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ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP 
เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC

The Problems and the Adaptation
of OTOP to AEC

บทคัดย่อ
	 การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	นั้น	มีผลกระทบต่อการปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำาบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	ที่ถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจำานวนมาก	โดยที่ปัญหาของ	OTOP	โดยรวมของ	
ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น	เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายธุรกิจ	ด้านการบริหารจัดการ	ด้านการตลาด	ด้านการผลิต	ด้านการเงิน	
และแหล่งเงินทุน	ด้านเทคโนโลยี	และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ
	 ดังนั้น	แนวทางในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ	OTOP	สู่การรวมตัวของ	AEC	ตามกรอบ	ASEAN	SMEs	นั้น	
ต้องเกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่มีความจริงใจในการร่วมมือกันอย่างบูรณาการ	เพื่อช่วยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		
โดยควรเริ่มพัฒนาจากการสร้างแรงบันดาลใจ	และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการเอง	รวมทั้งเน้นด้านการสร้างเครือข่าย		
เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน	ในด้านการบริหารจัดการ	ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน	รวมถึงทักษะ	
ด้านภาษารวมทั้งให้ความรู้ด้านต่างๆ	ของอาเซียน	ส่วนด้านการตลาด	ควรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับ	
ผู้บริโภค	พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์	พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมายและ	
ช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในต้นทุนที่ต่ำาที่สุด	สำาหรับด้านการผลิตควรให้มีการนำา
เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต	หาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำา	ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน	ควรมีการใช้ระบบการเงินและบัญชี
ที่ถูกต้อง	มีความรู้เรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน	สนับสนุนเรื่องแหล่งทุนต้นทุนต่ำา	ด้านเทคโนโลยีควรมีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบการทำางาน	รวมถึงระบบสารสนเทศ	และด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ	ผู้ประกอบการควรหาพันธมิตรธุรกิจทั้งในด้าน	
การผลิตและการจัดจำาหน่าย	และสำาหรับภาครัฐ	ควรให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ	AEC	อบรมให้ความรู้และ	
ประสานแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำา	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
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Abstract
	 The	integration	of	the	ASEAN	Economic	Community	(AEC)	will	affect	the	adaptation	of	OTOP.	One	
Tambon	One	Product	(OTOP)	is	a	business	that	generates	a	lot	of	revenue	for	the	country.	The	issues	of	the	
problem	of	all	groups	of	OTOP	are	management,	marketing,	production,	financial	management	and	capital	
resources,	technology,	business	networks	creation,	and	government	support.
	 The	guidelines	for	the	preparation	of	OTOP	entrepreneurs	to	the	aggregation	of	the	AEC	by	the	ASEAN	
SMEs	require	sincerely	cooperation	of	both	public	and	private	sectors.	The	development	should	start	by	
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creating	inspiration	and	commitment	of	the	entrepreneurs	themselves	including	a	focus	on	building	the	
network	to	exchange	and	share	information	among	them.	With		regard	to	the	management	factor,	OTOP	
requires	the	skill	development	 including	language	skills	and	knowledge	of	various	aspects	of	ASEAN.	As	
for	the	marketing	factor,	they	should	create	innovative	products	that	create	value	for	consumers,	develop	
a	modern	packaging,	develop	certified	products	and	find	niche	target	markets	and	marketing	channels	to	
cover	the	target	in	the	lowest	cost.	Regarding	the	production	factor,	they	should	access	the	technology	
to	reduce	cost	in	the	production	process.	As	for	the	financial	and	capital	resources	factor,	OTOP	should	
try	 to	use	 a	 correct	 financial	 and	accounting	 system	and	 get	more	 knowledge	 about	 costs	 and	break-
even	point.	About	the	technology	factor,	they	should	use	the	technology	in	the	working	system	including	
information	systems.	In	terms	of	the	business	networks	creation	factor,	entrepreneurs	should	find	partners	
both	in	terms	of	production	and	distribution.	As	for	the	last	factor,	the	government	should	provide	support	
for	modern	 information	and	knowledge	related	to	AEC	and	the	low-costs	capital	sources	to	strengthen	
competition	both	in	domestic	and	foreign	countries.

Keywords: AEC, OTOP, Problems, Adaptation

บทนำา
การรวมตัวของ AEC ต่อกลุ่มสินค้า OTOP
	 อาเซียน	 (ASEAN)	หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2510	โดยช่วงเริ่มแรก	
มีสมาชิก	6	ประเทศ	ได้แก่	บรูไนดารุสซาลาม	อินโดนีเซีย		
มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์และไทย	ต่อมาได้มีสมาชิก	
เพิ่มขึ้นอีก	4	ประเทศ	คือ	กัมพูชา	ลาว	พม่าและเวียดนาม		
หรือที่เรียกกันว่า	CLMV	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ	
ร่วมมือในภูมิภาค	ที ่จะนำาไปสู ่ความเจริญก้าวหน้าทาง	
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม	และได้มีการรวมกลุ่มเพื่อ	
ขยายความร่วมมือและการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น	ต่อมา	
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีแนวคิดร่วมกันในการวางนโยบาย
ร่วมกันเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN		
Economic	Community:	AEC)	ภายในปี	พ.ศ.	2558	และ	
ได้มีการจัดทำากฎบัตรอาเซียน	 (ASEAN	Charter)	 เพื่อการ	
สร้างความร่วมมือในการดำาเนินการไปสู่ประชาคมอาเซียน	
โดยมีเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว	โดยม	ี
การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิกทั้งหมดเป็นอย่าง
เดียวกัน	(Harmonization	of	Rules	and	Regulations)		
ทั้งในด้านมาตรฐาน	คุณภาพ	ราคา	อัตราภาษี	รวมถึงกฎ	
ระเบียบในการซื้อขาย	การลด	ละ	เลิกมาตรการและข้อกีดกัน
ต่างๆ	และหันมาเน้นความร่วมมือในการสร้างมาตรการ	
อำานวยความสะดวกทางการค้า	กำาหนดเงื่อนไขการเคลื่อน	
ย้ายเสรีของประชากรในอาเซียน	และการเคลื่อนย้ายระหว่าง
กันอย่างเสรีมากขึ้นในด้านธุรกิจบริการและการลงทุน	 และ	

ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มี 	
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง	(Highly	Competitive		
Economic	Region)	ในเวทีการค้าโลก	อาทิ	การพัฒนา	
โครงสร้างพื้นฐาน	โทรคมนาคม	การเงินการธนาคาร	การจัด	
ระบบการค้าให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมและการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นต้น	รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกอาเซียนและการเชื่อมโยง	
ของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก	โดยมีโครงการความร่วม	
มือกันและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน	เพื่อเพิ่มศักยภาพ	สร้าง
ความเข้มแข็งและเป็นการเพิ่มอำานาจต่อรองเพื่อการแข่งขัน
กับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นๆ	ในโลก	อีกทั้งมีการจัดทำา	
เขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู ่เจรจาต่างๆ	เพื ่อให	้
เครือข่ายการผลิต/จำาหน่ายภายในอาเซียนเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจส่วนอื่นของโลก
	 จากประสบการณ์ของประเทศไทยที่พบกับวิกฤติ
เศรษฐกิจในช่วงปี	พ.ศ.	2540	ทำาให้ประเทศไทยต้องปรับ	
โครงสร้างอุตสาหกรรมให้พ้นจากอุปสรรคในการแข่งขัน	
ทั ้งหลายที ่เคยประสบมาในอดีต	โดยเน้นพัฒนาในกลุ ่ม	
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยได้เปรียบประเทศอื่น	 ดังนั ้น		
รัฐบาลไทยจึงหันมาเน้นการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ซึ่งเป็นธุรกิจรากฐาน
และขนาดใหญ่ของประเทศ	และการจะเปิดเสรีประชาคม	
เศรษฐกิจอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	นั้น	จะทำาให้เกิดคู่แข่ง	
และสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น	มีภาวะการแข่งขัน	
ที่รุนแรงในตลาดโลก	ทำาให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัว	
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อีกครั้ง	โดยเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพต่ำา	ต้นทุนต่ำา	หรือสินค้า
ที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ง่าย	จะรุกเข้ามาวางจำาหน่ายใน	
ประเทศได้มากขึ ้น	 ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อผู ้ผลิตหรือ	
ผู ้ประกอบการสินค้า	OTOP	 เนื ่องจากเป็นธุรกิจชุมชน	
ขนาดเล็ก	 ที ่ย ังขาดความเข้มแข็งในการต่อสู ้ก ับธุรกิจ	
ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและธุรกิจจากต่างประเทศ	จึงทำาให	้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว	
โดยที่ประเทศในแถบอาเซียนควรให้ความสำาคัญกับชุมชน		
ซึง่เปน็ฐานรากของธรุกจิในประเทศของตน	การเพิม่ศกัยภาพ	
ของชุมชน	และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม	

วิถีชีวิต	และภูมิปัญญา	เพ่ือเช่ือมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ	
เพื่อจะสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเองและขยายโอกาส
ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น	
	 โครงการ	‘หนึ่งตำาบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)’	เป็น	
นโยบายสำาคัญของรัฐบาล	ที่ดำาเนินการเพื่อแก้ปัญหาใน	
การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน	เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช	้
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ	ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน	สร้างรายได้		
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 1 รายได้จาก	OTOP	ปี	พ.ศ.	2545-2558
ที่มา:	กรมการพัฒนาชุมชน	(2556)

	 ภาพที่	1	แสดงให้เห็นแนวโน้มรายได้จาก	OTOP	ที่สูง
ขึ้นเรื่อยๆ	แต่อัตราการเติบโตลดลง	และรัฐบาลปัจจุบันตั้ง	
เป้าหมายว่า	รายได้จาก	OTOP	จะสูงถึง	100,000	ล้านบาท	
ภายในปี	พ.ศ.	2558	ซึ่งถือเป็นรายได้จำานวนมากสำาหรับ	
ประเทศไทย	จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรหาแนวทางในการ	
พัฒนาสินค้า	OTOP	 ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด	
ต่างประเทศได้	
	 จากข้อมูลคำาจำากัดความของทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	วิสาหกิจรายย่อย	และวิสาหกิจชุมชน	ทำาให	้

เข้าใจว่ากลุ ่มผู ้ประกอบการสินค้า	OTOP	นั ้น	สามารถ	
เข้าข่ายได้ทั้งความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		
วิสาหกิจรายย่อย	หรือวิสาหกิจชุมชน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับประเภท	
กิจการ	ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ	จำานวนการจ้างงานและ/	
หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจที ่มีอยู ่	อีกทั ้งขณะนี้		
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)		
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 เตรียมพัฒนาขีดความสามารถ	
ผู้ประกอบการ	OTOP	ทั่วประเทศครบทุกด้าน	เพื่อพัฒนาสู	่
การเป็นผู้ประกอบการ	SMEs	และสามารถเสริมสร้างความ	
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แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระดับฐานรากได้	บทความนี้จึงเน้นถึง		
OTOP	ที่จะสามารถยกระดับเป็น	SMEs	ได้	ดังนั้น	จึงใช	้
คำาว่า	OTOP	และ	SMEs	ในความหมายที่ทดแทนกัน
	
ปัญหาของธุรกิจ OTOP
	 โดยภาพรวมปัญหาของ	OTOP	เกิดจากความไม	่
เอาจริงเอาจังในการพัฒนาของคนในกลุ ่ม	OTOP	เอง		
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,	คณะวิทยาการจัดการ,		
2552)	และสินค้าหรือบริการที ่ม ีความเป็นนวัตกรรมม	ี
จำานวนน้อย	ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการลอกเลียนแบบกัน		
นอกจากนั้น	ปัญหาที่สำาคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ	
และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื ่อการส่งออก	คือ		

ปัญหาด้านการผลิต	ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์	ปัญหาด้าน	
การตลาด	(ศศิเพ็ญ	พวงสายใจ,	2551)	สินค้า	OTOP	ไม่มี	
การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรอง	
มาตรฐาน	 (สำานักวิจัยและบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัย	
ราชภัฎอุตรดิตถ์และสำานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์,	2548)	และ	
ช่องทางการจำาหน่ายที่ยังมีจำากัด	 (พวงเกษร	วงค์อนุพรกูล,		
2552)	
	 และจากการสังเคราะห์งานวิจัยด้าน	OTOP	นั้น	เมื่อ	
แยกเปน็รายกลุม่หรอืประเภทของสนิคา้แลว้					จะพบวา่	ปญัหา	
ของแต่ละประเภท/กลุ่มสินค้า	OTOP	ทั้ง	6	กลุ่ม	ดังตาราง	
ที่	1

ตารางที่ 1	ปัญหาของกลุ่มสินค้า	OTOP

ประเภท/กลุ่มสินค้า ปัญหาที่พบ

1.	ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1.1	ปัญหาด้านการผลิต	ขาดวัตถุดิบ	ขาดเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย	และไม่มีทักษะในการผลิต	
(อัจฉรา	ภาณุรัตน์,	เครือจิต	ศรีบุญนาค,	ณรงศักดิ์	สาทิตานนท์,	และ	เสรี	ชิวค้า,	2546;	ชิโนรส	
ละอองวรรณ,	2549)
1.2	ปัญหาด้านการตลาด	คือ	ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ขาดการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์	ขาดการ
พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์	ขาดเอกลักษณ์ของสินค้าและมีช่องทางการจัดจำาหน่ายจำากัด	(จาริตา	
หินเธาว์	และคณะ,	2553;	อัจฉรา	ภาณุรัตน์	และคณะ,	2546;	ชิโนรส	ละอองวรรณ,	2549;	
ภัทรภรณ์	ท้าวโยธา,	2555)	
1.3	ปัญหาด้านการเงินและบัญชี	โดยระบบการลงบัญชียังไม่ครบถ้วนไม่คำานึงถึงต้นทุนที่เป็น
นามธรรม	(จาริตา	หินเธาว์	และคณะ,	2553;	ชิโนรส	ละอองวรรณ,	2549)

2.	สมุนไพรที่มิใช่อาหาร 2.1	ปัญหาด้านการผลิต	คุณภาพวัตถุดิบไม่คงที่	(สุวรรณา	สุวรรณบัตร,	2547)	เครื่องมือ
เครื่องจักรมีราคาแพง	(ทนงศักดิ์	วันชัย	และ	กุหรั่ง	สุปินราช,	2551)
2.2	ปัญหาด้านการตลาด	การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ	มีต้นทุนสูง	(สุวรรณา	สุวรรณบัตร,	2547)	
คุณภาพสินค้าต่ำา	ขาดความรู้ด้านการตลาด	ช่องทางการจัดจำาหน่ายมีจำากัด	(ชวพงษ์	นุ้ยสุข,	
2549)
2.3	ปัญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ	(สุวรรณา	สุวรรณบัตร,	2547)

3.	เครื่องประดับตกแต่ง
				และของที่ระลึก

3.1	ปัญหาด้านการผลิต	วัตถุดิบมีราคาแพง	ไม่มีทักษะในการผลิต	ขาดเทคโนโลยีในการผลิต	
(อัจฉรา	ภาณุรัตน์	และคณะ,	2546)
3.2	ปัญหาด้านการตลาด	ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ไม่มีตราสินค้า	บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน	
(อัจฉรา	ภาณุรัตน์	และคณะ,	2546;	กมลพรรณ	บุญสุทธิ์,	2548)	ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี	ไม่มี
ตลาดที่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ	(อัจฉรา	ภาณุรัตน์	และคณะ,	2546)
3.3	ปัญหาด้านการเงิน	เงินทุนหมุนเวียนไม่พอ	ปัญหาด้านระบบบัญชี	(อัจฉรา	ภาณุรัตน์	และ
คณะ,	2546)
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ประเภท/กลุ่มสินค้า ปัญหาที่พบ

4.	อาหาร 4.1	ปัญหาด้านการจัดการ	ผู้ประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ	(สุพิศพรรณ	วัจนเทพินทร์	
และ	ชุติระ	ระบอบ,	2555)
4.2	ปัญหาด้านการตลาด	ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของตลาด	และการสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในขอบเขตที่จำากัด	
(สุพิศพรรณ	วัจนเทพินทร์	และ	ชุติระ	ระบอบ,	2555)
4.3	ปัญหาด้านเทคโนโลยี	ชุมชนยังขาดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือการใช้ความรู้ทาง
เทคนิคที่ทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยในการผลิต	(สุพิศพรรณ	วัจนเทพินทร์	และ	ชุติระ	ระบอบ,	
2555)
4.4	ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ	(รพีพงศ์	อินต๊ะสืบ,	2551;	บุษบา	หินเธาว์	และคณะ,	
2551)

5.	เครื่องดื่ม 5.1	ปัญหาด้านการผลิต	ปัญหาด้านความรู้และเทคนิคการผลิตใหม่ๆ	รวมถึงเทคโนโลยีใหม่
เพื่อใช้ในการผลิต	ต้นทุนการผลิตสูง	(ณัฐพร	เขียวเกษม	และคณะ,	2547)	ขาดแคลนวัตถุดิบ	
(ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน	และคณะ,	2553)
5.2	ปัญหาด้านการตลาด		ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน	ขาดความรู้เรื่องการตลาด	ไม่มีแหล่ง
จำาหน่ายของตนเอง	(ณัฐพร	เขียวเกษม	และคณะ,	2547)	ขาดแคลนบรรจุภัณฑ์	(ไพฑูรย์	
อินต๊ะขัน	และคณะ,	2553)
5.3	ปัญหาด้านการเงินและบัญชี	ไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี	ขาดระบบบัญชีที่ดี	ไม่ทราบ
ต้นทุน	(ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน	และคณะ,	2553)

6.	ศิลปะประดิษฐ์ 6.1	ปัญหาด้านการผลิต	ไม่สามารถผลิตได้ทันเมื่อมีการสั่งซื้อจำานวนมาก	(ปาริชาติ	เบ็ญฤทธิ์,	
2551)	ต้นทุนการผลิตสูง	ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตที่ทันสมัย	(วาทินี	ภาวสุทธิกุล,	
2549)
6.2	ปัญหาด้านการตลาด	สินค้าไม่มีตราสินค้าและขาดบรรจุภัณฑ์ที่ดี	ขาดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่	ไม่มีช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านทาง	e-commerce	(ปาริชาติ	เบ็ญฤทธิ์,	2551)	
การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์	(วาทินี	ภาวสุทธิกุล,	2549)

	 จากงานวิจัยภาพรวมและงานวิจัยที่แยกตามกลุ่ม
สินค้าตามตารางที่	1	สามารถสรุปเป็นปัญหาที่สำาคัญของ		
OTOP	นั้นมีหลายประการ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ	ขาดการรวมกลุ่มเพื่อ	
พัฒนาเครือข่ายในการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม	
เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน	
เพื่อความร่วมมือในการวิจัย	การตลาด	การฝึกอบรมแบ่งปัน	
ทักษะและประสบการณ์	และเข ้าส ู ่ตลาดเป้าหมายได	้
ครอบคลุมมากขึ้น	ซึ่ง	OTOP	ในหลายแห่งยังไม่มีรูปแบบการ
สร้างเครือข่ายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	 และบางแห่งเป็นการ	
สร้างเครือข่ายเพียงชั่วคราวยังไม่เป็นระบบ	หรือมีความ	
สัมพันธ์กันในลักษณะแบบบังเอิญ	(สุภาพร	มากแจ้ง	และ		
พรศิร ิ	กองนวล,	2550;	ศิร ิณา	จิตต์จรัส,	สุพร	พูลสุข,		

เรียมจันทร์	โกมลวานิช,	และ	จงกล	เฮงสุวรรณ,	2549;			
สำานักงานวิจัยและบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
อุตรดิตถ์และสำานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์,	2548)	บางแห่ง	
มีการขยายเครือข่ายที่มีอยู่ในเฉพาะผู้ผลิตและจำาหน่ายใน
จังหวัดเท่านั้น	ยังไม่มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือใน	
ระดับอื่น	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและขาดความรู	้
ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม
	 2.	 ปัญหาด้านการจัดการ	นอกจากปัญหาความ	
ไม่เอาจริงเอาจังในการพัฒนาของคนในกลุ่ม	OTOP	เอง		
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,	คณะวิทยาการจัดการ,		
2552)	อาจเนื่องมาจากการไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้าน	
ความรู้	แหล่งเงินทุน	แหล่งตลาดเป้าหมายและเทคโนโลยี		
ผู้ประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ
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	 3.	 ปัญหาด้านการตลาด	จะพบว่าสินค้า	OTOP	ไม่มี
การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรอง	
มาตรฐาน	(สำานักวิจัยและบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัย	
ราชภัฏอุตรดิตถ์และสำานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์,	2548)	และ	
ช่องทางการจำาหน่ายที่ยังมีจำากัด	(พวงเกษร	วงค์อนุพรกูล,		
2552)	โดยเฉพาะช่องทางการจัดจำาหน่ายพาณิชย์อิเล็ก-	
ทรอนิกส์	หรือ	อี-คอมเมิร์ช	(e-commerce)	ซึ่งสอดคล้องกับ	
ผลวิจัยของต่างประเทศที ่พบว่า	ธุรกิจขนาดกลางและ	
ขนาดย่อมต่างต้องให้ความสำาคัญกับการจัดจำาหน่ายผ่าน
ช่องทางอี-คอมเมิร์ช	เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น	
และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	(Moertini,	2012)	เนื่องจาก	
ความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง	 การเปิดเสร	ี
ทางการค้าทำาให้วิสาหกิจขนาดใหญ่	รวมทั้งสินค้าจากต่าง-
ประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศ	
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น	
แต่	OTOP	ยังขาดความรู้ความสามารถด้านการตลาดใน	
วงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ	สินค้าหรือบริการที่ม	ี
ความเป็นนวัตกรรมมีจำานวนน้อย	ส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก	
การลอกเลียนแบบกัน	ที่จะสามารถเรียกว่าเป็นสินค้า	OTOP	
จริงๆ	ก็มักจะเป็น	“มรดก”	เก่าแก่ดั้งเดิมของท้องถิ่นที่เอามา	
ปรบัประยกุตบ์า้งเลก็นอ้ย					เพราะจะเกดินวตักรรมไดก้ต็อ่เมือ่	
มี	“การเรียนรู้”	ไม่ใช่	“การเลียนแบบ”	(พงศ์พิศดอทคอม,		
2555)
	 4.	 ปัญหาด้านการผลิตของ	OTOP	คือ	ขาดวัตถุดิบ		
ขาดเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย	และไม่มีทักษะในการผลิต		
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม่ำาเสมอ	กลุ่มผู้ผลิต
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้าคราวละมากๆ	
ได้	เมื่อต่างชาติสั่งซื้อ	มักสั่งซื้อคราวละมากๆ	เพราะเหตุผล	
ด้านโลจิสติกส์	และมาตรฐานสินค้าก็ต้องสม่ำาเสมอ	สินค้า
แต่ละครั้งของ	OTOP	มีคุณภาพไม่เหมือนกัน	ไม่สม่ำาเสมอ	
กรรมวิธีการผลิตไม่ทันสมัย	ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้		
อีกทั้ง	ผู้ผลิตทุกกลุ่มก็เกรงว่าผลิตออกมาแล้วไม่สามารถหา	
ตลาดได้ปัญหาที่ตามมา	คือ	จากเดิมที่ผลิตแล้วขายเป็นตลาด	
เชิงรับ	จึงมีการปรับใหม่ให้เป็นตลาดเชิงรุก	โดยเริ่มจากการ	
สร้างความต้องการ	 (Demand)	ให้เกิดขึ้นก่อน	แต่เมื่อม	ี
ความต้องการเกิดขึ้นแล้ว	กลุ่ม	OTOP	เองกลับผลิตสินค้าได้	
ไม่ทันตามความต้องการของผู้บริโภค	อย่างไรก็ตาม	การ	
ขยายตัวทางธุรกิจก็ต้องมีการขยายตัวในด้านการผลิต	ไม่ว่า	
จะเป็นในส่วนของโรงงานกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป	
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที	่
ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งในภาพรวมและหน่วย

การผลิตย่อย	และอื่นๆ	ส่งผลให้คนงานที่มีความเคยชินกับวิธี
การทำางานแบบเก่าจำาเป็นต้องยกระดับความรู้ความสามารถ	
ในการใช้งานเทคโนโลยีที่สูงขึ้น	ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ	
ในการปรับตัวได้ของคนงานแต่ละคนและประสิทธิภาพของ
การส่งเสริมอบรมพัฒนาความรู้
	 5.	 ปัญหาด้านการเงินและแหล่งเงินทุนต่ำา	เนื่องจาก
ผู้ประกอบการยังขาดทักษะการบริหารการเงินและบัญชี	
ไม่มีระบบบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและไม่มีการบันทึกรายรับ	
รายจ่ายของตนเอง	ทำาให้ผู้ประกอบการ	OTOP	ส่วนใหญ่	
ไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของตนเอง	 เมื่อกำาหนดต้นทุนตัวเองไม่ได้		
จึงตั้งราคาสินค้าตนเองไม่ถูก	ขายดีแต่ไม่ได้กำาไร	และ	OTOP		
ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก	ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำา
เพื่อการลงทุนด้วยตนเองได้	 จึงต้องการความช่วยเหลือและ	
สนับสนุนจากภาครัฐ	และสถาบันการเงินต่างๆ	OTOP	มัก	
ประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน	
หรือขยายการลงทุน	หรือเป็นเง ินทุนหมุนเว ียน	ทั ้งนี ้		
เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี	ขาดการทำาบัญช	ี
อย่างเป็นระบบ	ไม่มีความรู้ด้านต้นทุนและจุดคุ้มทุน	(Break-
even	Point)	และขาดหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้	ทำาให้ต้อง
พึ่งพาเงินกู้นอกระบบ	และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
	 6.	 ปัญหาด้านเทคโนโลยี	ขาดการนำาเทคโนโลยีมา	
ช่วยในการดำาเนินงาน	ขาดทักษะแรงงาน	 โดยเฉพาะทักษะ	
ทางด้านภาษา	ซึ่ง	OTOP	ขาดทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และขาด	
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย		
ทั้งนี้	 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้	จะทำาให้ต้นทุนการดำาเนิน	
งานทุกด้านต่ำาลง	และทักษะทางด้านภาษา	จะช่วยให้เข้าถึง
ตลาดเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น	ทำาให้	OTOP	สามารถแข่งขันกับ	
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 7.	 ปัญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ	ขาดการ	
สนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ	ทั้งในด้านข้อมูลที่ทันสมัย		
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจใน	AEC	อันรวมถึงกฎหมาย		
ระเบียบ	ข้อบังคับของประเทศสมาชิกใน	AEC	รวมถึงความรู้
ในการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดหาแหล่งเงินทุนต้นทุน
ต่ำาให้กับผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการเองก็มักจะรู้สึกว่าการ
ขอการสนับสนุนจากภาครัฐบางครั้งค่อนข้างยุ่งยาก	ซับซ้อน	
หลายขั้นตอน
	 สำาหรับปัญหาของ	SMEs	ในประเทศสมาชิกใน	AEC		
นั้น	โดยรวมมีปัญหาคล้ายๆ	กับ	SMEs	ของไทย	อาทิ	SMEs		
ของประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นประเทศขนาดใหญ่ใน	AEC			
ก็ยังมีปัญหาในเรื่องต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน	ขาดแหล่ง	
เงินทุนที ่ให้การสนับสนุน	SMEs		ข้อจำากัดในเรื ่องตลาด		
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ปัญหาด้านเทคโนโลยี	(Irjayanti	&	Azis,	2012)	ส่วนใน	
ประเทศเวียดนามนั้น	SMEs	ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคำานึงถึงผล	
กระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์	ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก	ทำาให้มี	
ข้อจำากัดด้านทรัพยากรต่างๆ	เช่น	เงินทุน	แรงงาน	และ	
เทคโนโลยี	ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลปัจจัยการผลิต	ทั้งในด้าน	
แหล่งเงินทุน	วัตถุดิบ	แรงงาน	และเทคโนโลยี	รวมถึงผลผลิต
ของ	SMEs	มักมีคุณภาพต่ำาและต้นทุนการผลิตสูง	ส่วนใหญ่
ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 การบริหารเงินของ		
SMEs	บางแห่งไม่ชัดเจนและขาดความน่าเชื่อถือ	นโยบาย	
พัฒนา	SMEs	ในเวียดนามไม่ชัดเจน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ขาดประสบการณ์ในการพัฒนา	SMEs	(ธนาคารเพื่อการ	
ส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย,	2549)
	 ส่วนในประเทศสิงคโปร์	ซ ึ ่งถ ือเป็นประเทศที ่ม	ี
ศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดของ	AEC	นั้น	ก็พบว่า	จำานวน		
SMEs	 ในประเทศสิงคโปร์มีจำานวน	 130,000	 วิสาหกิจ		
คิดเป็นร้อยละ	99	ของจำานวนวิสาหกิจทั้งหมด		ซึ่ง	SMEs	เป็น	
ตัวขับเคลื่อนหลักในระบบเศรษฐกิจ	ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้ง	
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นมูลค่า	57.5	พันล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์	หรือคิดเป็นร้อยละ	47	นอกจากนี้	SMEs		
ยังก่อให้เกิดการจ้างงานจำานวน	779,096	ราย	หรือคิดเป็น	
ร้อยละ	62	ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ	SPRING	ซึ่ง	
เป็นหน่วยงานหลักด้าน	SMEs	ของประเทศสิงคโปร์	ทำาหน้าที	่
ในการประสานงานกับหุ้นส่วนจากภาคส่วนต่างๆ	ในการให	้
ความช่วยเหลือวิสาหกิจในด้านการเงิน	 ด้านบริหารจัดการ		
เทคโนโลยีและความทันสมัยต่างๆ	รวมทั้งช่วยเหลือด้านการ	
เข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่	นอกจากนี้	SPRING		
ยังพัฒนาและสนับสนุนมาตรฐานและหลักประกันคุณภาพ
ระดับสากลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและ
สนับสนุนการค้าอีกด้วย	(ธีระ	กนกกาญจนรัตน์,	2556)

แนวทางในการปรับตัวของ OTOP
	 ในการที่อาเซียนจะก้าวสู่การเป็นภูมิภาคที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันนั้น	AEC	Blueprint		
หรือพิมพ์เขียวของอาเซียน	ให้ความสำาคัญกับ	2	ประเด็น	คือ		
(1)	การลดช่องว่างของการพัฒนา	บนกรอบแนวคิดว่าด้วย	
ความริเร ิ ่มเพื ่อการรวมตัวของอาเซียน	 หรือที ่เร ียกว่า		
Initiative	for	ASEAN	 Integration	 (IAI)	ซึ่งเน้นการลด	
ช่องว่างระหว่างประเทศอาเซียนเก่ากับประเทศสมาชิกใหม่
แล้วยังให้ความสำาคัญเพิ่มเติมต่อการลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างอาเซียนกับภายนอก	และ	 (2)	การพัฒนาวิสาหกิจ	
ขนาดย่อมและกลาง	 โดยอาศัยพิมพ์เขียวทางนโยบายของ	

อาเซียน	ว่าด้วยการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง	
ระหว่างปี	ค.ศ.	2004-2014	อาเซียนได้กำาหนดยุทธศาสตร์	
การก้าวไปสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ที ่สาคัญดังนี ้		
(องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,	ม.ป.ป.)
	 1.	 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
	 2.	 การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง
	 3.	 การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่	
เท่าเทียมกัน	และ
	 4.	 การ เป็ นภู มิ ภาคที่ มี ก ารบู รณาการ เข้ ากั บ
เศรษฐกิจโลก
	 การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่า
เทียมกันนั้น	จะเน้นเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ	
ขนาดย่อม	โดยพิมพ์เขียวกำาหนดมาตรการเพื่อเร่งการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างของประเทศสมาชิกอาเซียน	นอกจากนั้น	เพื่อพัฒนา	
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวของ	
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเซียน	พิมพ์เขียว	
นโยบายของอาเซียนด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง	
และย่อม	ปี	พ.ศ.	2547-2557	 (ASEAN	Policy	Blueprint	
	 for	SME	Development–APBSD	2004-2014)	จึงมีการ	
กำาหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบายด้านการพัฒนา	 ASEAN		
SMEs	ซึ่งเชื่อว่าต้องพัฒนา	ASEAN	SMEs	ให้มีความเข้มแข็ง		
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของกลุ่มอย่างยั่งยืน		
ซึ่งในกรอบการพัฒนาจะเน้น	5	ด้าน	คือ	ด้านที่	1	ด้านการ	
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Developing	Human	Resources)		
ซึ่งรวมทั้งภาวะผู้นำาของผู้ประกอบการและทักษะของ
แรงงาน	ด้านที่	2	คือ	การเพิ่มความสามารถด้านการตลาด		
(Enhancing	 Marketing	 Capabilities)	 ด้วยการจัดตั้งจุด	
ตรวจสินค้า	 (Clearing	Points)	และแหล่งค้าขาย	 (Trading	
Houses)	ในระดับภูมิภาคที ่เป็นเครือข่ายเชื ่อมโยงกัน		
การยกระดับประสิทธิภาพของวิสาหกิจด้านเทคโนโลยี-
สารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ด้านที่	3	คือ	การเข้า	
ถึงแหล่งทุน	 (Access	 to	Financing)	พัฒนาศักยภาพของ	
ผู้ประกอบการ	พร้อมทั้งยกระดับความสามารถของสถาบัน	
การเงินในการปล่อยสินเชื่อ	ด้านที่	4	คือ	การเข้าถึงเทคโนโลยี	
(Access	to	Technology)	โดยส่งเสริมการยกระดับความ	
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี	และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	รวมถึง	
การลดต้นทุนการผลิต	และการจัดส่งสินค้า	และด้านที่	5	คือ	
การสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่สนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจ	(Creating	Conducive	Policy	Environment)	โดย	
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ปรับปรุงและลดขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท	สร้างเสริม	
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
วิสาหกิจ	(สดุดี	วงศ์เกียรติขจร,	ม.ป.ป.)
	 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	OTOP	 โดยใช	้
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มและ	
ความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าของท้องถิ่นนั้น	 และสร้าง	
จิตสำานึกของผู้ประกอบการให้มีการคำานึงถึงความรับผิดชอบ	
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม				เพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืและโอกาส	
ทางการตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ					(“สสว.			ยกระดบั	
ผู้ประกอบการ	OTOP	...”,	2555)
	 ดังนั้น	ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการปรับตัว	
ของ	OTOP	ในภาพรวม	คือ	การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบ-
การ	OTOP	ให้มีความรู้ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจได้	
อย่างมีประสิทธิภาพโดยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก	ไม่ต้องรอรับ	
การช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างเดียว	ต้องมีความรู้ในสิ่งที่ตนเอง
จะทำา	มีการเรียนรู้ในสิ่งนั้นมาก่อนการเริ่มดำาเนินการจริง		
นอกจากนั้น	ผู้ประกอบการ	OTOP	ควรดำาเนินการเตรียม	
ความพร้อมในด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 ด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ	การสร้างความ	
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจ	OTOP	ให้ประสบความ	
สำาเร็จนั้น	ต้องมาจากทั้งปัจจัยภายนอก	(External	Factors)	
และปัจจัยภายใน	(Internal	Factors)	ซึ ่งปัจจัยภายใน	
อันหนึ่งที่สำาคัญ	คือ	การสร้างเครือข่ายของธุรกิจซึ่งเป็นสิ่ง	
จำาเป็นที่ทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ	 เพราะช่วยสร้าง	
โอกาสที ่ดีให้กับธุรกิจ	 โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมอย่าง		
OTOP	หรือ	SMEs	(Johanisson,	1996)	และมีการร่วมมือ	
กันทั้งภาครัฐและเอกชน	เช่น	ธุรกิจมีการสร้างความร่วมมือ	
ระหว่างมหาวิทยาลัยของร ัฐและเอกชน	 ในการสร้าง	
จิตวิญญานในการเป็นผู้ประกอบการ	และมีทักษะในการ	
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	จุดแข็งที่สำาคัญอีกอย่างของประเทศ		
คอื						ไทยเปน็ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัแหง่หนึง่ในเอเชยี	
ทำาให้มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ	
มาสู่ไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ	ทำาให้สินค้าเชิงสัญลักษณ์หรือสินค้า	
เอกลักษณ์ของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง	
อีกทั้งประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีความ	
โดดเด่นด้านวัฒนธรรม	ดังนั ้น	การสร้างความร่วมมือใน	
ภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาสินค้าเชิงอนุรักษ์/เอกลักษณ์		
ก็สามารถทำาให้เกิดศูนย์กลางการค้าขายสินค้าหัตถกรรม
ของภูมิภาคอาเซียนเพื่อการขายในตลาดโลกได้ในอนาคต	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	ผู้ประกอบการ	OTOP	ควรหาพันธมิตร	
ทางธุรกิจหรือเครือข่ายธุรกิจ	เพื่อหาคนมาช่วยเติมเต็มให	้
ธุรกิจเราเข้มแข็ง	และสามารถแข่งขันได้ง่ายขึ้น	สำาหรับธุรกิจ		
OTOP	นั้น	อาจเพียงหาคนมาร่วมทุนเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ		
โดยอาจขอให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเป็นผู้ประสานหรือจับคู่
ธุรกิจ
	 2.	 ด้านการจัดการ	 หากผู้ประกอบการจะพยายาม	
สร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการ	
สร้างและเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ	สำาหรับสินค้าและบริการ	โดย	
อาจเริ่มจากนวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราสามารถ	
สร้างได้ไม่ยากนัก	แล้วค่อยๆ	พัฒนาแนวคิดการสร้าง	
นวัตกรรมในระดับที ่ยากขึ ้น	 โดยเฉพาะกลุ ่มผลิตภัณฑ	์
เครื่องประดับตกแต่งของที่ระลึก	 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะ	
ประดิษฐ์ที่ต้องผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง		
โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง		ทั้งนี้		สิ่งสำาคัญคือ		
ต้องอาศัยการร่วมมือกัน	(Cooperation)	จากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน	อันหมายถึง	การร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	ใน	
การพัฒนาคนให้สามารถคิดอย่างมีนวัตกรรมได้	และต้องให	้
ความสำาคัญกับการดูแลรักษาคน	(Retention)	ให้ดี	โดย	
เฉพาะธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่ต้องใช้ฝีมือ	และต้องขอความ	
ร่วมมือจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ	 ในการสนับสนุนในการผลิตสินค้า	
ที่ผู้ประกอบการมีความชำานาญและเชี่ยวชาญ	เพื่อให้ธุรกิจ	
ขนาดใหญช่ว่ยนำาไปจดัจำาหนา่ยให	้					เนือ่งจากธรุกจิขนาดใหญ่	
อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้านั้น	แต่มีช่องทาง	
การจดัจำาหนา่ยทีค่รบวงจร						จงึเปน็การพึง่พาอาศยักนัและกนั	
ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมให้เกิดแนวคิด
นวัตกรรมใหม่ๆ	เกิดขึ้นในวิสาหกิจชุมชน
	 ประเทศในแถบยุโรปมีการศึกษาวิจัยเรื่องความ	
ต้องการที่สำาคัญในแต่ละด้าน	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน	
นวัตกรรมของธุรกิจ	SMEs	และพบว่า	การจัดการที่มีคุณภาพ
หรือคุณภาพของพนักงานมีความสำาคัญที่สุด	รองลงมา	คือ		
บรรยากาศในการทำางานในองค์กร	การสนับสนุนทางการเงิน		
การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	และการสนับสนุนทางการเมือง		
ตามลำาดับ		(Hogeforster,	2014)	ดังนั้น	ผู้ประกอบการธุรกิจ		
OTOP	ของไทยเอง	ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ	
พัฒนาทักษะของพนักงาน	ทั้งทักษะทางด้านภาษา	ทักษะ	
ในการทำางานเฉพาะด้าน	ซึ ่งถือเป็นประเด็นที่สำาคัญของ	
ประเทศไทย	เนื่องจากพนักงานชาวไทย	ส่วนใหญ่ยังขาด	
ทักษะเหล่านี้	โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา
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	 3.	 ด้านการผลิต	ผู้ประกอบการ	OTOP	ควรให้ความ
สำาคัญและจริงจังในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต	
โดยนำาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแต่ต้นทุนไม่สูงเข้ามา	
ช่วยในกระบวนการผลิต	 โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร		
เครื่องดื่มและสมุนไพรที่มิใช่อาหาร	ในเรื่องของวัตถุดิบ	อาจ	
นำาเข้าวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศสมาชิก	AEC	หรือย้ายฐาน	
การผลิตไปยังประเทศเพื ่อนบ้านที ่มีวัตถุดิบราคาถูก	ม	ี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	อาทิ	ประเทศกลุ่ม	CLMV			
อีกทั้ง	ควรเน้นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตหรือสร้าง	
ผลิตภาพ	(Productivity)	 เพื ่อการรองรับคำาสั ่งซื ้อที ่มี	
คราวละมากๆ	โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างกันและมีกลไก	
ในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต	ทั้งในรูปแบบกลุ่มที่ผลิต	
สินค้าประเภทเดียวกัน	และกลุ่มที่ผลิตสินค้าสนับสนุนใน	
ห่วงโซ่อุปทาน	 และเน้นการผลิตที่ให้ได้รับรองมาตรฐาน	
สินค้าของแต่ละประเทศเป้าหมาย	รวมทั้งให้ความสำาคัญกับ	
การจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ของตนและมุ่งผลิตสินค้าให้ได้รับ	
การรับรองของสินค้าฮาลาล	เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมาย	
ขนาดใหญ่ใน	AEC	สำาหรับการพัฒนาด้านพลังงาน	ควร	
พิจารณาว่าระยะยาว	OTOP	ควรเตรียมตัวรองรับพลังงาน	
ไฮบริด	 (Hybrid)	 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน	 และเชื่อ
ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มาทดแทนพลังงานอื่น
	 4.	 ด้านการตลาด	จากปัญหาการดำาเนินธุรกิจที	่
กล่าวถึงในตารางที่	1	จะพบว่า	ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ		
OTOP	นั้นมีปัญหาที่สำาคัญ	คือ	ปัญหาด้านการตลาด	ดังนั้น		
การที่ธุรกิจ	OTOP	จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรีนั้น	
ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความรู้และสร้างกลยุทธ์	
การตลาด	ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ	การ	
หาตลาดใหม่	การหาช่องทางการจัดจำาหน่ายที่ครอบคลุม		
ซึ่งมีหลากหลายวิธีในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้
กับธุรกิจ	OTOP	อันดับแรก	ควรมีการขยายธุรกิจภายใน	
ประเทศให้เข้มแข็ง	และเริ่มสร้างเครือข่ายกับธุรกิจข้ามชาต	ิ
ขนาดใหญ่ของไทย	ที่สามารถพึ่งพากันได้ในเรื่องของตลาด	
ทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงสร้างช่องทางการจัดจำาหน่าย	
โดยจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตและจำาหน่าย	
	 ตลาดที่มีศักยภาพใน	AEC	 สำาหรับธุรกิจไทย	คือ		
ตลาดการท่องเที่ยวภายในกลุ่มอาเซียน	 ตลาดประชากร	
มุสลิมอาเซียน	ตลาดชนชั ้นรายได้ปานกลางและตลาด	
ประชากรสูงอายุกำาลังขยายตัว	อย่างไรก็ตาม	การหาตลาด	
กลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ	OTOP	ควรเป็นการเลือก	
ส่วนตลาดเฉพาะ	 (Niche	Market)	 เนื่องจากเป็นส่วนตลาด
ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจหรือมองข้ามไป	และ	

หากผู้ประกอบการ	OTOP	เน้นเลือกตลาดที่ทุกคนสนใจก็ไม่	
สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้	แต่อย่างไรก็ตาม	ผู้	
ประกอบการต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างนวัตกรรมสินค้า
ใหม่และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีการออกสินค้าใหม่เรื่อยๆ	
ในประเด็นนี้ผู้ประกอบการควรมีการสร้างความสัมพันธ์	
กับสถาบันการศึกษา	และหน่วยงานของรัฐ	อาทิ	สถาบัน	
อาหาร	สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
หรือ	สสว.	ในการช่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่		
หรือพัฒนาให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีแนวคิด
นวัตกรรมเป็นของตนเอง	เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน	
การพัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้า	OTOP		
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม	 (Value	Creation)	และสามารถ	
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและรูปแบบทันสมัยตาม	
แนวโน้มตลาด	ปัจจุบันการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับ-	
ผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)		
ซึ่งถือป็นการสร้างนวัตกรรมประเภทหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ	
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญที่คาดว่าผู้บริโภคในทั่วโลกจะ	
ใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าในอนาคต	แม้แต่ใน	
ปัจจุบันผู ้บริโภคในประเทศต่างๆ	ใน	AEC	ก็หันมานิยม	
สินค้าที่เป็นธรรมชาติ	สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมหรือ	
สินค้าเพื่อสุขภาพ	เนื่องจากโครงสร้างประชากรของ	AEC		
เป็นประชากรสูงอายุจำานวนมาก	นอกจากนั้น	ยังเน้นการซื้อ	
สินค้าของผู้ประกอบการที่มีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภท		
Green	Product	หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชนรวมถึง	
สินค้าที ่เน้นความเป็นเอเชีย	และอีกแนวทางหนึ ่ง	คือ	
ผู้ประกอบการควรสร้างเร่ืองราว	 (Story)	 เก่ียวกับสินค้าน้ันๆ		
ให้ดี	ซึ่งเป็นการสร้างจากความจริง	เป็นเรื่องเล่าหรือการ	
สร้างตำานานของสินค้า	ซึ่งสินค้าท้องถิ่นอย่าง	OTOP	นั้น	มัก	
จะมีเรื่องราวหรือมีตำานานกันมาอยู่แล้ว	เพื่อให้สินค้า	OTOP	
สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง	ทำาให้มีโอกาสส่งสินค้า	
ไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้น	 เนื่องจากตลาด	AEC	ที่ม	ี
ขนาดใหญ่	มีประชากรมากกว่า	590	ล้านคน	
	 ผู้ประกอบการ	OTOP	จึงต้องเร่งพัฒนาสินค้า	ทั้งด้าน	
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าหรือบริการให้ได้การยอมรับ	
ในระดับสากล	โดยผสมผสานวัฒนธรรม	ภูมิปัญญากับ	
เทคโนโลยี	นวัตกรรม	และพัฒนารูปแบบ	ต้องสร้างความเป็น	
เอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของตนเอง	สร้างการรับรู	้
ในตราสินค้าของไทยต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า	
หรือมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า	ดังเช่นที่บริษัทขนาดใหญ่หลาย	
แห่งได้ดำาเนินการไปแล้ว	อาทิ	บริษัท	ซี.พี.อินเตอร์เทรด	จำากัด		
ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร	ที่นำาเอาจุดเด่น	
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การเป็นผู้นำาด้านข้าวหอมมะลิ	มาแปรรูปเป็นขนมข้าวหอม	
มะลิอบกรอบ	ไร้สารเคมี	และเน้นใช้วัตถุดิบในประเทศเป็น	
ส่วนประกอบ	จึงถือเป็นจุดแข็งที่จะแข่งขันได้ในต่างประเทศ	
โดยได้ทดลองส่งออกไปยังประเทศจีน	เพราะประเทศจีนม	ี
จำานวนประชากรมากและนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทย	
ก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี	หลังจากนี้เตรียมส่งออกไปสู	่
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีพฤติกรรม	
ที่ชอบบริโภคข้าวมะลิไทยต่อไป	ส่วนบริษัท	ทรัพย์อนันต์		
เยอเนอรัล	ฟู้ด	จำากัด	เป็นผู้ประกอบที่ส่งออกผลิตภัณฑ	์
เครื ่องดื ่มไปยัง	50	ประเทศทั่วโลก	แบ่งเป็นทวีปเอเชีย	
มากกว่า	10	ประเทศ	และมี	3	ประเทศที่ยอดจำาหน่ายสูง	
ใกล้เคียงกัน	คือ	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	และจีนเนื่องจากม	ี
ประชากรจำานวนมาก	 และเป็นผลิตภัณฑ์ที ่มียอดขายสูง	
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	 ซึ่งเป็นแนวโน้มพฤติกรรม	
ผู้บริโภคในปัจจุบัน	(ยุภาพร,	2556)
	 ในการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้านั้น	ผู้ประกอบการ		
OTOP	อาจจะไม่สามารถสร้างตราสินค้าได้ง่าย	ทางออก	คือ		
การหาพันธมิตรร่วม	(Co-brand)	เนื่องจากส่วนใหญ่สินค้า	
ของ	OTOP	มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอยู่แล้ว	แต่อาจ	
ไม่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ	ผู ้ประกอบการ	OTOP	
จำาเป็นต้องหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ	ที่มุ่งเน้นความคิด	
สร้างสรรค์	เน้นที่การเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้ากลุ่มที่เรามีความ	
ได้เปรียบในการแข่งขัน	รวมถึงการมุ ่งเน้นส่งเสริมและ	
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าไทย	โดยให้ทุกกลุ่มหันมาศึกษา	
และพัฒนาสินค้าโดยมุ่งเน้นที ่ความสามารถหลัก	 (Core		
Competency)	 หรือความถนัดของตนให้มากยิ่งขึ้น	 อาทิ		
อาหาร	 สินค้าศิลปประดิษฐ์	 เครื่องประดับตกแต่งและของ	
ที่ระลึก	เป็นต้น	โดยที่ผู้ผลิตหรือผู้จำาหน่ายจำาเป็นต้องเริ่ม	
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและวัฒนธรรมในการ
บรโิภคของแตล่ะประเทศทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมาย					และผลติสนิคา้	
ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย		
(ยุทธศักดิ์	สุภสร,	2555)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Suh		
และ	Kim	(2014)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับ	SMEs	ในประเทศเกาหลี				
พบว่าการที่ธุรกิจ	SMEs	จะก้าวขึ้นเป็นธุรกิจผู้นำาในธุรกิจ	
ระหว่างประเทศนั้น	 ผู้ประกอบการต้องให้ความสำาคัญที่สุด	
กับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี	(Technology	Innovation)		
และความพึงพอใจของผู้บริโภค	(Customer	Satisfaction)		
ซึ ่งเน้นที ่ราคา	คุณภาพของสินค้า	 และการบริการหลัง	
การขาย	ดังนั้น	ผู้ประกอบการ	OTOP	ของไทยควรศึกษา	
พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศใน	AEC	สถานการณ	์
ทางการตลาดของประเทศนั ้นๆ	อย่างใกล้ชิด	ตลอดจน	

กฎระเบียบในการเข้าสู ่ตลาดประเทศนั ้น	หรือช่องทาง	
การจัดจำาหน่ายของประเทศนั้นๆ
	 แนวโน้มที่สำาคัญในด้านการสื่อสารการตลาดนั้น		
ผู ้ประกอบการ	OTOP	ควรใช้สื ่อสังคมออนไลน์	(Social		
Media)	ในการสื ่อสารการตลาดและการส่งเสริมให้ใช	้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจำาหน่ายสินค้าและบริการของ
ธุรกิจโลกออนไลน์	อาทิ	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	และไลน์	เป็นต้น	
เหมาะสมกับธุรกิจ	SMEs	ทำาให้มีการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่ม	
เป้าหมายได้ง่าย	ด้วยต้นทุนต่ำา	ไม่จำาเป็นต้องโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์	หรือวิทยุที่มีต้นทุนสูง
	 5.	 ด้านการเงิน	ผู้ประกอบการควรให้ความสำาคัญกับ	
ระบบการเงินและบัญชี	มีการจัดทำางบการเงินที่ถูกต้องใน	
ทุกปี	 เพื่อให้สามารถวางแผนและควบคุมการดำาเนินธุรกิจได	้
อย่างมีประสิทธิภาพ	และควรมีการนำาระบบบัญชีที่ดีมาใช้ใน	
องค์กร	อีกทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน	เพื่อ	
ให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ	
เอง	 ซึ ่งการมีความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องจุดคุ ้มทุนจะเป็น	
ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต	ทำาให้สามารถวางแผน	
ควบคุมต้นทุน	วางแผนการขาย	และวางแผนกำาไรได้เป็น	
อย่างดี	เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของธุรกิจเอง		
โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอกเพียงอย่างเดียว			
การทำาระบบบัญชีท่ีดีจะช่วยในการเข้าสู่แหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน	
เนื่องจากสถาบันการเงินต้องการดูสถานะทางการเงินและ
การหมุนเวียนของเงินของธุรกิจ	ที่สะท้อนออกมาได้ในงบ	
การเงินที่เกิดจากการวางระบบบัญชีและการเงินที่ดีมาก่อน	
	 ในการแข่งขันผู้ประกอบการต้องพยายามลดต้นทุน
ให้ต่ำาลง	 ไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำา	การลด
การใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี	(Overdraft:	OD)	และต้องเพิ่ม	
รายได้	 โดยการผลิตสินค้าโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างม	ี
คุณค่าและควรสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน	การบริหาร
จัดการเงินทุน	การจัดตั้งกองทุน	OTOP	และเชื่อมโยงการ	
พัฒนา	OTOP	กับกองทุนต่างๆ	ดังเช่นที่รัฐบาลได้ผลักดัน	
โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของผู้ประกอบการ	OTOP	(วิรุณ,	2556)		
	 6.	 ด ้านเทคโนโลยี	ผ ู ้ประกอบการ	OTOP	ต้อง	
พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	มีการเรียนรู ้เทคโนโลยีใหม่ใน	
กระบวนการผลติ			พรอ้มลงทนุในเครือ่งจกัรอปุกรณท์ีท่นัสมยั		
เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตและช่วยให้สามารถพัฒนา	
ผลิตภัณฑ์ได้ทันตามความต้องการของตลาด	โดยเฉพาะ	
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม	และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มิใช	่
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อาหาร	ผู้ประกอบการต้องยกระดับความรู้ความสามารถของ
แรงงานในการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น	อีกทั้งในอนาคตแรงงาน	
มีทักษะอาจมีไม่เพียงพอ	 จึงมีแนวโน้มที่ต้องใช้เทคโนโลย	ี
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนแรงงานคนบางส่วนด้วย
	 7.	 ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ	สำาหรับในส่วนของ	
รัฐนั้น	มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนผู้ประกอบ-
การ	OTOP	อาทิ	ในปี	พ.ศ.	2558	กรมพัฒนาชุมชนกำาหนด	
ยุทธศาสตร์ไว้	2	เรื่องที่สำาคัญ	คือ	(1)	การพัฒนาศักยภาพ	
กลุ่มผลิตภัณฑ์	(QUADRANT)	ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	
สูงขึ้น	สามารถขยายโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได	้
มากขึ้น	เพื่อจะได้วางแผนในการพัฒนา	และส่งเสริมการ	
บริหารจัดการในทุกด้านของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม
อย่างเหมาะสมตามระดับความพร้อมของแต่ละกลุ่ม	 และ		
(2)	การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ	OTOP		
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ	
ในการดำาเนินงานของ	OTOP	และการเพิ่มยอดจำาหน่าย	
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ให้สูงขึ้น	โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
ได้ริเริ่ม	“โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับคำาสั่งซื้อ		
(TOPOTOP)”	ขึ้น	เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพ	
ในการผลิตและการแข่งขัน	และมีช่องทางการจำาหน่ายสินค้า
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	(“OTOP	ยุคใหม่...”,		
2555)
	 นอกจากนั้น	รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือ	
กับสมาคมค้าปลีกไทย	 เพื ่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้าน	
การตลาดผลิตภัณฑ์	OTOP	เพื ่อให้ก ้าวเข้าสู ่ช ่องทาง	
การตลาดในกลุ่มของห้างสรรพสินค้า	ซูเปอร์มาร์เก็ต	รวมถึง	
การส่งเสริมผ่านช่องทางสื ่อออนไลน์	หรืออินเทอร์เน็ต		
(อี-คอมเมิร์ช)	(“พาณิชย์ดัน	OTOP	สู่	SME...”,	2556)
	 ดังนั้น	ในความคิดเห็นของผู้เขียน	เห็นว่าภาครัฐควร	
ให้ความช่วยเหลือใน	2	ด้าน	คือ	
	 1.	 หน่วยงานของรัฐควรมีการพัฒนาปัจจัยเอื้อใน
การดำาเนินธุรกิจ	เช่น	ด้านเทคโนโลยี	กฎระเบียบ	การตลาด	
การเงิน	 การบริการภาครัฐ	 เป็นต้น	 และสร้างกฎระเบียบ	
ในการคุ้มครองผู้ประกอบการ	OTOP	 ในรูปของอุปสรรค	
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี	(Non-Tariff	Barriers)	ในช่วงแรก	อาทิ	
การห้ามนำาเข้า	การกำาหนดโควต้า	มาตรการสุขอนามัยและ	
สุขอนามัยพืช	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
	 2.	 การเป็นผู้ประสานเรื่องข้อมูล	เป็นแหล่งข้อมูล	
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ	AEC	อาทิ	กฎหมาย	ข้อบังคับ		
กฎระเบียบ	ความต้องการสินค้า	และพฤติกรรมผู้บริโภคของ
ประเทศต่างๆ	ในอาเซียน	เป็นต้น	สนับสนุนความสามารถใน

การแข่งขันโดยการจัดการอบรมให้ความรู้	AEC	รวมถึงการ	
เป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานความช่วยเหลือในการสร้างพันธมิตร	
และหาแหลง่เงนิทนุตน้ทนุต่ำา					พรอ้มทัง้ชว่ยสรา้งโอกาสใหก้บั
ผู้ประกอบการ	OTOP	ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าว	
	 อย่างไรก็ตาม	หน่วยงานของรัฐควรลดขั้นตอนและ	
ลดความซับซ้อนในการขอการสนับสนุน	 และควรสนับสนุน	
อย่างจริงใจและจริงจังในลักษณะของการมีส่วนร่วมกับธุรกิจ		
ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ	OTOP	เพื่อ	
สร้างความรู้ในส่วนที่ผู ้ประกอบการยังขาด	สร้างงานวิจัย	
ร ่วมกัน	 สร้างนวัตกรรมร่วมกัน	 และช่วยผลักดันให้	
ผู้ประกอบการ	OTOP	มีความเข้มแข็งด้วยความสามารถของ	
ตนเองในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน	โดยไม่ควรให้ผู้ประกอบ	
การต้องพึ่งพิงภาครัฐในทุกเรื ่อง	 หรือภาครัฐต้องโอบอุ้ม	
ผู้ประกอบการ	OTOP	ทุกอย่าง	เพราะจะทำาให้ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งเพื่อการแข่งขันในโลกของการ	
แข่งขันเสรีได้ด้วยตนเอง	ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนิน	
ธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนได้	(Sustainability)

บทสรุป
	 ปัญหาของ	OTOP	 โดยรวมที่ได้จากการสังเคราะห	์
งานวิจัยนั้นสอดคล้องกับกรอบการพัฒนา	ASEAN	SMEs		คือ		
มีปัญหาด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ	 ด้านการบริหารจัดการ	
ด้านการตลาด	 ด้านการผลิต	 ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน		
ด้านเทคโนโลยี	และการสนับสนุนจากภาครัฐ
	 ดังนั้น	ในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ		
OTOP	สู่การรวมตัวของ	AEC	นั้น	ต้องเกิดจากความร่วมมือ	
ทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่มีความจริงจังและจริงใจในการช่วย	
พัฒนา	และมุ่งสู่เป้าหมายของการนำาสินค้า	OTOP	เข้าแข่งขัน	
ในตลาดต่างประเทศให้ได้	และต้องมีความต่อเนื่องในการ	
พัฒนา	ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า	ควรเริ่มจากด้านการสร้างเครือข่าย		
เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน	
เพื่อความร่วมมือในการวิจัย	การตลาด	การฝึกอบรมแบ่งปัน	
ทักษะและประสบการณ์	 ด้านการบริหารจัดการ	 ควรพัฒนา	
จากการสร้างแรงบันดาลใจ	และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ผลิต	
หรือผู้ประกอบการเอง	ให้มีจุดหมายในการค้าให้เกิดผลกำาไร
อย่างยั่งยืน	มีการเชื่อมโยงในลักษณะเป็นบูรณาการ	ด้าน	
การตลาด	ต้องสนับสนุนให้มีการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ตลาดเฉพาะหรือ	Niche	Market	และต้องสร้างนวัตกรรม	
สินค้าอย่างต่อเนื่อง	พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย		
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐาน	ด้านการผลิต	ควรม	ี
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ		
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ในกระบวนการผลิต	 จะส่งผลให้ผลิตสินค้าได้ทันตามความ	
ต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าให้ได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า	 ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน	 ผู้ประกอบการควร	
ให้ใช้ระบบบัญชีและการเงินที่ดีและถูกต้อง	มีความเข้าใจ	
เร ื ่องต้นทุนและจุดคุ ้มทุน	เพื ่อการบริหารจัดการที ่ม	ี
ประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำา
ได้ง่าย	ส่วนด้านเทคโนโลยี	ควรพร้อมรับและเรียนรู้การนำา	
เทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ ใน

กระบวนการทำางาน	เพื่อลดต้นทุนและทดแทนแรงงานคนที่ม	ี
ฝีมือที่อาจขาดแคลนในอนาคต	และด้านการสนับสนุนจาก	
ภาครัฐ	ภาครัฐควรหันมาสนับสนุนด้านข้อมูลที ่ทันสมัย	
เกี่ยวกับ	AEC	การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	พร้อมทั้ง	
มีการสนับสนุนในการหาแหล่งทุนต้นทุนต่ำาและสร้างโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการ	OTOP	ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าว	
เพื่อสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งในการแข่งขันของ	
OTOP	ทั้งเชิงรับในประเทศและเชิงรุกสู่ต่างประเทศ
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