5 ดาว จ�านวน  

11 กลุ่ม ระดับ 4 ดาว จ�านวน 39 กลุ่ม ระดับ  
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3 ดาว จ�านวน 10 กลุ่ม ระดับ 2 ดาว จ�านวน  

9 กลุ่ม และระดับ 1 ดาว ไม่มี (ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556) 

จะเหน็ได้ว่าผลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ

อยู่ในระดับ 5 ดาว มีจ�านวน 11 กลุ่ม นับว่าเป็น

จ� านวนที่น ้อยมาก เมื่ อ เทียบกับจ�านวน 

ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน จ�านวน  

266 ราย ฉะนั้น การที่จะใช้กระบวนการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาขับเคลื่อนและ

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ทีอ่ยูใ่นกลุม่

ระดบั 1-3 ดาว เกดิการพฒันาไปสูร่ะดบั 4-5 ดาว 

ได้นั้น ต้องพัฒนาตัวผู ้ประกอบการ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน แม้กระทั้ง

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให ้สวยงาม รวมถึง 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตด้วยนวัตกรรม 

ที่เกิดจากการบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องให้เกดิการพฒันาและยกระดบั

ผลิตภัณฑ์ OTOP สู ่สากลและพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs 

ได้อย่างไร ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท�าให้ผู ้วิจัย 

มีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข ้องและบทบาทของผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจชุมชนด ้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ  ์

เชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี ้

เพือ่เป็นการยกระดบัผลติภณัฑ์ให้ก้าวไปสูร่ะดบั 

4-5 ดาว ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 

อันเป็นรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตและ

พฒันาเข้าสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสภาพการด�าเนนิงาน และ

การมีส ่วนร ่วมของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับผู ้

ประกอบการผลิตภัณฑ ์  OTOP จั งหวัด

แม่ฮ่องสอน

 2. เพื่อศึกษาบริบทความเหมือนและ

ความแตกต่างของโครงการผลติภณัฑ์ชมุชนและ

ท้องถิ่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย ในการ

สร ้างมูลค ่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด ้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 3. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของรูป

แบบการสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชงิสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 การวิจัยในคร้ังน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ดัง

ต่อไปนี้ 

 1. มีการเผยแพร่ความรู ้ในรูปแบบ

รายงานการวิจัย วารสารวิชาการ

 2. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ที่มีการส่งเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 3. ตอบสนองกลยุทธ์จังหวัดด้านการ 

ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้

มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

 4. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ

พึ่งตนเองได้มากขึ้น

 5. ระบบเศรษฐกจิในชมุชนมคีวามเข้มแขง็
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การด�าเนินการวิจัย

 วธิดี�าเนนิการวจิยัเป็นการวจิยัแบบผสม 

(mixed-methods research) โดยผสมระหว่างการ

วจิยัเชงิคณุภาพ (qualitative research) ใช้การ

สมัภาษณ์เชิงลึก เวทีเสวนากลุม่ย่อย ส่วนการวจิยั

เชงิปรมิาณ (quantitative research) ใช้แนวทาง

การวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) การวิจัย

นีไ้ด้พฒันามาจากการรวบรวมข้อมลูบนพืน้ฐาน

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัผูป้ระกอบการ

ผลติภณัฑ์ OTOP ในบทที ่2 รวมถงึการพัฒนากร

อบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้

ประกอบการผลติภณัฑ์ OTOP ทีจ่ดทะเบียนทัง้ 3 

ประเภท คอื (1) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน (2) ผูผ้ลติชมุชน

ทีเ่ป็นเจ้าของรายเดยีว และ (3) ผูผ้ลติวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จ�านวน 2 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมือง และอ�าเภอ

ปางมะผ้า จ�านวนทั้งสิ้น 130 ราย ใช้วธิกีาร

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Darwin Hendel 

ขนาดกลุ่มประชากรทีป่ระมาณ 130 คน ใช้กลุม่

ตัวอย่างจ�านวน 97 คน เพื่อป้องกันการเก็บ

ข้อมลูทีค่ลาดเคลือ่น ผูว้จิยัจงึก�าหนดขนาดกลุม่

ตวัอย่างที ่100 คน (มนสั สวุรรณ, 2556, หน้า 70)

เครือ่งมอืวจิยั ได้แก่ (1) แบบสอบถาม และ (2) แบบ

สมัภาษณ์ ทีส่ร้างขึน้จากการศกึษาแนวความคดิ 

ทฤษฎ ีเอกสารต่าง ๆ  และงานวจิยัทัง้ในและต่าง

ประเทศทีเ่กีย่วข้อง และตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่

หาความเชื่อถือได้ (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ์ (Alpha Coefficient) ของครอน บาค 

จ�านวน 3 ปัจจัย คือ (1) บทบาทผู้ประกอบการ 

มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .788 (2) นวัตกรรม

ผลติภณัฑ์ มค่ีาความเชือ่ถอืได้เท่ากบั .796 และ 

(3) มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ มค่ีาความเชือ่ถอืได้

เท่ากบั .845 ข้อค�าถามใช้มาตรวดัแบบลเิกริต์ 5 

ระดับ (5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง 

น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื สถติิ

เชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์

เส ้นทางความสัมพันธ ์ตามตัวแบบสมการ

โครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) 

ด้วยโปรแกรม AMOS

ผลการวิจัย

 ผลการวิจยัเชงิคณุภาพ พบว่า สภาพการ

ด�าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบ

การผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ด�าเนินการผลิต

ภำพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP
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ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงตัวสินค้าอย่าง

เดยีวเท่านัน้ แต่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ OTOP 

ได้ใช้กระบวนการหลอมรวมความคิดความเชื่อ 

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี  การต ่อยอดภูมิป ัญญาท ้องถิ่น  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับหน่วยงานองค์กร 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผลผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์

ชมุชนทีม่คีณุภาพ มเีอกลกัษณ์ มจีดุเด่น จดุขาย 

ทีรู่จ้กักนัแพร่หลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(หลี วราฤทธ์ิหิรัญกุล, 2559, สัมภาษณ์) 

กระบวนการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใช้ในกิจการ

ของผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ OTOP ทีผ่่านมายงั

ไม่มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จในการ

ท�างาน เนื่องจากขาดความเข้าใจในเรื่องดังนี้  

(1) การเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมหรือสภาพ

ภายนอกองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ือเกิดการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม (2) การเข้าใจ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรว่ามีความพร้อม 

ในการที่จะสร้างนวัตกรรมองค์กรหรือไม่ เช่น  

เงินทุน และตัวบุคลากร เป็นต้น (3) การสร้าง

ความเข้าใจกับทุกฝ่ายในองค์กรธุรกิจตั้งแต่

ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ 

เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกัน และป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากบุคลากรบางกลุ่มที่ไม่สามารถยอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ (4) นวัตกรรม 

ทีท่�านัน้สามารถทีจ่ะท�าได้ในความเป็นจรงิ และ

เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (ทุนรินทร์ ศิริ-ยานนท์, 

2559, สัมภาษณ์ )นอกจากนี้การมีส่วนร่วม 

จากผู ้มีส ่ วนเกี่ ยวข ้องกับผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์OTOP พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ OTOP ได้แก่ ส�านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ ่องสอน ส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�านักงาน

พาณิชย ์จั งหวัดแม ่ฮ ่องสอน หอการค ้า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันการศึกษา  

อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัย 

แม่ฮ่องอสน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

 บริบทความเหมือนและความแตกต่าง

ของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ

ชุมชน และวสิาหกจิรายย่อย ในการสร้างมูลค่า

เพิ่ มทาง เศรษฐกิจชุมชนด ้ วยนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน พบว่า กิจการดังกล่าวข้างต้น 

ต่างน�านวตักรรมผลิตภณัฑ์เข้ามาใช้ในการผลิต

สินค้าของตนเพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้า 

มกี�าไร และด�ารงอยูร่อดได้ในธรุกจิ อกีทัง้การน�า

นวตักรรมผลิตภณัฑ์มาใช้น้ันจะท�าให้กจิการของ

ตนมีความสามารถในการสร้างความได้เปรียบ

ต่อคู่แข่งขัน มียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิด

ก�าไรเพิ่ม กระท่ังสามารถขยายกิจการของ 

ตนเองได้ในท่ีสุด โดยมีความแตกต่างในด้าน

วัตถุประสงค์ ด้านกฎหมายหลัก ด้านหน่วยงาน

หลัก ด้านลักษณะของผู้ประกอบการ และ 

ด้านประเภทของกิจการ

 ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ พบว่า ผูป้ระกอบ

การผลิตภัณฑ์ OTOP มีจ�านวนทั้งสิ้น 100 คน 

ส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิงมากกว ่าเพศชาย  

โดยมอีายรุะหว่าง 41 – 50 ปี มากทีส่ดุ รองลงมา

มีอายุ 31 – 40 ปี และ 51 – 60 ปี ตามล�าดับ  
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มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด 

รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

ล�าดับ

 ข ้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาการ 

จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า ส่วนใหญ่

จดทะเบียน 8 ปี ขึ้นไป รองลงมาจดทะเบียน  

6 – 8 ปี และจดทะเบียน 3 – 5 ปี ตามล�าดับ  

โดยจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นประเภทกลุ ่ม 

ผู้ผลิตชุมชน รองลงมาเป็นประเภทผู้ผลิตชุมชน

ที่เป็นเจ้าของรายเดียว และเป็นประเภทผู้ผลิต

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามล�าดับ 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ระดับดาว 2 ดาว  

รองลงมาระดับ 1 ดาว และระดับ 3 ดาว ตาม

ล�าดับ โดยมีผลการด�าเนินธุรกิจที่ผ ่านมา 

ส่วนใหญ่คงที่ รองลงมามีก�าไร ตามล�าดับ

 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ 

การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยันและ 

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า  

ค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

พบว่า บทบาทผูป้ระกอบการมคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ ิ(p<.05) บทบาทผู้ประกอบการมคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (p<.05) และ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p<.05)

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของ 

รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิชุมชน

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า 

ค่าสถิติความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า ดังนี้ 

ตารางที่	 1 ตัวแบบมาตรวัดของรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ตัวแปร χ2 χ2/df df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล

RIV model 23.044 1.440 16 .113 .953 .988 .029 .067 Accept

 จากตารางที ่1 ค่าไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 

23.044 อัตราส่วนของไคสแควร์ กับ degree of 

freedom (χ2/df) เท่ากับ 1.440 ค่าสถิติทดสอบ 

p-value เท่ากับ .113 ค่าสถิติวัดระดับความ

กลมกลืน goodness of fit index (GFI) เท่ากับ 

.953 ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนเปรียบ

เทยีบ comparative fit index (CFI) เท่ากบั .988 

ค่าสถิติวัดความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรูป

ของรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของเศษเหลือใน

รูปคะแนนมาตรฐาน root mean square 

residual (RMR) เท่ากับ .029 ค่าความคลาด

เคล่ือนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ีย

ก�าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

root mean square error of approximation 

(RMSEA) เท่ากับ .067 และดัชนีวัดความ

สอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ normal fit index (NFI) 

เท่ากับ .963 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 2
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อภิปรายผล

 ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ ์  OTOP  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 

มากที่สุด รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี และ 51 – 

60 ปี ตามล�าดับ มีระดับการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมามีการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีตามล�าดับ

 ข ้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาการ 

จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า ส่วนใหญ่

จดทะเบียน 8 ปี ขึ้นไป รองลงมาจดทะเบียน  

6 – 8 ปี และจดทะเบียน 3 – 5 ปี ตามล�าดับ  

โดยจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นประเภทกลุ ่ม 

ผู้ผลิตชุมชน รองลงมาเป็นประเภทผู้ผลิตชุมชน

ที่เป็นเจ้าของรายเดียวและเป็นประเภทผู้ผลิต

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามล�าดับ 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ระดับดาว 2 ดาว  

รองลงมาระดับ 1 ดาว และระดับ 3 ดาว  

ตามล�าดับ โดยมีผลการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่คงที่ รองลงมามีก�าไร ตามล�าดับ

 ระดบัความคดิเหน็ต่อบทบาทผูป้ระกอบ

การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .495) ส�าหรับ 

ผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านได้เข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ  เช่น การอบรม สัมมนา เพือ่หาความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ด้านให้ความส�าคัญมาก

ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพ 

ทีโ่ดดเด่นกว่าคูแ่ข่งขนั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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มลูคา่เพิ่มเศรษฐกิจชมุชนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิต ิ(p<.05) และนวตักรรมผลติภณัฑ์มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัมลูคา่เพิ่ม

เศรษฐกิจชมุชนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

(p<.05) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สํารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและ

การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างของ

รูปแบบการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ

ชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชิง

สร้างสรรค์  พบวา่ คา่สถิตคิวามสอดคล้อง

กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับ

ได้ทกุคา่ ดงันี ้ 

 

ตารางที่ 1  ตวัแบบมาตรวดัของรูปแบบการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจชมุชนด้วยนวตักรรม 

ผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ตัวแปร χ2 χ2/df df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล 

RIV model 23.044 1.440 16 .113 .953 .988 .029 .067 Accept 

 

จากตารางท่ี 1 คา่ไคสแควร์ (χ2) 

เท่ากบั 23.044 อตัราสว่นของไคสแควร์ กบั 

degree of freedom (χ2/df) เท่ากบั 1.440 

คา่สถิตทิดสอบ p-value เท่ากบั  .113 

คา่สถิตวิดัระดบัความกลมกลืน goodness 

of fit index (GFI) เท่ากบั .953 คา่สถิตวิดั

ระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

comparative fit index (CFI) เท่ากบั .988 

คา่สถิตวิดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบใน

รูปของรากของคา่เฉล่ียกําลงัสองของเศษ

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 คา่สถิตแิสดงความสอดคล้องของตวัแบบมาตรวดัการสร้างมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกิจ

ชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

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 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
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= 4.33) ด้านการคิด แสวงหาโอกาส และหาวิธี

การต่าง ๆ  เพือ่ให้กจิการมคีวามเจรญิเตบิโตมาก

ยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23) ด้าน

ได้คิด แสวงหาโอกาส และหาวิธีการต่าง ๆ  

เพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น  

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และด้านการ

ประเมินและสรุปผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  

= 3.91) ตามล�าดับ

 สอดคล้องกบัแนวคดิของ Miller (1983, 

pp. 770-791) กล่าวว่า ประกอบการต้องมี

บทบาทที่ส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง และ 

มีการบริหารงานในเชิงรุกโดยอาศัยความ

สามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

น�าไปสู่การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันเสมอ และต้องมี

การพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการ บูรณาการ 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

 ระดับความคิด เห็นต ่ อนวั ตกรรม

ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

3.94 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = .524) ส�าหรบั

ผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า กลุ ่ม

ตัวอย ่าง มีความคิดเห็นด ้านปรับเปลี่ ยน

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ี

แตกต่างไปจากเดิม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

= 4.18) ด้านปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มี

ความแตกต่างให้เหนอืกว่าคูแ่ข่งขนั อยูใ่นระดบั

มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.12) ด้านใช้บรรจภุณัฑ์อาหาร

ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายง่าย  

อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92) ด ้าน

ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัย (ตรงกับสไตล  ์

ความนยิมในปัจจบุนั) อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 

= 3.75) และด้านได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

การผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ตามล�าดับ

 สอดคล้องกบัแนวคดิของ Shoon-hoven, 

Eisenhardt and Lyman (1990) กล่าวว่า  

การสร้างสรรค์สินค้าที่มีความแตกต่างเหนือ 

คู่แข่งขันน้ันต้องน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา 

ปรับเปล่ียนเป็นสินค้าใหม่ท่ีดีกว่าหรือทันสมัย

กว่า นอกจากน้ันต้องถ่ายทอดนวัตกรรมให้กับ

สมาชิกกลุ่ม รวมทั้งต้องมีนโยบายในการน�า

นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ OTOP  

ท้ัง น้ีต ้องใช ้นวัตกรรมในการพัฒนาตลาด 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมด้วย 

 ระดับความคิดเห็นความคิดเห็นต่อ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน โดยรวม 

อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39 ค่าส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = .536) ส�าหรับผลการ

พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มีความคิดเห็นด้านการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อวาง

จ�าหน่ายแก่ลูกค้า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

4.66) ด้านการน�านวัตกรรมมาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีราคาท่ีเพิ่มขึ้น 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ด้านการ 

เข้ามาสนับสนุนจากทุกภาคส่วนช่วยส่งเสริม

กจิกรรมการค้าในชมุชนให้ดขีึน้ อยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.44) ด้านชุมชนเพิ่มช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด

สนับสนุน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.36) 

และด้านผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP  
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ในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อยู ่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามล�าดับ

 สอดคล้องกบัแนวคดิของ วลิาวณัย์ มอีนิ

ถา (2553) กล่าวว่า การด�าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจต ่าง ๆทั้งด ้านอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม การบริการ การบริโภค การผลิต 

และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมี

ส ่วนร ่วมในการแก ้ไขป ัญหาพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกจิของ ชมุชนนัน้ คอืให้มส่ีวนร่วมคดิร่วม

ท�า ร่วมรับผลประโยชน์จากการใช้ทุนของชมุชน 

โดยสมาชกิในชมุชนจะเป็นผูต้ดัสนิเองว่าจะผลติ

อะไรบ้างตามศักยภาพและทุนประเภทต่าง ๆ  ที่

มอียู ่โดยมคีรอบครวั เป็นหน่วยการผลติแรงงาน

ของสมาชกิในครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุด 

เน้นการพึ่งแรงงานของคนในครอบครัว พึ่ง

ทรัพยากรท่ีมใีนท้องถิน่ พึง่ตนเองและพึง่กนัเองใน

ชมุชน
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ตดัสนิเองวา่จะผลติอะไรบ้างตามศกัยภาพ

และทนุประเภทตา่ง ๆ ท่ีมีอยู ่โดยมี

ครอบครัว  เป็นหนว่ยการผลติแรงงานของ

สมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ 

เน้นการพึง่แรงงานของคนใน ครอบครัว พึง่

ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน พึง่ตนเองและพึง่กนัเอง

ในชมุชน 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สํารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและ

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของโมเดล

การมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและบทบาท

ของผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ OTOP ในการ

สร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจชมุชนด้วย

นวตักรรมผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั

แมฮ่อ่งสอน พบวา่ คา่สถิตคิวามสอดคล้องกบั

ข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ทกุ

คา่ ดงันี ้คา่ไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 23.044 

อตัราสว่นของไคสแควร์ กบั degree of freedom 

(χ2/df) เท่ากบั 1.440 คา่สถิตทิดสอบ p-value  

เท่ากบั .113 คา่สถิตวิดัระดบัความกลมกลืน 

goodness of fit index (GFI) เท่ากบั .953 

คา่สถิตวิดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

comparative fit index (CFI) เท่ากบั .988 

คา่สถิตวิดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบใน

รูปของรากของคา่เฉล่ียกําลงัสองของเศษ

เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน root mean 

square residual (RMR) เท่ากบั .029 คา่

ความคลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูปของ ราก

นวตักรรมผลติภณัฑ์ 

บทบาทผู้ประกอบการ มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกิจ  

แสวงหาโอกาส และหาวิธีการ

ต่าง ๆ เพ่ือให้กิจการมีความ

เจริญเติบโตมากยิ่งขึน้ 

ศกึษาค้นคว้า ทดลอง เพ่ือ

ผลิตสินค้าหรือบริการรูปแบบ

ใหม่ให้มีคณุภาพดีขึน้ 

ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ี

แตกต่างไปจากเดิม 

การเข้ามาสนบัสนนุจากทกุ

ภาคส่วนช่วยสงเสริมกิจกรรม

การค้าในชมุชนให้ดีขึน้ 

นําภมิูปัญญาท้องถ่ินของ

ชมุชนมาสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์เพ่ือวางจําหน่าย

 

นํานวตักรรมมาสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์ให้มีมลูค่าเพิม่และ

มีราคาท่ีสงูขึน้ 

ชมุชนเพิม่ช่องทางการจดั

จําหน่าย โดยการจดักิจกรรม

ทางการตลาดสนบัสนนุ 

ผลิตภณัฑ์มีความร่วมสมยั 

(ตรงกบัสไตล์ท่ีเป็นท่ีนิยม 

ในปัจจบุนั) 

ผลติภณัฑ์ได้นําเทคโนโลยีเข้า

มาใช้ในการผลิตและ

ออกแบบผลติภณัฑ์ 

.82 
.79 

.74 
.59 

.50 

.29 .85 

.55 

.78 

.96 

.82 

.90 

ภาพที่ 3 แบบจําลองการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชิง

สร้างสรรค์ 
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 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของโมเดล 

การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและบทบาท

ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการ 

สร ้างมูลค ่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด ้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน พบว่า ค่าสถิติความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้ทกุค่า 

ดงันี ้ค่าไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 23.044 อัตราส่วน

ของไคสแควร์ กับ degree of freedom (χ2/df) 

เท ่ากับ 1.440 ค ่าสถิติทดสอบ p-value  

เท่ากับ .113 ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน 

goodness of fit index (GFI) เท่ากับ .953  

ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

comparative fit index (CFI) เท่ากับ .988  

ค่าสถิติวัดความคลาดเคลื่อนของตัวแบบใน 

รูปของรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของเศษเหลือ

ในรูปคะแนนมาตรฐาน root mean square 

residual (RMR) เท่ากับ .029 ค่าความคลาด

เคลื่อนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉลี่ย

ก�าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 

root mean square error of approximation 

(RMSEA) เท่ากับ .067 และดัชนีวัดความ

สอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ normal fit index (NFI) 

เท่ากับ .963 ตามล�าดับ งานวิจัยนี้จึงได้ทฤษฎี

ฐานรากขึ้นมาใหม่ น�าเสนอดังภาพที่ 

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาใน

ประเด็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขยายฐานตลาดไปยัง 

ต่างประเทศ ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น

ที่ยอมรับในเวทีระดับโลกต่อไป

 2. ควรศึกษาแนวทางและรูปแบบใน

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน  

เพื่อคนในชุมชนมีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนม ี

ความเข้มแข็งและเกิดการพึ่งตนเองได้อย่าง 

ยั่งยืนต่อไป
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