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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อยอดขายของ
ผู้ประกอบการและการจัดการผลิตภณัฑ์ชุมชน 5 ดาว 

พืน้ที่จังหวัดนครปฐม  
Marketing Mix Strategies Affecting Sales Volume of Enterprises 

and Management for the Five-Star Thai Wisdom Products in 
Nakhon Pathom Province 

 
เบญจวรรณ บวรกลุภา 1 

        
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการ ความคิดเห็นต่อกล
ยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดั
นครปฐม และความคิดเห็นต่อการจัดการด้านการผลิต สินค้า บริการ บุคลากร เทคโนโลยีของผู้ ผลิต
ผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดันครปฐม ประชากรคือผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว มีจ านวน
ทัง้หมด 23 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ีย 
  ผลการวิจยัพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ียในช่วง 51 – 60 ปี มีระยะเวลา
ด าเนินการ 6 – 10 ปี และสว่นใหญ่ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ประเภทผลิตภณัฑ์อาหาร 
  ความคิดเห็นต่อการจัดการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดาว พบว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคญั
ตามล าดบั คือ ด้านการผลิตมากท่ีสุด รองลงมาด้านบุคลากร ด้านสินค้า บริการ มีความคิดเห็นในระดบั
มาก และด้านเทคโนโลยีในระดบัปานกลาง 
 
                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 
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 ด้านความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อยอดขายของผู้ ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคัญ:  กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด, การจดัการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the general enterprises, attitude towards 
marketing mix strategies of which affecting sales volume of the five-star Thai Wisdom Products 
and attitude towards the management of manufacturing, goods, services, personnel, technology 
of products in Nakorn Pathom province. There are all 23  People which are the entrepreneur of 
the five-star Thai wisdom products in Nakorn Pathom province. The research method used in 
this research is questionnaire. The statistical analysis is presented in the form of percentage 
and the average number. 
 According to the study, the majority of the entrepreneurs are female aged between      
51 – 60 years old.  Their managing periods are 6 – 10 years. Most of their products are of food 
categories. 

 On the attitude towards the five-star Thai Wisdom Products, it is suggested that the 
entrepreneurs rated manufacturing aspect as the highest level, followed by personnel, 
products, and services as high level. Lastly, technology was rated as the moderate level. 
 The attitude towards the marketing strategies which affecting sales volume of the five-
star Thai wisdom products in Nakorn Pathom in general, it was shown that the each aspect of 
marketing strategies was used collaboratively. However, products, distributing channel and 
promotional strategies are emphasized, respectively. 
 
Keywords:  Marketing Mix Strategy, Thai Wisdom Products with 5 Star Management 
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บทน า 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (One Tambon One Product : 
OTOP) เป็นโครงการท่ีสร้างรายได้ชมุชน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมสร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถ่ินมา
พฒันาเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ชุมชนท้องถ่ิน (สุภาณี อินทน์จันทน์, 2556) ปัจจุบนัผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ ได้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ทัง้
จ านวนรายการของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายยิ่งขึน้ และจ านวนกลุ่มผู้ ผลิตท่ีเพิ่ม จ านวนมากขึน้ 
รวมทัง้จ านวนตวัเลขการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์โอท็อปในประเทศตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2555 ตาม
ภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1  อตัราการเตบิโตของผลิตภณัฑ์โอท็อปของประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2555 
       ที่มา: กรมการพฒันาชมุชน, 2555 

 
จากภาพท่ี 1 พบว่ามีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์โอท็อป เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ . 

2552 – 2555  โดยเฉพาะช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 มีอตัราเติบโตสูงถึงร้อยละ 12.72  นอกจากนี ้
ส าหรับตลาดต่างประเทศมีความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเพิ่มขึน้เช่นกัน ด้วยฝีมือคนไทยได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภคในตา่งประเทศ และโดยอาศยัปัจจยัจากการเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีศกัยภาพ และความ
นิยมของชาวตา่งชาตใินสินค้าภมูิปัญญาท้องถ่ินไทยซึง่มีคณุคา่ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ, 2556)  ส าหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาวในประเทศท่ีมีศกัยภาพ จึงเป็นอีกทางเลือกใน
การขยาย   อปุสงค์ของตลาดไปยงัตลาดตา่งประเทศ และเกิดการพฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวให้มี
มาตรฐานสากลยิ่งขึน้ 
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อย่างไรก็ตาม จากสภาพการแข่งขนัทางการค้าในประเทศและการเปิดเสรี ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ 

ท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน มีปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาการผลิต เงินทุน ปัญหาการใช้
เทคโนโลยี การประกอบการ การตลาด โดยเฉพาะปัญหาการตลาดเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ เน่ืองจากผลิตได้ แต่
ขายไม่ได้หรือไม่มีท่ีจ าหน่าย จึงเห็นได้ว่าต้องยึดหลักส่วนประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์และบริการ  
ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ , 2554) ดังนัน้
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนทัง้ผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องปรับตวัเพ่ือ
เพิ่มศักยภาพในตลาด อย่างไรก็ดียังพบว่า การยกระดบัมาตราฐานผลิตภัณฑ์การคดัสรรสุดยอดหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศได้ แตย่งัพบสดัสว่นกลุ่มผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ต ่ากว่าระดบัห้าดาว  ดงัตารางท่ี 1  ผลการคดัสรร
สดุยอดหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 
 

ตารางท่ี 1 ผลการคดัสรรสดุยอดหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ. 2555 

 
ที่มา: กรมพฒันาชมุชน, 2555 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการคดัสรรผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ห้าดาวยงัมีสดัส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์รวมในแต่ละประเภทและ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีระดบัมาตรฐานในระดบัส่ีดาว มีสดัส่วนท่ีมากกว่าใน
ระดบัอ่ืนหรือมีสดัส่วนท่ีสงูกว่าในทุกระดบั โดยประเภทผลิตภณัฑ์ของใช้ มีสดัส่วนท่ีมากสดุในระดบั สาว
ดาว  ทัง้นี ้ส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตราฐานการคดัสรร พบว่ามีปัญหาเร่ืองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การจัดการและการตลาด สอดคล้องในทิศทางเดียวกับ ปัจจัยท่ีไม่ประสบความส าเร็จของ
ผลิตภณัฑ์โอท็อป (บริุม โอทกานนท และคณะ, 2556)  คือ เกิดจากปัญหาด้านมาตรฐาน การจดัการ และ
การตลาด  โดยจากการส ารวจ พบวา่ ผลิตภณัฑ์ชมุชนขาดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ผู้ผลิตกลุม่ชมุชน 
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ขาดโอกาสในการเรียนรู้ให้เท่าทันตลาดภายนอก , ผู้ผลิตกลุ่มชุมชนขาดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ใหม่ๆ  เพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และปรับตวัให้ทนั 

นอกจากนีจ้ากการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจศึกษาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ห้าดาวในเขต
จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากมีโอท็อปห้าดาว ต้นแบบหน่อไม้ฝร่ังส่งออก เป็นผลิตภัณฑ์ขึน้ช่ือในจังหวัด
นครปฐม โดยเป็นต้นแบบให้ชาวตา่งประเทศมาเย่ียมชมงาน และสามารถสง่ออกไปทางยโุรปและญ่ีปุ่ นได้
จ านวนมากในแต่ละปี นอกจากนีพื้น้ท่ีจังหวดันครปฐมยังเป็นจุดกระจายสินค้าทางการเกษตรในระดบั
ภูมิภาคได้โดยสะดวก อีกทัง้ใกล้แหล่งตลาดเมืองใหญ่ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากนีพื้น้ท่ี
นครปฐมยงัมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวตัถุดิบการผลิตสินค้าเกษตร ท าให้ชุมชนและผู้ประกอบการ
สามารถแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาก 
ผู้วิจยัจึงเลือกศกึษาพืน้ท่ีในเขตจงัหวดันครปฐม เพ่ือศกึษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดและ
การจดัการผลิตภณัฑ์ชมุชนห้าดาวพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ียงั
ไม่ได้มาตรฐานระดบัห้าให้มีแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ  ได้แก่  ด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการผลิต การจดัการผลิตภณัฑ์ ด้านบคุลากรและด้านเทคโนโลยีในการผลิตท่ีดียิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนั 
ส าหรับผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีได้เกณฑ์ในระดบัห้าดาวแล้วยงัสามารถมองเห็นจดุอ่อนหรือ หา
แนวทางการพฒันาเพ่ือการจดัการ การผลิต และกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดขายส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ของตนเองในการพฒันาสูต่ลาดสากลท่ีดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาข้อมลูทัว่ไปของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว พืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อกลยุท ธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อยอดขายของ
ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดันครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดาวของผู้ประกอบการโอท็อป 5 
ดาว ได้แก่ ด้านการจดัการผลิต สินค้า บริการ บคุลากร เทคโนโลยีของผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี 
จงัหวดันครปฐม 
 
ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 รัฐบาลส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มเพ่ือเพิ่มยอดขาย และกระจายสินค้าสู่ตลาดต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
เปา้หมายหลกั 3 ประการคือ (อ้างใน ทิวา แก้วเสริม, 2551) 

1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์คณุภาพระดบัโลก ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัวฒันธรรมและจดุเดน่เฉพาะ เป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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2) มีเอกลักษณ์ท่ีลือช่ือเพียงหนึ่งเดียว พัฒนาให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เหมาะสมไม่ซ า้แบบ เป็น

เอกลษัณ์เฉพาะ 
3) พฒันาทรัพยากรมนษุย์และปรับปรุงเทคโนโลยี สร้างบุคลากรท่ีมีความคิดไกล มีความรู้ มีการ

วางแผน การตลาดมุง่เน้นผลิตและบริการค านงึถึงผู้บริโภคเป็นหลกั 
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler and Armstrong, 2001) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

องค์กรใช้ในการปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ทางการตลาดในตลาดกลุม่เปา้หมาย ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ 
และบริการ ราคา ชอ่งทางการจดัจาหนา่ย การสง่เสริมการตลาด และสว่นประสมทางการตลาดจดัเป็นสิ่งท่ี
กระตุ้นทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจหรือใช้บริการของผู้บริโภคในตลาด 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) หมายถึง กระบวนการพัฒนาและน าโปรแกรมการ
ส่ือสารรูปแบบตา่ง ๆ มาใช้เพ่ือจงูใจผู้บริโภคในปัจจบุนั และกลุม่ผู้บริโภคคาดหวงั (Schultz, 2003) 

คิทเชน และคณะ (Kitchen et al., 2004) ท าการส ารวจข้อมูลจากผู้ บริหารบริษัทตัวแทนการ
โฆษณา และตวัแทนการประชาสมัพนัธ์จ านวน 200 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบนัการโฆษณา (Institute 
of Advertising Practitioners: IPA) และสมาคมการประชาสมัพนัธ์ของประเทศองักฤษ (Public Relations 
Consultants Association: PRCA) พบว่าการติดต่อส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีองค์ประกอบหลัก
คือ การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ 

งานวิจัยด้านความส าเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ของ ชนัญฎา สินช่ืน 
(2551) พบว่า ให้ความส าคญักบัการเพิ่มขึน้ของยอดขายอย่างสม ่าเสมอ  ค านึงถึง การบริการลกูค้า เน้น
การบริการหลงัการขาย  และดชันีความส าเร็จอีกด้านคือ ด้านการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

วสนัต์ เสือข า (2547) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการ
คดัเลือก 5 ดาว ในระดบัภูมิภาค: กรณีศึกษาสินค้า ประเภทอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ประชากร คือ 
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ีได้รับการคดัเลือก 5 ดาว ประเภทอาหาร จ านวน 8 ราย และคณะกรรมการท่ีท า
การคดัเลือกสินค้าจ านวน 3 ท่าน ผลการศกึษาด้านการบริหารจดัการ พบวา่ผู้  ประกอบการสว่นใหญ่มีการ
จดัวางโครงสร้างองค์กรโดยแบง่เป็นฝ่ายต่างๆ เพ่ือความคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน ด้านการตลาด พบว่า
ผู้ประกอบการทัง้หมดมีการวิเคราะห์ทางการตลาดเพ่ือให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ถูก
ต้องการพฒันาผลิตภณัฑ์ พบว่าทัง้หมดให้ความส าคญักับการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีต้องท าการคิดและออก
สินค้าใหม่หรือท าการพัฒนาสินค้าท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ด้านคณุลกัษณะของผู้ประกอบการ 
พบว่าคณุลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัให้ประสบผลส าเร็จ ปัญหาผู้ประกอบการมี
หลายด้าน คือ ด้านการจดัการ พบว่าผู้ประกอบการบางรายขาดการวางแผนในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อปฏิบัติของการผลิตอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ แรงงานขาดความ
ช านาญในการผลิต พนกังานขาดงานบอ่ยครัง้ และผู้ประกอบการบางรายยงัขาดความรู้ ความเข้าใจใน 
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เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัญหาด้านการตลาด ผู้ประกอบการบางรายไม่มีการจดัท าแผนการตลาด ขาด
ความช านาญด้านการตลาด สินค้าถกูลอกเลียนแบบ เกิดการตดัราคา มีสถานท่ีจ าหนา่ยน้อย ขาดการ 
ประชาสมัพนัธ์ คู่แข่งขนัมีมากขึน้ ปัญหาทางด้านการผลิต พบว่าสารเคมีตกค้างในสินค้า ขาดเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยตอ่การผลิตวตัถดุิบ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวคิดของ Hashim, 
M.K. (2000) สรุปได้คือ  ด้านคณุลกัษณะของผู้ประกอบการในเร่ืองบคุลิกภาพ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ใน
เร่ืองปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ความมีเครือข่ายระหว่างกันและการติดต่อกัน ในเร่ืองปัจจัยทางด้าน
ประชากร ได้แก่ อาย ุเพศ การศึกษา  และด้านบริบทขององค์กรได้แก่ โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะของ
องค์กรในเร่ืองลกัษณะการจดัการ จ านวนปี ท่ีด าเนินกิจการ จ านวนผู้ เป็นเจ้าของกิจการ จ านวนผลิตภณัฑ์ 
ประเภทการผลิต ท่ีตัง้ และขนาดขององค์กร 

โอท็อป ห้าดาว นครปฐม (กรมพฒันาชมุชน, 2555) มีจ านวนโอท็อปห้าดาว 23 รายการ พบว่า มี
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในกลุ่มนีจ้ านวน 14 รายการ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบใน
ท้องถ่ิน ได้แก่ หน่อไม้ฝร่ัง กระเจ๊ียบเขียว แปรรูปอาหารจากสกุร ไก่เทียมสมนุไพร เป็ดพะโล้ ปลาแดดเดียว 
ไข่เค็ม  น า้ผึง้สวน ผลิตภัณฑ์จากงา น า้พริกคลุกข้าว เต้าหู้  ขนมจีนและในกลุ่มขนมได้แก่ ขนมเป๊ียะ ข้าว
ตงัข้าวกล้องหอมมะลิ และมิใชอ่าหารจ านวน 9 รายการ พบวา่มี ประเภทของประดษิฐ์ ได้แก่ งานประดษิฐ์
จากดิน ตุ๊ กตาไม้-ดนตรีไทย เต่าหลากลีลา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเคลือบกาว ของใช้ได้แก่ โรลออน 
สารส้ม แชมพแูละยาหมอ่ง และสมนุไพรจากกวาวเครือ 

 
วิธีด าเนินงาน 

ประชากร คือ ผู้ประกอบการโอท็อปในกลุ่มโอท็อป 5 ดาว ของจงัหวดันครปฐม  จ านวนทัง้สิน้ 23  
ราย แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารจ านวน 14 ราย และมิใช่อาหารจ านวน 9 ราย (กรมพฒันาชมุชน,  
2555) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบผสมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มาจากการศึกษาโดยการส ารวจ
ผู้ประกอบการด้วยการสมัภาษณ์ก่อนสร้างเคร่ืองมือ และน ามาศึกษาแนวคิด เพ่ือการพัฒนาการจดัการ
ผลิต ตลอดจนแนวทางการพฒันากลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ชมุชนและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องโดยแบง่แบบสอบถามเป็น 3 สว่นคือ 

สว่นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัข้อมลูของผู้ประกอบการมีลกัษณะค าถามค าตอบ 
ส่วนท่ี 2 ค าถามความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อยอดขายของ

ผู้ประกอบการ มีการลกัษณะการวดั 5 ระดบั 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้าน การจัดการผลิต สินค้า 

บริการ บคุลากร เทคโนโลยี โดยมีระดบัส าคญั 5 ระดบั จ าแนกออกได้ดงันี ้
 ระดบัท่ี 5 หมายถึง มีความส าคญัระดบัมากท่ีสดุ 
 ระดบัท่ี 4 หมายถึง มีความส าคญัระดบัมาก 
 ระดบัท่ี 3 หมายถึงมีความส าคญัระดบัปานกลาง 
 ระดบัท่ี 2 หมายถึง มีความส าคญัน้อย 
 ระดบัท่ี 1 หมายถึงมีความส าคญัในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
การรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยัได้รวบรวมข้อมลูหลายวิธี โดยสง่จดหมายลว่งหน้าและตอ่ทางโทรศพัท์ และ
เข้าไปสมัภาษณ์โดยตรง รวบรวมได้ครบจ านวน 23 ราย ส ารวจภาคสนามระหวา่งเดือน กนัยายน – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 
ผลการศึกษา 

1) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนห้าดาว ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.9  มีอายุ
ระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.4 ระยะเวลา
ด าเนินการของผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ 6 – 10 ปี ร้อยละ 34.4 และ 11 – 15 ปี ร้อยละ 21.5 ส่วนใหญ่
ประกอบการผลิตสินค้าประเภท อาหารคดิเป็นร้อยละ 60.9 

2) กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว 
ตามรายด้าน สรุปวา่ 

- ด้านผลิตภัณฑ์  ให้ความส าคญัด้านคณุภาพสินค้ามากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา ใน
ระดบัมาก คือ ผลิตภณัฑ์มีความเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินสงู มีคา่เฉล่ีย 4.17 และ มีประโยชน์และคณุคา่แก่
ผู้บริโภค และ  เป็นมีช่ือเสียงมานาน มีคา่เฉล่ียเท่ากนัคือ 4.13 และความสวยงามของบรรจภุณัฑ์ คา่เฉล่ีย 
3.86 ตามล าดบั  
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- ด้านราคา พบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก เหมาะสมกบัราคา

สินค้า มีคา่เฉล่ีย 4.17 และ 4.13 ตามล าดบั และราคาสินค้าเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง มีระดบัความคิดเห็นปาน
กลาง คา่เฉล่ีย 3.30 ตามล าดบั  

- ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก คือ  ความรวดเร็วในการจัดส่ง 
คา่เฉล่ีย 3.69 รองลงมา คือ ประสิทธิภาพในการจดัส่ง 3.65 และมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง คือ มี
แหล่งจัดจ าหน่ายทั่วถึงตามความต้องการลูกค้า และ เพิ่มช่องทางการสั่งซือ้ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.26 และ 3.00 ตามล าดบั 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก-น้อย คือ ด้านการประชาสมัพนัธ์มี
ความคิดเห็นในระดบัมาก มี คา่เฉล่ีย 3.47 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง คือ การใช้กิจกรรม
สง่เสริมการขาย การใช้ส่ือโฆษณาสินค้า การใช้ส่ือการตลาดหลายทาง และการมีหน้าเว็ปไซต์เพ่ือให้ข้อมูล 
และการท าตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.30  3.08  3.00 และ 2.78 ตามล าดบั และมีความคิดเห็นในระดบัน้อย คือ 
การใช้พนกังานขายในการขาย คา่เฉล่ีย 2.60 

3) ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นต่อการจัดการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ในแต่ละด้านตามล าดับ 
พบวา่ 

- ด้านการผลิต พบวา่ ให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ ด้านการผลิตโดยใช้ฝีมือแรงงานท้องถ่ิน (เฉล่ีย 
4.56) รองลงมามีความคิดเห็นในระดับมาก คือการผลิตเป็นไปตามเวลาท่ีวางไว้ (เฉล่ีย 4.26) มีการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิต (เฉล่ีย 4.21) มีการตรวจสอบคุณภาพส าเร็จอย่าง
สม ่าเสมอ (เฉล่ีย 4.08) มีการก าหนดแผนในกระบวนการผลิต (เฉล่ีย 4.00) และมีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร
อย่างสม ่าเสมอ (เฉล่ีย 3.86) และการใช้เทคโนโลยีควบคมุการผลิต (เฉล่ีย 3.00) มีความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง ตามล าดบั  

- ด้านบคุลากร พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากทกุรายการ  คือ สามารถร่วมงานกันได้อย่างดี 
(เฉล่ีย 4.26) รองลงมา ความเช่ียวชาญในกระบวนการผลิต (เฉล่ีย 4.13)  บุคลากรมีฝีมือในการท างาน
เฉพาะด้าน  (เฉล่ีย 4.04) มีการฝึกอบรมและแบง่เวลาในการท างาน มีจ านวนเท่ากนัคือ (เฉล่ีย 3.86) และ
มีจ านวนบคุลากรเพียงพอตอ่การผลิตและบริการลกูค้า (เฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั  

- ด้านการจดัการสินค้า พบว่า ให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ สินค้ามีมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ (เฉล่ีย 
4.52) รองลงมา สินค้ามีลกัษณะเฉพาะและแตกตา่งจากรายอ่ืน (เฉล่ีย 4.43) และมีความส าคญัในระดบั
มากคือ สินค้าใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน(เฉล่ีย 4.26) รองลงมา  สินค้าใช้บรรจภุณัฑ์เหมาะสมกบัสินค้า           
(เฉล่ีย 4.21) สินค้ามีบรรจภุัณฑ์ท่ีรักษาคณุภาพได้ตามระยะเวลา (เฉล่ีย 4.13) และสินค้ามีการปรับปรุง
อยา่งตอ่เน่ือง (เฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั  
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- ด้านการให้บริการลูกค้า พบว่า ให้ความส าคัญในระดับมาก คือการให้บริการลูกค้าท่ีตรงกับ

ความต้องการลูกค้าได้ (เฉล่ีย 4.08)  รองลงมาการให้บริการลูกค้าท่ีได้มาตรฐาน (เฉล่ีย 4.04) การ
ให้บริการลูกค้ามีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (เฉล่ีย 3.95) มีการประกนัความเสียหายจากตวัสินค้า (เฉล่ีย
3.91) และมีการให้บริการขายสินค้า โดยส่ือดิจิตอลมาสนบัสนนุงานขายและการตลาด มีความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลาง(เฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

- ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ มีความส าคัญในระดับปานกลางและน้อย พบว่า 
เคร่ืองจกัรมีเพียงพอและทนัตอ่การผลิต (เฉล่ีย 3.43) รองลงมาการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ และ น าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาพฒันาปรับปรุงสินค้า มีระดบัความคิดเห็นเท่ากัน (เฉล่ีย 3.39) สินค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (เฉล่ีย 2.95) และมีความคิดเห็นในระดบัน้อย ในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบ
การผลิต และควบคมุการผลิต มีคา่เฉล่ีย 2.00 และ 1.95 ตามล าดบั 

 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแต่ละด้านในการจดัการของผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวในเขตจงัหวดั
นครปฐม 

 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวนครปฐมมีจุดแข็งด้านการจัดการสินค้าเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะด้านการจดัการมาตรฐาน ด้านบคุลากรและการผลิต โดยมีเกณฑ์ในระดบัเฉล่ียโดยรวม
ท่ีระดบั 4.27  4.01  และ 4.00 ตามล าดบั โดยด้านการจดัการผลิตและการผลิต ให้ความส าคญักับด้าน
การผลิตเน้นการใช้ฝีมือแรงงานท้องถ่ิน ตรวจสอบวตัถุดิบท่ีใช้ผลิต ตรวจสอบคณุภาพความส าเร็จอย่าง
สม ่าเสมอ สินค้าได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดและสินค้ามีลกัษณะเฉพาะและสร้างความแตกตา่งจากสินค้า 
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อ่ืน และความส าคญัด้านมาตรฐานบรรจภุณัฑ์  สว่นด้านบคุลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความร่วมมือ
ในการท างาน ความเช่ียวชาญและฝีมือเฉพาะด้าน ผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวให้ความส าคญักับสิ่งท่ีมี
ความจ าเป็น ซึ่งมีผลต่อความต่อเน่ือง คุณภาพ และมาตรฐานในกระบวนการผลิตเป็นหลักใหญ่ส าคญั
โดยเฉพาะด้านความเช่ียวชาญการผลิตและฝีมือจากแรงงานการผลิตท่ีดีได้คุณภาพ ซึ่งต้องสร้างเป็น
มาตรฐานส าคญัของผลิตภณัฑ์โอท็อปห้าดาว ด้วยเชน่กนั 

สว่นความส าคญัในระดบัถดัมามีเกณฑ์ต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 4.00 ให้ความส าคญัด้านการบริการลกูค้า 
และ ด้านการตลาด โดยมีคา่เฉล่ียรวมท่ี 3.85 และ 3.60 ตามล าดบั ด้านบริการลูกค้า ให้ความส าคญั กับ
บริการท่ีตรงกับความต้องการ และมีการปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง ส่วนการตลาดผู้ ประกอบการให้
ความส าคัญมากท่ีสุดด้านตัวผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้านราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นว่าผู้ประกอบการยงัขาดความคล่องตวัในด้านการให้บริการ โดยเฉพาะส่ือ
ดจิิตอลมาสนบัสนนุการขายเพ่ือเพิ่มความสะดวกท่ีดียิ่งขึน้กบัผู้บริโภคและการส่ือสารบริการแก่ผู้บริโภคท่ี
ดี ผู้ประกอบการจึงมีความจ าเป็นต้องปรับตวัในด้านนี ้ทัง้นีปั้จจบุนัการส่ือสารผ่านระบบดงักล่าวมีต้นทุน
ลดลง 

นอกจากนีด้้านกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดนัน้เป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการให้ความส าคญัอย่างยิ่ง
ในด้านผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีความส าคญัตอ่การตอบสนองและความพึงพอใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม จากท่ี
ผ่านมาของผลิตภัณฑ์โอท็อป พบปัญหาส าคญัของผลิตภัณฑ์คือ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ทัง้ด้านการ
ผลิตและบรรจภุณัฑ์ท่ียงัออกแบบมาไม่สวยงามและบรรจภุณัฑ์ไม่สามารถรักษาคณุภาพมาตรฐานสินค้า
ไว้ได้ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อการตอบสนองและความต้องการผู้บริโภคทัง้สิน้ โดยรวมไปถึงความเสียหายจาก
บรรจภุัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหายในระหว่างการขนส่ง มีผลเก่ียวเน่ืองกับความพอใจ
ผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวควรให้ความส าคญัในทุกประเด็น แต่อย่างไรก็ดีควรเน้นพฒันา
ของบรรจภุณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองมีความเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรมการรบริ โภค เช่น ขนาดของบรรจภุณัฑ์ท่ีตา่ง
ขนาดกันของผลิตภัณฑ์จะช่วยอ านวยความสะดวกในการบริโภคของผู้บริโภค การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
สวยงามเหมาะสมกับช่วงเทศกาลส าคญั  ซึ่งจะเป็นผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและการเพิ่มยอดขาย
โดยรวมของสินค้าเชน่กนั 

สว่นกลยทุธ์ท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเตมิ คือ กลยทุธ์ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ควรให้ความส าคญัใน
การเพิ่มช่องทางผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต เน่ืองจากผู้ บริโภคใช้อุปกรณ์ส่ือสารสมาร์โฟน  และใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์จ านวนมากขึน้ ท าให้การสัง่ซือ้สินค้าทางออนไลน์ในปัจจบุนักลายเป็นเร่ืองง่ายขึน้ และยงัเกิด
การกระจายสินค้าในภูมิภาคตา่งๆ ทัง้ในประเทศและลูกค้าในตา่งประเทศซึ่งปัจจบุนัมีความต้องการมาก
ขึน้ ส่วนด้านกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรใช้กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา 
หรือการแถม บ้างชว่งเทศกาลส าคญัเพื่อเพิ่มยอดขาย การทดลองชิมในงานแสดงสินค้าประจ าปีท่ีสามารถ 
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ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือประจ าจังหวัด ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ ประกอบการมีจุดอ่อนด้านการส่ือสารกับ
ผู้บริโภคท่ีดี และการใช้พนกังานขาย จึงควรใช้กลยุทธ์การส่ือสารแบบหลายทางในการตลาด โดยเฉพาะ
ส่ือข้อมลูผา่นหน้าเว็ปไซต์ซึง่ปัจจบุนัมีต้นทนุมาก แตพ่ฤตกิรรมผู้บริโภคใช้การรับสารจากช่องทางดงักล่าว
เพิ่มมากขึน้ โดยจะมีผลตอ่เน่ืองในการเพิ่มยอดขายกับช่องทางการตลาดใหม่ทัง้ลูกค้าในภูมิภาคและใน
ตา่งประเทศ 

ส าหรับความส าคญัท่ีผู้ประกอบการให้ต ่ากว่าระดบัคา่เฉล่ีย 3.00 คือด้านเทคโนโลยี มีคา่เฉล่ียน
รวมท่ี 2.74 พบว่า การใช้เทคโนโลยียังมี เกณฑ์ในระดับปานกลางและน้อย การผลิตโดยการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการผลิต และควบคมุการผลิตยงัมีเกณฑ์น้อยมาก ทัง้นีจ้ าเป็นต้องปรับปรุง
เพ่ือการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตจ านวนมากอาจมีความจ าเป็นต้อง
ลงทุนในเคร่ืองจกัร จึงต้องวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนใช้เทคโนโลยีต่อไปในอนาคตให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการผลิตและความต้องการตลาดท่ีดียิ่งขึน้ อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการควรวัดผลห รือวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทนุเคร่ืองจกัรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการตลาดในการผลิตสินค้า เพ่ือให้สามารถ
จดัการเงินทนุไปพร้อมกบัการจดัการอยา่งเหมาะสม 

 
สรุปและการอภปิรายผล 

1. ผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดาว ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี  
สอดคล้องกับทิวา แก้วเสริม (2551) กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51- 60 ปี 
ระยะเวลาด าเนินการของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี มีความใกล้เคียงกนั โดยเห็นว่า
ช่วงเวลานีผู้้ประกอบการส่วนใหญ่มีทักษะและประสบการณ์มากเพียงพอในการจดัการ ทัง้นี ้เน่ืองจาก
นครปฐมอดุมสมบรูณ์ในด้านการเกษตรและแหล่งเลีย้งสตัว์ ผลิตภณัฑ์ชมุชน จงึอยูใ่นกลุม่ประเภท อาหาร
มากท่ีสดุ 

2. ความคิดเห็นตอ่การจดัการสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุชน 5 ดาว พบว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสดุคือ ด้านการผลิต การจดัการผลิต และบคุลากร โดยจะเห็นวา่ปัญหาโอท็อปส่วนใหญ่เกิด
จากสินค้าท่ีได้มาตรฐาน และด้วยผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาว มีเกณฑ์การพิจารณาโดยให้ความส าคญักับ
มาตรฐานดงักล่าวนอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในจงัหวดันครปฐมเป็นประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
เกษตร ซึ่งมีผลต่อกระบวนการผลิตและมีการส่งออกเป็นจ านวนมากในบ้างราย จึงต้องให้ความส าคญักับ
ประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากมีผลต่อระยะเวลาและก าหนดตามค าสัง่ซือ้ของลูกค้า และกระบวนการจดัส่ง
ปลายทาง ซึ่งมีผลต่อมาตรฐานท่ีต้องค านึงถึงคุณภาพสินค้าปลายทาง จึงควรให้ความส าคัญด้านการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน และสวยงามซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และคุณค่าในสายตาผู้ บริโภค  
นอกจากนีด้้านบคุลากร ผู้ประกอบการให้ความส าคญักบั การท างานร่วมกนั ความเช่ียวชาญใน 
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กระบวนการผลิต และฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน ซึ่งมีผลท าให้คณุภาพสินค้าได้มาตรฐาน เป็นการรองรับ
ความสามารถในการผลิตท่ีต้องสม ่าเสมอได้มาตรฐานและสามารถผลิตได้เป็นจ านวนมากทัง้นีอ้าจ
เน่ืองจากผู้ผลิตมีทัง้กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ฝีมือในการประดิษฐ์และแปรรูปอาหารท่ีต้องใช้ฝีมือและรสชาติ
อาหาร  โดยหากพิจารณาจากการจัดการของผู้ ประกอบโอท็อปนครปฐม สอดคล้องกับงานวิจัยด้าน
ความส าเร็จของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี ของ ชนญัฎา สินช่ืน ( 2551) พบวา่ ดชันีชีว้ดัคือ
ความส าเร็จ ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์   รองลงมาด้านบุคลากร ด้านสินค้า บริการ โดย
ผู้ประกอบการให้ความส าคญัตอ่ประเดน็ดงักลา่วในทกุประเดน็ 

-  ด้านความคิดเห็นตอ่กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 
5 ดาว พืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด ให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อมาตรฐานระดบัห้าดาว รองลงมาคือ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยจะเห็นว่า กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้ประกอบการให้
ความส าคญันัน้ เป็นสิ่งท่ีส าคญัต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคตามหลกัทฤษฎีทางการตลาด โดยเฉพาะ
ค านงึถึงผลิตภณัฑ์มากท่ีสดุเป็นล าดบัแรกเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาส าคญัของ
โอท็อปคือ ผลิตภณัฑ์ไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาบรรจภุณัฑ์  อีกทัง้ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ของผู้ประกอบการ
ในจงัหวดันครปฐม เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ท าให้เน่าเสียได้โดยง่าย จึงควรให้ความส าคญักับ
ประเด็นดงักล่าว และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม รวมถึง
การแข่งขนัด้านราคา ควรใช้การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขนัด้านราคาท่ีมี
สินค้าคล้ายกนัเพ่ือให้เห็นความแตกตา่งของคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ทัง้นีค้วรรักษาคณุภาพให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานราคาด้วยเช่นกัน ส่วนด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายยงัมีจุดอ่อนด้านช่องทางจ าหน่าย โดยควร
วางแผนพฒันาความรวดเร็วการขนส่ง รวมถึง การจ าหน่ายอย่างทัว่ถึง ตามความต้องการลูกค้า และการ
สัง่ซือ้ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่วนด้านการสง่เสริมการตลาด เน่ืองจากยงัอ่อนด้านการประชาสมัพนัธ์ และการใช้
ส่ือสารการตลาดหลายทาง ตามแนวคดิการส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ เป็นกระบวนการพฒันาและน า
โปรแกรมการส่ือสารรูปแบบต่างๆ มาใช้เพ่ือจูงใจผู้ บริโภค (Schultz, 2003) นอกจากนี ้จากการส ารวจ
ข้อมูลจากผู้ บริหารบริษัทตัวแทนการโฆษณา และตัวแทนการประชาสัมพันธ์จ านวน 200 คน ซึ่งเป็น
สมาชิ กของสถาบันการโฆษณ า ( Institute of Advertising Practitioners: IPA) และสมาคมการ
ประชาสัมพันธ์ของประเทศอังกฤษ (Public Relations Consultants Association: PRCA) คิทเชน และ
คณะ (Kitchen et al., 2004) พบว่าการติดต่อส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการมี องค์ประกอบหลกัคือ การ
โฆษณา และการประชาสมัพนัธ ซึง่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัและด าเนินการไปพร้อมกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยเห็นว่า ควรท่ีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชมุชนห้าดาวในชมุชนจเุห็นจดุอ่อน ด้านการใช้เทคโนโลยี จ าเป็นต้องวางแผนพฒันาและการลงทนุตอ่ไป
หากมีการขยายตลาดและขนาดค าสัง่ซือ้จ านวนมากในอนาคต และผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดบัต ่ากว่าห้า
ดาว จะสามารถน าไปเป็นแนวทางวางแผนการจดัการผลิตท่ีดีในทกุด้าน โดยเฉพาะจดุแข็งส าคญัด้านการ
ผลิตโอท็อปห้าดาวในเขตนครปฐม เป็นต้นแบบท่ีดีท่ีเน้นด้านการจดัการผลิตและกระบวนการผลิต  ให้กับ
ผู้ประกอบการโอท็อปท่ีระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ห้าดาว ซึ่งควรเน้นพฒันาด้านมาตรฐานการผลิต การค านึงถึง
คณุภาพวตัถดุบิ และขัน้ตอนการตรวจสอบสินค้าส าเร็จ มีการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอ 
สว่นผู้ประกอบการห้าดาวนครปฐมควรให้ความส าคญัและพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งตอ่เน่ืองท่ี
ดีต่อไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะหากมีการผลิตจ านวนมากควรค านึงถึงคุณภาพท่ีได้มาตรฐานอย่าง
สม ่าเสมอด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการส่งออก  นอกจากนีผู้้ผลิตโอท็อปท่ีมีเกณฑ์ห้าดาวและต ่า
กว่าห้าดาวควรเน้นให้ความส าคญัการพฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีได้มาตราฐานและสวยงามด้วยเช่นกนั เพ่ือช่วย
ให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์สินค้าท่ีดีกับสินค้า และควรมีการสร้างแบรนด์สินค้าท่ีเข้มแข็งขึน้เน่ืองจาก
มาตรฐานการผลิตสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของสินค้าในการส่งออก
ต่อไปด้วย อย่างไรก็ดีเน่ืองจากการน าเทคโนโลยีมาใช้การผลิตยังน้อย ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการจึงควรวางแผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนท่ีสอดคล้องกบัตลาดเพ่ือให้เกิดผลคุ้ม
คา่ท่ีดีตอ่ไป 

ส่วนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ควรค านึงถึงทุกด้านทัง้ในผู้ผลิตท่ีจะยกระดบัไปสู่ห้าดาว 
และผู้ มีมาตรฐานห้าดาวอยู่แล้ว ทัง้ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
โดยเฉพาะจุดอ่อนด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มต่างๆ ทัง้ในเขตจังหวัดเอง ในการจัด
กิจกรรมแสดงสินค้าประจ าปี และค านึงถึงกลยุทธ์การตลาดในทุกด้าน ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการ
วางแผนการตลาดของผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาว ทัง้นี ้จ าเป็นต้องด าเนินการตลาดอย่างตอ่เน่ือง ในการ
ท ากิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงจงัหวะเวลาในการขาย ทัง้นีจ้ะเห็นว่า โอท็อปห้าดาวมีจุดอ่อน
ด้านดงักล่าว จึงควรร่วมมือสร้างความเข้มแข็งและพฒันากิจกรรมการตลาดร่วมกัน เน่ืองจากเป็นสินค้า
ชมุชน การจ าหน่ายส่วนใหญ่หากสามารถร่วมมือจดัจ าหน่ายเป็นศนูย์จ าหน่าย ในเขตจงัหวดันครปฐมจะ
เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มยอดขายท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาว หรือในกลุ่มท่ีต ่ากว่าระดบัห้าดาว  
หรือร่วมมือกบัส่วนกลางหน่วยงานภาครัฐบาลเพ่ือประชาสมัพนัธ์ โดยควรใช้ช่องทางการส่ือสารหลายทาง
เพ่ือประโยชน์ต่อการเข้าถึงผู้ บริโภคและการพัฒนาตลาดของผู้ ประกอบการ อย่ างไรก็ดีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ต้องด าเนินกิจกรรมดงักลา่วไปอย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากพฤตกิรรมผู้บริโภคเปล่ียนไป ผลิตภณัฑ์ 
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ต่างๆ มีการแข่งขันมากขึน้ และความเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบันและอนาคตกับการเปิดเสรีอาเซียน
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องค านึงถึงการพฒันาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์
และความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างคณุคา่และยงัเป็นส่วนหนึ่งต่อการเพิ่มยอดขายท่ีดี นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการควรพัฒนากลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายในการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงทัง้ตลาดใน
ประเทศและตา่งประเทศท่ีดีตอ่ไปด้วยเชน่กนั 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป  ผู้วิจยัเห็นวา่ ควรมีการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพ่ือขยายกลยทุธ์แต่
ละด้าน และการจดัการแตล่ะด้านท่ีส าเร็จและล้มเหลว เพ่ือเป็นกรณีศกึษาในการพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการของผู้ผลิตชุมชนท้องถ่ิน รวมทัง้ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชนของผู้ประกอบการเน่ืองจากเป็น
เกณฑ์ส่วนหนึ่งต่อการพฒันาผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการทัง้ในกลุ่มโอท๊อปท่ีมี
ระดบัเกณฑ์ต ่ากวา่ 5 และในระดบั 5 ดาวท่ีดีตอ่ไปเป็นล าดบั 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ. (2556). OTOP ของไทยเป็นทีต่้องการของตลาดในต่างประเทศ. สืบค้นเม่ือ 
8 กมุภาพนัธ์ 2556, จาก http://www.thaibiz.net/th/business/387/OTOP 

กรมการพฒันาชมุชน (2555). โอท็อป 5 ดาว จงัหวดันครปฐม. สืบค้นเม่ือ 8 กมุภาพนัธ์ 2556, จาก 
http://www.otop5star.com/search-th.php?typ=sa&province=1&prv=73 

ชนญัฎา สินช่ืน. (2551). ดชันีชี้วดัความส าเร็จของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชมุชน (OTOP): กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์
ชมุชนในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี. วิทยานิพนธ์, คณะบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. 

ทิวา แก้วเสริม. (2551). ปัญหาและความต้องการการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชนและ
ทอ้งถ่ิน (OTOP) จงัหวดัเพชรบูรณ์. รายงานวิจยั, มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์. 

บริุม โอทกานนท และคณะ. (2556). ไขรหสัโอท็อปเงินลา้น. สืบค้นเม่ือ 8 กมุภาพนัธ์ 2556, จาก 
http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/attachments/568_OTOP_PocketBook.pdf 

วสนัต์ เสือข า. (2547). ปัจจยัทีมี่ผลต่อความส าเร็จของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 
5 ดาว ในระดบัภูมิภาค: กรณีศึกษาสินค้า ประเภทอาหารของจงัหวดัเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการอตุสาหการเกษตร, มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

ศภุธณิศร์ เตมิสงวนวงศ์. (2554). ปัจจยัความส าเร็จทางธุรกิจของผูป้ระะกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในจงัหวดัเชียงใหม่: กรณีศึกษา อ าเภอสนัทราย. สืบค้นเม่ือ 8 กมุภาพนัธ์ 
2556, จาก http://202.29.13.46/journal/ uploads/article/161/16/4.pdf  

 

http://202.29.13.46/journal/


สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 1  ฉบบัที่ 26  กรกฎาคม 2558 – ตลุาคม 2558 
Siam Academic Review  Vol.16, No.1, Issue 26, July 2015 – October 2015 

        
 

- 16 - 

 
สภุาณี อินทน์จนัทน์. (2556). การพฒันานวตักรรมการจดัการกลุม่หตัถกรรม OTOP เบญจรงค์.       
 สยามวิชาการ, 14(2), 78-99. 
Hashim, M.K. (2000).  A Proposed Strategic Framework for SMEs’ Success. Malaysian 
 Management Review, 35(2), 32-43.  
Kitchen, P.J. et al. (2004). Will Agencies ever “get” (or understand) IMC? European Journal of 
 Marketing, 38(11/12), 1417-1436.  
Kotler, P. and Armstrong, G. (2001). Principles of Marketing (9th ed.). New Jersey: Prentice 
 Hall. 
Schultz, D.E. (2003, October 27). “Relax Old Marcom Notions, Consider Audiences”. Marketing 

News. 8.  


