บทคัดยอผูบริหาร
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือโครงการผลิตภัณฑโอทอปเปนโครงการที่รัฐบาลมี
นโยบายเพื่อสงเสริมภาคการผลิตสินคาชุมชนและผูผลิตในระดับรากหญาใหเกิดการพัฒนาดานการ
ผลิต การประกอบการ และการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น
และสรางชุมชนใหเขมแข็ง อยางไรก็ตามการที่ผูประกอบการในชุมชนมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
ในการพัฒนากิจการเพียงอยางเดียว อาจยังไมเพียงพอที่จะทําใหสินคาของชุมชนสามารถแขงขันกับสิน
คาของคูแขงทั้งภายในและตางประเทศได ผูประกอบการจึงจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
การนําเอาองคความรูและกลยุทธการจัดการโลจิสติกสและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
สําหรับผลิตภัณฑ OTOP มาประยุกตใชกับผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
โดยนักวิจัยเห็นวานอกจากศักยภาพของผูประกอบการแลว ภาครัฐบาลตองพรอมที่จะเขาไปชวยเหลือ
ในดานการสงเสริมความรูการบริหารจัดการดานตางๆ โดยเฉพาะเทคนิคและการจัดการ โลจิสติกส
เพื่อใหการจัดการการเคลื่อนยายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑและขอมูลตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถจําหนายไดทั้งภายในและตางประเทศดวยตนทุนที่ต่ําที่สุดและมีระดับ
การใหบริการที่สูงที่สุดซึ่งจะชวยสรางความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการโอทอปและให
กับประเทศชาติโดยรวม
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค คื อ เพื่ อ ที่ จะชวยผูประกอบการโอทอปในการเพิ่ มขีด ความ
สามารถในการแขงขันโดยนําเอาเทคนิคและการจัดการโลจิสติกสเขามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ
ของตนโดยนักวิจัยจะทําการศึกษาสถานะของการนําเอาระบบโลจิสติกสเขามาใช และระดับความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโอทอป นอกจากนี้ก็จะทําการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการนําเอาการจัดการโลจิสติกสเขามาประยุกตใช รวมทั้งศึกษาปจจัยตางๆที่มีอิทธิพล
ตอการนําเอาโลจิสติกสมาใชกับอุตสาหกรรมโอทอป การศึกษาครั้งนี้จะดําเนินการโดยมีการเก็บขอมูล
จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (เชน การทบทวนบทความ งานวิจัย) และจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (เชน การ
สํารวจจากแบบสอบถาม การสังเกตการณ และการสัมภาษณเชิงลึก) ความนาเชื่อถือและความเที่ยง
ตรงจะถูกตรวจสอบโดยใชวิธีการทางสถิติและจากผูเชี่ยวชาญ ขณะที่ไดมีการสํารวจขอมูลจากผู
ประกอบการโอทอปในจังหวัดชลบุรีจํานวน 120 รายไดรับการตอบกลับจํานวน 104 รายคิดเปนอัตรา
การตอบกลับจํานวน 86.67 เปอรเซ็นต

ผลสํารวจพบวาผูประกอบการโอทอปสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและ
ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส แมวาสวนใหญมีความเห็นวาการจัดการโลจิสติกสมีสวนชวยผู
ประกอบการในการลดตนทุนและเพิ่มการใหบริการลูกคาไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลสํารวจยังพบอีกวามี
ความสัมพันธอยางยิ่งระหวางการนําเอาระบบโลจิสติกสมาประยุกตใช ในการดําเนินธุรกิจและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของตน รวมทั้งยังพบวาความสําเร็จและประสิทธิผลของการนําเอาระบบ
โลจิสติกสมาใชจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคา/วัตถุดิบและการสงผานขอ
มูลสารสนเทศ
ผลการศึกษานําไปสูขอสรุปที่วาผูประกอบการโอทอปควรใหความสําคัญกับการนําเอาเทคนิค
และกลยุทธโลจิสติกสมาใชกับองคกรของตน รวมทั้งบทบาทของภาครัฐที่คอยชวยเหลือและสนับสนุน
ผูประกอบการโอทอปที่ควรจัดระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการโลจิสติส เชน
คลังสินคารวมหรือรถขนสงของเครือขาย รวมทั้งจัดฝกอบรมและจูงใจแกผูประกอบการโอทอปใหมี
การนําเอาการจัดการโลจิสติกสมาใชอยางตอเนื่องและยั่งยืน

บทคัดยอ
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 รัฐบาลไทยไดริเริ่มโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) โดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตามเพื่อที่
จะสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ผูประกอบการโอทอปจําเปนตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดยมี
ตนทุนที่ต่ํา รวมทั้งทําการสงมอบสินคาและบริการใหเกินความคาดหวังของลูกคาโดยนําเอาการจัดการ
โลจิสติกสเขามาใชในการดําเนินธุรกิจ การศึกษาวรรณกรรมสรุปไดวาผูประกอบการโอทอปมิไดเห็น
ถึงความสําคัญของการนําเอาการจัดการโลจิสติกสมาประยุกตใช และยังพบวาหนวยงานของรัฐก็มิได
ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความสําคั ญ ของการนําเอาโลจิ ส ติ ก ส เ ข า มาช ว ยส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู
ประกอบการอยางเพียงพอ การศึกษาวิจัยในดานนี้มีคอนขางนอยและมีจํากัดอยูเฉพาะดานการตลาด
และการพัฒนาผลิตภัณฑ ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อตรวจสอบประเด็นตางๆที่เกี่ยว
ของกับการนําเอาโลจิสติกสเขามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการโอทอป รวมทั้ง
ขยายองคความรูในดานนี้ใหมากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ไดสํารวจโดยสุมแจกแบบสอบถาม 120 ชุดแกผูประกอบการโอทอป ระดับ
สามถึงหาดาวในจังหวัดชลบุรี อยางไรก็ตามมีการตอบกลับจํานวน 104 ชุดคิดเปนอัตราการตอบกลับ
เท า กั บ 86.67 เปอร เ ซ็ น ต โดยนําข อ มู ล มาประมวลผลโดยใช โ ปรแกรมการวิ เ คราะห ท างสถิ ติ
ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธในระดับปานกลางระหวางการนําเอาการจัดการโลจิสติกสเขามา
ประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการโอทอปและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
นอกจากนี้ยังพบอีกวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคา/วัตถุดิบและการสงผานขอมูลมีความ
สัมพันธอยางยิ่งตอการนําเอาระบบโลจิสติกสมาประยุกตใช การศึกษานํามาสูขอสรุปที่วาการพัฒนากล
ยุทธโลจิสติกสที่ดีและเหมาะสมควรจะชวยผูประกอบการโอทอปในการสรางความไดเปรียบในเชิงการ
แขงขันอยางยั่งยืน
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Abstract
After the economic crisis in 1997, the Thai government launched “One Tambon,
One Product (OTOP)” project to continuously boost Thailand’s economic growth, and
seek competitive advantages that enable them to exceed customers’ expectations and
enhance market and financial performance. The literature led to the conclusion that
OTOP’s logistics adoption has been overlooked. The Thai government’s policy has not
given importance to logistics management as a strategic and power tool for creating
competitive advantage. Further, studies on logistics in OTOP products are very limited.
The aim of the paper is to examine issues and extend a knowledge body related to the
status for adopting logistics strategies to OTOP entrepreneurs in Thailand.
A total of 120 questionnaires were sent out and 104 usable completed
questionnaires were received, generating a response rate of 86.67%. The hypothesis is
statistically tested using SPSS version 10.0.5. The results indicated that there are strong
relationships between OTOP entrepreneurs’ logistics need and implementation and
enhancing their competitive advantage. In addition, factors have strongly contributed and
effected logistics operations and implementation. The implications reflect that building
and adopting an effective logistics strategy offers opportunities to create sustainable
competitive advantage. Research in area of logistics designing and implementation to
each particular OTOP product would be further conducted.
Key Words : Logistics, OTOP, strategy, supply chain, Thailand.
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Introduction
After having faced an economic crisis in 1997, the Thai government under Pol.
Dr. Taksin Chinnawat established projects with the purpose of continuously boosting
Thailand’s economic growth. One major project was the One Tambon One Product
(OTOP) programme, which allowed local people to invent or produce a value-added
product or service by using creative and innovative ideas of local cultures and customs.
The programme was designed to upgrade the standard of living of the poor, mainly rural
farmers which were a majority of Thai population. In 2004, sales volumes were estimated
up to US$1.63 billion. In 2005, the government set a growth target for OTOP exports of
25-30%. The government expected that the success of the project would boost sustainable
economic growth. Success stories of one village, one product (OVOP) in Japan is a
wonderful example for well integrated logistics and marketing. It is considered as an
original model for Thailand’s OTOP products.

