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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 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาข้อมลูทัว่ไปของผู้ประกอบการ ความคดิเห็นตอ่กล
ยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดั
นครปฐม และความคดิเห็นตอ่การจดัการด้านการผลิต สินค้า บริการ บคุลากร เทคโนโลยีของผู้ผลิต
ผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดันครปฐม ประชากรคือผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว มีจ านวน
ทัง้หมด 23 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือแบบสอบถาม สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ คือ คา่ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย 
  ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ียในชว่ง 51  – 60 ปี มีระยะเวลา
ด าเนินการ 6 – 10 ปี และสว่นใหญ่ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ประเภทผลิตภณัฑ์อาหาร 
  ความคดิเห็นตอ่การจดัการสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว พบวา่ ผู้ประกอบการให้ความส าคญั
ตามล าดบั คือ ด้านการผลิตมากท่ีสดุ รองลงมาด้านบคุลากร ด้านสินค้า บริการ มีความคดิเห็นในระดบั
มาก และด้านเทคโนโลยีในระดบัปานกลาง 
 
                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

 
 
 
 



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

        
 

- 2 - 

 
 ด้านความคดิเห็นตอ่กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมแตล่ะด้านของสว่นประสมทางการตลาด ให้
ความส าคญัมากท่ีสดุคือ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ราคา ชอ่งทางจดัจ าหนา่ย  และด้านการสง่เสริม
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 

ผลิตภณัฑ์ชมุชน ภายใต้โครงการหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์  (One Tambon One Product : 
OTOP) เป็นโครงการท่ีสร้างรายได้ชมุชน ภายใต้แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชมุชนให้เข้มแข็ง 
พึง่พาตนเองได้ ประชาชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมสร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภมูิปัญญาในท้องถ่ินมา
พฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยสามารถเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ท่ีสอด คล้องกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ชมุชนท้องถ่ิน  (สภุาณี อินทน์จนัทน์ , 2556) ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์ในโครงการฯ ได้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ทัง้
จ านวนรายการของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายยิ่งขึน้ และจ านวนกลุม่ผู้ผลิตท่ีเพิ่มจ านวนมากขึน้ 
รวมทัง้จ านวนตวัเลขการเตบิโตของยอดขายผลิตภณัฑ์โอท็อปในประเทศตัง้แตปี่ พ.ศ . 2552-2555 ตาม
ภาพท่ี 1 

 

 
 

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

 
จากภาพท่ี 1 พบวา่มีอตัราการเตบิโตของผลิตภณัฑ์โอท็อป เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ . 

2552 – 2555  โดยเฉพาะชว่งระหวา่งปี  พ.ศ. 2554 – 2555 มีอตัราเตบิโตสงูถึงร้อยละ 12.72  นอกจากนี ้
ส าหรับตลาดตา่งประเทศมีความต้องการผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีเพิ่มขึน้เชน่กนั ด้วยฝีมือคนไทยได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภคในตา่งประเทศ และโดยอาศยัปัจจยัจากการเป็นสินค้าสง่ออกท่ีมีศกัยภาพ และความ
นิยมของชาวตา่งชาตใินสินค้าภมูิปัญญาท้องถ่ินไทยซึง่มีคณุคา่ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  (กรมเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ,  2556)   ส าหรับผลิตภณัฑ์โอท็อปห้าดาวในประเทศท่ีมีศกัยภาพ จงึเป็นอีกทางเลือกใน
การขยาย   อปุสงค์ของตลาดไปยงัตลาดตา่งประเทศ และเกิดการพฒันากลุม่ผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวให้มี
มาตรฐานสากลยิ่งขึน้ 
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อยา่งไรก็ตาม จากสภาพการแขง่ขนัทางการค้าในประเทศและการเปิดเสรี ภายใต้ยคุโลกาภิวั ตน์ 

ท าให้ผลิตภณัฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน มีปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาการผลิต เงินทนุ ปัญหาการใช้
เทคโนโลยี การประกอบการ การตลาด โดยเฉพาะปัญหาการตลาดเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ เน่ืองจากผลิตได้ แต่
ขายไมไ่ด้หรือไมมี่ท่ีจ าหนา่ย จงึเห็นได้วา่ต้องยดึหลกัสว่นประสมการตลาด คือ ผลิตภณัฑ์และบริการ   
ราคา ชอ่งทางจดัจ าหนา่ย และการสง่เสริมการตลาด (ศภุธณิศร์  เตมิสงวนวงศ์,  2554) ดงันัน้
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชนทัง้ผู้ผลิตในประเทศและตา่งประเทศ จงึจ าเป็นต้องปรับตวัเพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพในตลาด อยา่งไรก็ดียงัพบวา่ การยกระดบัมาตราฐานผลิตภณัฑ์การคดัสรรสดุยอดหนึง่
ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ จะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเพ่ือจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศได้ แตย่งัพบสดัสว่นกลุม่ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ต ่ากวา่ระดบัห้าดาว  ดงัตารางท่ี 1  ผลการคดัสรร
สดุยอดหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 
 

ตารางท่ี 1 ผลการคดัสรรสดุยอดหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ. 2555 

 
ที่มา: กรมพฒันาชมุชน, 2555 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการคดัสรรผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผลิตภณัฑ์ห้าดาวยงัมีสดัสว่นท่ีน้อยเม่ือเทียบกบั

ผลิตภณัฑ์รวมในแตล่ะประเภทและ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัมาตรฐานในระดบัส่ีดาว มีสดัสว่นท่ีมากกวา่ใน
ระดบัอ่ืนหรือมีสดัสว่นท่ีสงูกวา่ในทกุระดบั โดยประเภทผลิตภณัฑ์ของใช้ มีสดัสว่นท่ีมากสดุในระดบั สาว
ดาว  ทัง้นี ้สว่นใหญ่ท่ีไมไ่ด้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตราฐานการคดัสรร พบวา่มีปัญหาเร่ืองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ การจดัการและการตลาด สอดคล้องในทิศทางเดียวกบั ปัจจยัท่ีไมป่ระสบความส าเร็จของ
ผลิตภณัฑ์โอท็อป (บริุม โอทกานนท และคณะ,  2556)  คือ เกิดจากปัญหาด้านมาตรฐาน การจดัการ และ
การตลาด  โดยจากการส ารวจ พบวา่ ผลิตภณัฑ์ชมุชนขาดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ผู้ผลิตกลุม่ชมุชน 
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ขาดโอกาสในการเรียนรู้ให้เทา่ทนัตลาดภายนอก , ผู้ผลิตกลุม่ชมุชนขาดการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ใหม่ๆ  เพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และปรับตวัให้ทนั 

นอกจากนีจ้ากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัสนใจศกึษาผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน ห้าดาวในเขต
จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากมีโอท็อปห้าดาว ต้นแบบหนอ่ไม้ฝร่ังสง่ออก เป็นผลิตภณัฑ์ขึน้ช่ือในจงัหวดั
นครปฐม โดยเป็นต้นแบบให้ชาวตา่งประเทศมาเย่ียมชมงาน และสามารถสง่ออกไปทางยโุรปและญ่ีปุ่ นได้
จ านวนมากในแตล่ะปี นอกจากนีพื้น้ท่ีจงัหวดันครปฐมยงัเป็นจดุกระจายสินค้าทางการเกษตรในระดบั
ภมูิภาคได้โดยสะดวก อีกทัง้ใกล้แหลง่ตลาดเมืองใหญ่ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากนีพื้น้ท่ี
นครปฐมยงัมีความอดุมสมบรูณ์ เป็นแหลง่วตัถดุบิการผลิตสินค้าเกษตร ท าให้ชมุชนและผู้ประกอบการ
สามารถแปรรูปเพ่ือสร้างมลูคา่จากวตัถดุบิในชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ชมุชนได้มาก 
ผู้วิจยัจงึเลือกศกึษาพืน้ท่ีในเขตจงัหวดันครปฐม เพ่ือศกึษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดและ
การจดัการผลิตภณัฑ์ชมุชนห้าดาวพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ียงั
ไมไ่ด้มาตรฐานระดบัห้าให้มีแนวทางพฒันาในด้านตา่งๆ  ได้แก่  ด้านกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด 
ด้านการผลิต การจดัการผลิตภณัฑ์ ด้านบคุลากรและด้านเทคโนโลยีในการผลิตท่ีดียิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนั 
ส าหรับผู้ประกอบการในกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีได้เกณฑ์ในระดบัห้าดาวแล้วยงัสามารถมองเห็นจดุออ่นหรือ หา
แนวทางการพฒันาเพื่อการจดัการ การผลิต และกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดขายส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ของตนเองในการพฒันาสูต่ลาดสากลท่ีดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาข้อมลูทัว่ไปของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว พืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม 
 2. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นตอ่กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของ
ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี จงัหวดันครปฐม 
 3. เพ่ือศกึษาระดบัความส าคญัการจดัการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5  ดาวของผู้ประกอบการโอท็อป 5 
ดาว ได้แก่ ด้านการจดัการผลิต สินค้า บริการ บคุลากร เทคโนโลยีของผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาวพืน้ท่ี 
จงัหวดันครปฐม 
 
ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 รัฐบาลสง่เสริมสร้างมลูคา่เพิ่มเพ่ือเพิ่มยอดขาย และกระจายสินค้าสูต่ลาดตา่งๆ เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายหลกั 3 ประการคือ (อ้างใน ทิวา แก้วเสริม, 2551) 

1) มาตรฐานผลิตภณัฑ์คณุภาพระดบัโลก ผลิตภณัฑ์ต้องมีคณุภาพมาตรฐานและพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัวฒันธรรมและจดุเดน่เฉพาะ เป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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2) มีเอกลกัษณ์ท่ีลือช่ือเพียงหนึง่เดียว พฒันาให้ดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ เหมาะสมไมซ่ า้แบบ เป็น

เอกลษัณ์เฉพาะ 
3) พฒันาทรัพยากรมนษุย์และปรับปรุงเทคโนโลยี สร้างบคุลากรท่ีมีความคดิไกล มีความรู้ มีการ

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

องค์กรใช้ในการปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ทางการตลาดในตลาดกลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ 
และบริการ ราคา ชอ่งทางการจดัจาหนา่ย การสง่เสริมการตลาด และสว่นประสมทางการตลาดจดัเป็นสิ่งท่ี
กระตุ้นทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจหรือใช้บริการของผู้บริโภคในตลาด 

การส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ ( IMC) หมายถึง กระบวนการพฒันาและน าโปรแกรมการ
ส่ือสารรูปแบบตา่ง ๆ มาใช้เพ่ือจงูใจผู้บริโภคในปัจจบุนั และกลุม่ผู้บริโภคคาดหวงั (Schultz, 2003) 

คทิเชน และคณะ ( Kitchen et al., 2004) ท าการส ารวจข อมลูจากผู้บริหารบริษัทตวัแทนการ

โฆษณา และตวัแทนการประชาสมัพนัธ์จ านวน 200 คน ซึง่เป นสมาชิกของสถาบนัการโฆษณา ( Institute 
of Advertising Practitioners: IPA) และสมาคมการประชาสมัพนัธ์ของประเทศองักฤษ ( Public Relations 
Consultants Association: PRCA) พบวา่การตดิตอส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการมีองค์ประกอบหลกั

คือ การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ 
งานวิจยัด้านความส าเร็จของกลุม่ผลิตภณัฑ์ชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี ของ ชนญัฎา สินช่ื น 

(2551) พบวา่ ให้ความส าคญักบัการเพิ่มขึน้ของยอดขายอยา่งสม ่าเสมอ  ค านงึถึง การบริการลกูค้า เน้น
การบริการหลงัการขาย  และดชันีความส าเร็จอีกด้านคือ ด้านการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

วสนัต์ เสือข า (2547) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของสินค้าหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการ
คดัเลือก 5 ดาว ในระดบัภมูิภาค: กรณีศกึษาสินค้า ประเภทอาหารของจงัหวดัเชียงใหม ่ประชากร คือ 
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ีได้รับการคดัเลือก 5 ดาว ประเภทอาหาร จ านวน 8 ราย และคณะกรรมการท่ีท า
การคดัเลือกสินค้าจ านวน 3 ทา่น ผลการศกึษาด้านการบริหารจดัการ พบวา่ผู้  ประกอบการสว่นใหญ่มีการ
จดัวางโครงสร้างองค์กรโดยแบง่เป็นฝ่ายตา่งๆ เพ่ือความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิาน ด้านการตลาด พบวา่
ผู้ประกอบการทัง้หมดมีการวิเคราะห์ทางการตลาดเพ่ือให้สินค้าตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคได้ถกู
ต้องการพฒันาผลิตภณัฑ์ พบวา่ทัง้หมดให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีต้องท าการคดิและออก
สินค้าใหมห่รือท าการพฒันาสินค้าท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ด้านคณุลกัษณะของผู้ประกอบการ 
พบวา่คณุลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัให้ประสบผลส าเร็จ ปัญหาผู้ประกอบการมี
หลายด้าน คือ ด้านการจดัการ พบวา่ผู้ประกอบการบางรายขาดการวางแผนในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
พนกังานขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อปฏิบตัขิองการผลิตอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะ แรงงานขาดความ
ช านาญในการผลิต พนกังานขาดงานบอ่ยครัง้ และผู้ประกอบการบางรายยงัขาดความรู้ ความเข้าใจใน 
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เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัญหาด้านการตลาด ผู้ประกอบการบางรายไมมี่การจดัท าแผนการตลาด ขาด
ความช านาญด้านการตลาด สินค้าถกูลอกเลียนแบบ เกิดการตดัราคา มีสถานท่ีจ าหนา่ยน้อย ขาดการ 
ประชาสมัพนัธ์ คูแ่ขง่ขนัมีมากขึน้ ปัญหาทางด้านการผลิต พบวา่สารเคมีตกค้างในสินค้า ขาดเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยตอ่การผลิตวตัถดุบิ 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตามแนวคดิของ Hashim, 
M.K. (2000) สรุปได้คือ  ด้านคณุลกัษณะของผู้ประกอบการในเร่ืองบคุลิกภาพ  ได้แก่ ความรับผิดชอบ ใน
เร่ืองปัจจยัทางด้านสงัคม ได้แก่ ความมีเครือขา่ยระหวา่งกนัและการตดิตอ่กนั ในเร่ืองปัจจยัทางด้าน
ประชากร ได้แก่ อาย ุเพศ การศกึษา  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 พบวา่ มี
ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารในกลุม่นีจ้ านวน 14 รายการ สว่นใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากวตัถดุบิใน
ท้องถ่ิน ได้แก่ หนอ่ไม้ฝร่ัง กระเจ๊ียบเขียว แปรรูปอาหารจากสกุร ไก่เทียมสมนุไพร เป็ดพะโล้ ปลาแดดเดียว 
ไขเ่คม็  น า้ผึง้สวน ผลิตภณัฑ์จากงา น า้พริกคลกุข้าว เต้าหู้  ขนมจีนและในกลุม่ขนมได้แก่ ขนมเป๊ียะ ข้าว
ตงัข้าวกล้องหอมมะลิ และมิใชอ่าหารจ านวน 9 รายการ พบวา่มี ประเภทของประดษิฐ์ ได้แก่ งานประดษิฐ์
จากดนิ ตุ๊กตาไม้-ดนตรีไทย เตา่หลากลีลา ดอกไม้ประดษิฐ์จากผ้าเคลือบกาว ของใช้ได้แก่ โรลออน 
สารส้ม แชมพแูละยาหมอ่ง และสมนุไพรจากกวาวเครือ 

 
วิธีด าเนินงาน 

ประชากร คือ ผู้ประกอบการโอท็อปในกลุม่โอท็อป 5 ดาว ของจงัหวดันครปฐม  จ านวนทัง้สิน้ 23  
ราย แบง่เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารจ านวน 14 ราย และมิใชอ่าหารจ านวน 9 ราย (กรมพฒันาชมุชน,  
2555) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบผสมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มาจากการศกึษาโดยการส ารวจ
ผู้ประกอบการด้วยการสมัภาษณ์ก่อนสร้างเคร่ืองมือ และน ามาศกึษาแนวคดิ เพ่ือการพฒันาการจดัการ
ผลิต ตลอดจนแนวทางการพฒันากลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ชมุชนและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องโดยแบง่แบบสอบถามเป็น 3 สว่นคือ 

สว่นท่ี 1  ค าถามเก่ียวกบัข้อมลูของผู้ประกอบการมีลกัษณะค าถามค าตอบ 
สว่นท่ี  2 ค าถามความคดิเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอ่ยอดขายของ

ผู้ประกอบการ มีการลกัษณะการวดั 5 ระดบั 
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สว่นท่ี 3 ค าถามความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัการผลิตภณัฑ์ชมุชน ด้าน การจดัการผลิต 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 

การวิเคราะห์ใช้สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ ( Percentage) คา่เฉล่ีย 
(mean) และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 
ผลการศึกษา 

1) ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชนห้าดาว สว่นใหญ่ เป็นเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 60.9  มีอายุ
ระหวา่ง 51  – 60 ปี คดิเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาอายรุะหวา่ง 41  – 50 ปี คดิเป็นร้อยละ 34.4 ระยะเวลา
ด าเนินการของผู้ประกอบการสว่นใหญ่ 6  – 10 ปี ร้อยละ 34.4 และ 11  – 15 ปี ร้อยละ 21.5 สว่นใหญ่
ประกอบการผลิตสินค้าประเภท อาหารคดิเป็นร้อยละ 60.9 

2) กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว 
ตามรายด้าน สรุปวา่ 

- ด้านผลิตภณัฑ์  ให้ความส าคญัด้านคณุภาพสินค้ามากท่ีสดุโดยมีคา่เฉล่ีย 4.43 รองลงมา ใน
ระดบัมาก คือ ผลิตภณัฑ์มีความเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินสงู มีคา่เฉล่ีย 4.17 และ มีประโยชน์และคณุคา่แก่
ผู้บริโภค และ  เป็นมีช่ือเสียงมานาน มีคา่เฉล่ียเทา่กนัคือ 4.13 และความสวยงามของบรรจภุณัฑ์ คา่เฉล่ีย 
3.86 ตามล าดบั  
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- ด้านราคา พบวา่ มีความคดิเห็นในระดบัมาก คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก เหมาะสมกบัราคา

สินค้า มีคา่เฉล่ีย 4.17 และ 4.13 ตามล าดบั และราคาสินค้าเม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่ มีระดบัความคดิเห็นปาน
กลาง คา่เฉล่ีย 3.30 ตามล าดบั  

- ด้านชอ่งทางจดัจ าหนา่ย พบวา่ มีความคดิเห็นในระดบัมาก คือ  ความรวดเร็วในการจดัสง่ 
คา่เฉล่ีย 3.69 รองลงมา คือ ประสิทธิภาพในการจดัสง่ 3.65 และมีความคดิเห็นในระดบัปานกลาง คือ มี
แหลง่จดัจ าหนา่ยทัว่ถึงตามความต้องการลกูค้า และ เพิ่มชอ่งทางการสัง่ซือ้ทางอินเตอร์เน็ต มีคา่เฉล่ีย 
3.26 และ 3.00 ตามล าดบั 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด พบวา่ มีความคดิเห็นในระดบัมาก -น้อย คือ ด้านการประชาสมัพนัธ์มี
ความคดิเห็นในระดบัมาก มี คา่เฉล่ีย 3.47 รองลงมามีความคดิเห็นในระดบัปานกลาง คือ  การใช้กิจกรรม
สง่เสริมการขาย การใช้ส่ือโฆษณาสินค้า การใช้ส่ือการตลาดหลายทาง และการมีหน้าเว็ปไซต์เพ่ือให้ข้อมู ล 
และการท าตลาด มีคา่เฉล่ีย 3.30   3.08  3.00 และ 2.78 ตามล าดบั และมีความคดิเห็นในระดบัน้อย คือ 
การใช้พนกังานขายในการขาย คา่เฉล่ีย 2.60 

3) ผู้ประกอบการให้ความคดิเห็นตอ่การจดัการผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน ในแตล่ะด้านตามล าดบั 
พบวา่ 

- ด้านการผลิต พบวา่ ให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ ด้านการผลิตโดยใช้ฝีมือแรงงานท้องถ่ิน (เฉล่ีย 
4.56) รองลงมามีความคดิเห็นในระดบัมาก คือการผลิตเป็นไปตามเวลาท่ีวางไว้ (เฉล่ีย 4.26) มีการ
ตรวจสอบคณุภาพวตัถดุบิท่ีน ามาใช้ในการผลิต (เฉล่ีย 4.21) มีการตรวจสอบคณุภาพส าเร็จอยา่ง
สม ่าเสมอ (เฉล่ีย 4.08) มีการก าหนดแผนในกระบวนการผลิต (เฉล่ีย 4.00) และมีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร
อยา่งสม ่าเสมอ (เฉล่ีย 3.86) และการใช้เทคโนโลยีควบคมุการผลิต (เฉล่ีย 3.00) มีความคดิเห็นในระดบั
ปานกลาง ตามล าดบั  

- ด้านบคุลากร พบวา่ ให้ความส าคญัในระดบัมากทกุรายการ  คือ สามารถร่วมงานกนัได้อยา่งดี 
(เฉล่ีย 4.26) รองลงมา ความเช่ียวชาญในกระบวนการผลิต (เฉล่ีย 4.13)  บคุลากรมีฝีมือในการท างาน
เฉพาะด้าน  (เฉล่ีย 4.04) มีการฝึกอบรมและแบง่เวลาในการท างาน มีจ านวนเทา่กนัคือ (เฉล่ีย 3.86) และ
มีจ านวนบคุลากรเพียงพอตอ่การผลิตและบริการลกูค้า (เฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั  

- ด้านการจดัการสินค้า พบวา่ 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) สินค้ามีบรรจภุณัฑ์ท่ีรักษาคณุภาพได้ตามระยะเวลา (เฉล่ีย 4.13) และสินค้ามีการปรับปรุง
อยา่งตอ่เน่ือง (เฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั  
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- ด้านการให้บริการลกูค้า พบวา่ ให้ความส าคญัในระดบัมาก คือการให้บริการลกูค้าท่ีตรงกบั

ความต้องการลกูค้าได้ (เฉล่ีย 4.08)  รองลงมาการให้บริการลกูค้าท่ีได้มาตรฐาน (เฉล่ีย 4.04) การ
ให้บริการลกูค้ามีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง (เฉล่ีย 3.95) มีการประกนัความเสียหายจากตวัสินค้า (เฉล่ีย  
3.91) และมีการให้บริการขายสินค้า โดยส่ือดจิิตอลมาสนบัสนนุงานขายและการตลาด มีความคดิเห็นใน
ระดบัปานกลาง(เฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั  

- ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ มีความส าคญัในระดบัปานกลางและน้อย พบวา่ 
เคร่ืองจกัรมีเพียงพอและทนัตอ่การผลิต (เฉล่ีย 3.43) รองลงมาการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ และ น าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาพฒันาปรับปรุงสินค้า มีระดบัความคดิเห็นเทา่กนั (เฉล่ีย 3.39) สินค้าสามารถตรวจสอบข้อมลู
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (เฉล่ีย 2.95) และมีความคดิเห็นในระดบัน้อย ในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบ
การผลิต และควบคมุการผลิต มีคา่เฉล่ีย 2.00 และ 1.95 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคา่เฉล่ียแตล่ะด้านในการจดัการของผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวในเขตจงัหวดั
นครปฐม 

 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวนครปฐมมีจดุแข็งด้านการจดัการสินค้าเป็น
อยา่งดี โดยเฉพาะด้านการจดัการมาตรฐาน ด้านบคุลากรและการผลิต โดยมีเกณฑ์ในระดบัเฉล่ียโดยรวม
ท่ีระดบั 4.27   4.01   และ 4.00 ตามล าดบั โดยด้านการจดัการผลิตและการผลิต ให้ความส าคญักบัด้าน
การผลิตเน้นการใช้ฝีมือแรงงานท้องถ่ิน ตรวจสอบวตัถดุบิท่ีใช้ผลิต ตรวจสอบคณุภาพความส าเร็จอยา่ง
สม ่าเสมอ สินค้าได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดและสินค้ามีลกัษณะเฉพาะและสร้างความแตกตา่งจากสินค้า 
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อ่ืน และความส าคญัด้านมาตรฐานบรรจภุณัฑ์  สว่นด้านบคุลากรสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัความร่วมมือ
ในการท างาน ความเช่ียวชาญและฝีมือเฉพาะด้าน ผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวให้ความส าคญักบัสิ่งท่ีมี
ความจ าเป็น ซึง่มีผลตอ่ความตอ่เน่ือง คณุภาพ และมาตรฐานในกระบวนการผลิตเป็นหลกัใหญ่ส าคญั  
โดยเฉพาะด้านความเช่ียวชาญการผลิตและฝีมือจากแรงงานการผลิตท่ีดีได้คณุภาพ ซึง่ต้องสร้างเป็น
มาตรฐานส าคญัของผลิตภณัฑ์โอท็อปห้าดาว ด้วยเชน่กนั 

สว่นความส าคญัในระดบัถดัมามีเกณฑ์ต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 4.00 ให้ความส าคญัด้านการบริการลกูค้า 
และ ด้านการตลาด โดยมีคา่เฉล่ียรวมท่ี 3.85 และ  3.60 ตามล าดบั ด้านบริการลกูค้า ให้ความส าคญั กบั
บริการท่ีตรงกบัความต้องการ และมีการปรับปรุงบริการอยา่งตอ่เน่ือง สว่นการตลาดผู้ประกอบการให้
ความส าคญัมากท่ีสดุด้านตวัผลิตภณัฑ์ รองลงมาด้านราคา ชอ่งทางการจ าหนา่ย และการสง่เสริม
การตลาด ตามล าดบั ซึง่จะเห็นวา่ผู้ประกอบการยงัขาดความคลอ่งตวัในด้านการให้บริการ โดยเฉพาะส่ือ
ดจิิตอลมาสนบัสนนุการขายเพ่ือเพิ่มความสะดวกท่ีดียิ่งขึน้กบัผู้บริโภคและการส่ือสารบริการแก่ผู้บริโภค 
ท่ีดี ผู้ประกอบการจงึมีความจ าเป็นต้องปรับตวัในด้านนี ้ทัง้นีปั้จจบุนัการส่ือสารผา่นระบบดงักลา่วมีต้นทนุ
ลดลง 

นอกจากนีด้้านกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดนัน้เป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการให้ความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในด้านผลิตภณัฑ์ ซึง่มีความส าคญัตอ่การตอบสนองและความพงึพอใจของผู้บริโภค อยา่งไรก็ตาม จากท่ี
ผา่นมาของผลิตภณัฑ์โอท็อป พบปัญหาส าคญัของผลิตภณัฑ์คือ ผลิตภณัฑ์ไมไ่ด้มาตรฐาน ทัง้ด้านการ
ผลิตและบรรจภุณัฑ์ท่ียงัออกแบบมาไมส่วยงามและบรรจภุณัฑ์ไมส่ามารถรักษาคณุภาพมาตรฐานสินค้า
ไว้ได้ ซึง่ล้วนแตมี่ผลตอ่การตอบสนองและความต้องการผู้บริโภคทัง้สิน้ โดยรวมไปถึงความเสียหายจาก
บรรจภุณัฑ์ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ท าให้ผลิตภณัฑ์เสียหายในระหวา่งการขนสง่ มีผลเก่ียวเน่ืองกบัความพอใจ
ผู้บริโภค ซึง่ผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาวควรให้ความส าคญัในทกุประเดน็ แตอ่ยา่งไรก็ดีควรเน้นพฒันา
ของบรรจภุณัฑ์อยา่งตอ่เน่ืองมีความเก่ียวเน่ืองกบัพฤตกิรรมการรบริ โภค เชน่ ขนาดของบรรจภุณัฑ์ท่ีตา่ง
ขนาดกนัของผลิตภณัฑ์จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการบริโภคของผู้บริโภค การพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้
สวยงามเหมาะสมกบัชว่งเทศกาลส าคญั  ซึง่จะเป็นผลตอ่การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและการเพิ่มยอดขาย
โดยรวมของสินค้าเชน่กนั 

สว่นกลยทุธ์ท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเตมิ คือ กลยทุธ์ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ควรให้ความส าคญัใน
การเพิ่มชอ่งทางผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต เน่ืองจากผู้บริโภคใช้อปุกรณ์ส่ือสารสมาร์โฟน  และใช้อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์จ านวนมากขึน้ ท าให้การสัง่ซือ้สินค้าทางออนไลน์ในปัจจบุนักลายเป็นเร่ืองง่ายขึน้ และยงัเกิด
การกระจายสินค้าในภมูิภาคตา่งๆ  ทัง้ในประเทศและลกูค้าในตา่งประเทศซึง่ปัจจบุนัมีความต้องการมาก
ขึน้ สว่นด้านกลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรใช้กิจกรรมสง่เสริมการขาย เชน่ การลดราคา 
หรือการแถม บ้างชว่งเทศกาลส าคญัเพื่อเพิ่มยอดขาย การทดลองชิมในงานแสดงสินค้าประจ าปีท่ีสามารถ 
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ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ หรือประจ าจงัหวดั ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ประกอบการมีจดุออ่นด้านการส่ือสารกบั
ผู้บริโภคท่ีดี และการใช้พนกังานขาย จงึควรใช้กลยทุธ์การส่ือสารแบบหลายทางในการตลาด โดยเฉพาะ
ส่ือข้อมลูผา่นหน้าเว็ปไซต์ซึง่ปัจจบุนัมีต้นทนุมาก แตพ่ฤตกิรรมผู้บริโภคใช้การรับสารจากชอ่งทางดงักลา่ว 
เพิ่มมากขึน้ โดยจะมีผลตอ่เน่ืองในการเพิ่มยอดขายกบัชอ่งทางการตลาดใหมท่ัง้ลกูค้าในภมูิภาคและใน
ตา่งประเทศ 

ส าหรับความส าคญัท่ีผู้ประกอบการให้ต ่ากวา่ระดบัคา่เฉล่ีย 3.00 คือด้านเทคโนโลยี มีคา่เฉล่ียน
รวมท่ี 2.74 พบวา่ การใช้เทคโนโลยียงัมีเกณฑ์ในระดบัปานกลางและน้อย การผลิตโดยการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการผลิต และควบคมุการผลิตยงัมีเกณฑ์น้อยมาก ทัง้นีจ้ าเป็นต้องปรับปรุง
เพ่ือการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตจ านวนมากอาจมีความจ าเป็นต้อง
ลงทนุในเคร่ืองจกัร จงึต้องวิเคราะห์และวางแผนการลงทนุใช้เทคโนโลยีตอ่ไปในอนาคตให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการผลิตและความต้องการตลาดท่ีดียิ่งขึน้ อยา่งไรก็ดีผู้ประกอบการควรวดัผลหรือวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทนุเคร่ืองจกัรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการตลาดในการผลิตสินค้า เพ่ือให้สามารถ
จดัการเงินทนุไปพร้อมกบัการจดัการอยา่งเหมาะสม 

 
สรุปและการอภปิรายผล 

1. ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว สว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี  
สอดคล้องกบัทิวา แก้วเสริม  (2551) กลุม่ผู้ประกอบการสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 51-  60 ปี 
ระยะเวลาด าเนินการของผู้ประกอบการสว่นใหญ่ 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี มีความใกล้เคียงกนั โดยเห็นวา่
ชว่งเวลานีผู้้ประกอบการสว่นใหญ่มีทกัษะและประสบการณ์มากเพียงพอในการจดัการ ทัง้นี ้เน่ืองจาก
นครปฐมอดุมสมบรูณ์ในด้านการเกษตรและแหลง่เลีย้งสตัว์ ผลิตภณัฑ์ชมุชน จงึอยูใ่นกลุม่ประเภท อาหาร
มากท่ีสดุ 

2. ความคดิเห็นตอ่การจดัการสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน 5 ดาว  พบวา่ ผู้ประกอบการให้ความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสดุคือ ด้านการผลิต การจดัการผลิต และบคุลากร โดยจะเห็นวา่ปัญหาโอท็อปสว่นใหญ่เกิด
จากสินค้าท่ีได้มาตรฐาน และด้วยผลิตภณัฑ์โอท็อปห้าดาว มีเกณฑ์การพิจารณาโดยให้ความส าคญักบั
มาตรฐานดงักลา่วนอกจากนี ้ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ในจงัหวดันครปฐมเป็นประเภทผลิตภณัฑ์แปรรูปสินค้า
เกษตร ซึง่มีผลตอ่กระบวนการผลิตและมีการสง่ออกเป็นจ านวนมากในบ้างราย จงึต้องให้ความส าคญักบั
ประเดน็ดงักลา่วเน่ืองจากมีผลตอ่ระยะเวลาและก าหนดตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า และกระบวนการจดัสง่
ปลายทาง ซึง่มีผลตอ่มาตรฐานท่ีต้องค านงึถึงคณุภาพสินค้าปลายทาง จงึควรให้ความส าคญัด้านการ
พฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน และสวยงามซึง่มีผลตอ่ภาพลกัษณ์และคณุคา่ในสายตาผู้บริโภค  
นอกจากนีด้้านบคุลากร ผู้ประกอบการให้ความส าคญักบั การท างานร่วมกนั ความเช่ียวชาญใน 



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

        
 

- 13 - 

 
กระบวนการผลิต และฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน ซึง่มีผลท าให้คณุภาพสินค้าได้มาตรฐาน เป็นการรองรับ
ความสามารถในการผลิตท่ีต้องสม ่าเสมอได้มาตรฐานและสามารถผลิตได้เป็นจ านวนมากทัง้นีอ้าจ
เน่ืองจากผู้ผลิตมีทัง้กลุม่ผลิตภณัฑ์ใช้ฝีมือในการประดษิฐ์และแปรรูปอาหารท่ีต้องใช้ฝีมือและรสชาติ 
อาหาร  โดยหากพิจารณาจากการจดัการของผู้ประกอบโอท็อปนครปฐม สอดคล้องกบังานวิจยัด้าน
ความส าเร็จของกลุม่ผลิตภณัฑ์ชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี ของ ชนญัฎา สินช่ืน ( 2551) พบวา่ ดชันีชีว้ดัคือ
ความส าเร็จ ด้านการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์   รองลงมาด้านบคุลากร ด้านสินค้า บริการ โดย
ผู้ประกอบการให้ความส าคญัตอ่ประเดน็ดงักลา่วในทกุประเดน็ 

-  ด้านความคดิเห็นตอ่กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ยอดขายของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน 
5 ดาว  พืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมแตล่ะด้านของสว่นประสมทางการตลาด ให้ความส าคญัมาก
ท่ีสดุคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ซึง่มีผลตอ่มาตรฐานระดบัห้าดาว รองลงมาคือ ราคา ชอ่งทางจดัจ าหนา่ย และ
ด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดบั โดยจะเห็นวา่ กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดท่ีผู้ประกอบการให้
ความส าคญันัน้ เป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภคตามหลกัทฤษฎีทางการตลาด โดยเฉพาะ
ค านงึถึงผลิตภณัฑ์มากท่ีสดุเป็นล าดบัแรกเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาส าคญัของ
โอท็อปคือ ผลิตภณัฑ์ไมไ่ด้มาตรฐาน และปัญหาบรรจภุณัฑ์  อีกทัง้ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ของผู้ประกอบการ
ในจงัหวดันครปฐม เป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ท าให้เนา่เสียได้โดยง่าย จงึควรให้ความส าคญักบั
ประเดน็ดงักลา่ว และมาตรฐานบรรจภุณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ในการขนสง่และบรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงาม รวมถึง
การแขง่ขนัด้านราคา ควรใช้การสร้างความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์เพ่ือหลีกเล่ียงการแขง่ขนัด้านราคาท่ีมี
สินค้าคล้ายกนัเพ่ือให้เห็นความแตกตา่งของคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ทัง้นีค้วรรักษาคณุภาพให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานราคาด้วยเชน่กนั สว่นด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยยงัมีจดุออ่นด้านชอ่งทางจ าหนา่ย โดยควร
วางแผนพฒันาความรวดเร็วการขนสง่ รวมถึง การจ าหนา่ยอยา่งทัว่ถึง ตามความต้องการลกูค้า  และการ
สัง่ซือ้ผา่นอินเตอร์เน็ต สว่นด้านการสง่เสริมการตลาด เน่ืองจากยงัออ่นด้านการประชาสมัพนัธ์ และการใช้
ส่ือสารการตลาดหลายทาง ตามแนวคดิการส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ เป็นกระบวนการพฒันาและน า
โปรแกรมการส่ือสารรูปแบบตา่งๆ มาใช้เพ่ือจงูใจผู้บริโภค ( Schultz, 2003) นอกจากนี ้จากการส ารวจ
ข้อมลูจากผู้บริหารบริษัทตวัแทนการโฆษณา และตวัแทนการประชาสมัพนัธ์จ านวน 200 คน ซึง่เป็น
สมาชิกของสถาบนัการโฆษณา ( Institute of Advertising Practitioners: IPA) และสมาคมการ
ประชาสมัพนัธ์ของประเทศองักฤษ ( Public Relations Consultants Association: PRCA) คทิเชน และ
คณะ (Kitchen et al., 2004) พบวา่การตดิตอ่ส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการมี องค์ประกอบหลกัคือ การ
โฆษณา และการประชาสมัพนัธ ซึง่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัและด าเนินการไปพร้อมกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะตอ่การน าไปใช้ประโยชน์ ในครัง้นี ้ผู้วิจยัเห็นวา่ ควรท่ีผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
ชมุชนห้าดาวในชมุชนจเุห็นจดุออ่น ด้านการใช้เทคโนโลยี จ าเป็นต้องวางแผนพฒันาและการลงทนุตอ่ไป
หากมีการขยายตลาดและขนาดค าสัง่ซือ้จ านวนมากในอนาคต และผลิตภณัฑ์ชมุชนในระดบัต ่ากวา่ห้า
ดาว จะสามารถน าไปเป็นแนวทางวางแผนการจดัการผลิตท่ีดีในทกุด้าน โดยเฉพาะจดุแข็งส าคญัด้านการ
ผลิตโอท็อปห้าดาวในเขตนครปฐม เป็นต้นแบบท่ีดีท่ีเน้นด้านการจดัการผลิตและกระบวนการผลิต  ให้กบั
ผู้ประกอบการโอท็อปท่ีระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ห้าดาว ซึง่ควรเน้นพฒันาด้านมาตรฐานการผลิต การค านงึถึง
คณุภาพวตัถดุบิ และขัน้ตอนการตรวจสอบสินค้าส าเร็จ มีการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอ 
สว่นผู้ประกอบการห้าดาวนครปฐมควรให้ความส าคญัและพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งตอ่เน่ืองท่ี
ดีตอ่ไปด้วยเชน่กนั โดยเฉพาะหากมีการผลิตจ านวนมากควรค านงึถึงคณุภาพท่ีได้มาตรฐานอยา่ง
สม ่าเสมอด้วยเชน่กนั เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการสง่ออก  นอกจากนีผู้้ผลิตโอท็อปท่ีมีเกณฑ์ห้าดาวและต ่า
กวา่ห้าดาวควรเน้นให้ความส าคญัการพฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีได้มาตราฐานและสวยงามด้วยเชน่กนั เพ่ือชว่ย
ให้เกิดการสร้างภาพลกัษณ์สินค้าท่ีดีกบัสินค้า และควรมีการสร้างแบรนด์สินค้าท่ีเข้มแข็งขึน้เน่ืองจาก
มาตรฐานการผลิตสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ตอ่อนาคตของสินค้าในการสง่ออก
ตอ่ไปด้วย อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากการน าเทคโนโลยีมาใช้การผลิตยงัน้อย ต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการจงึควรวางแผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัตลาดเพ่ือให้เกิดผลคุ้ม
คา่ท่ีดีตอ่ไป 

สว่นกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด ควรค านงึถึงทกุด้านทัง้ในผู้ผลิตท่ีจะยกระดบัไปสูห้่าดาว 
และผู้ มีมาตรฐานห้าดาวอยูแ่ล้ว ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด 
โดยเฉพาะจดุออ่นด้านการสง่เสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ 
กิจกรรมการสง่เสริมการขาย ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐและกลุม่ตา่งๆ ทัง้ในเขตจงัหวดัเอง ในการจดั
กิจกรรมแสดงสินค้าประจ าปี  และค านงึถึงกลยทุธ์การตลาดในทกุด้าน ในการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือการ
วางแผนการตลาดของผู้ประกอบการโอท็อปห้าดาว ทัง้นี ้จ าเป็นต้องด าเนินการตลาดอยา่งตอ่เน่ือง  ในการ
ท ากิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกบัชว่งจงัหวะเวลาในการขาย ทัง้นีจ้ะเห็นวา่ โอท็อปห้าดาวมีจดุออ่น
ด้านดงักลา่ว จงึควรร่วมมือสร้างความเข้มแข็งและพฒันากิจกรรมการตลาดร่วมกนั เน่ืองจากเป็นสินค้า
ชมุชน การจ าหนา่ยสว่นใหญ่หากสามารถร่วมมือจดัจ าหนา่ยเป็นศนูย์จ าหนา่ย ในเขตจงัหวดันครปฐมจะ
เป็นอีกชอ่งทางในการเพิ่มยอดขายท่ีดีให้กบัผลิตภณัฑ์โอท็อปห้าดาว หรือในกลุม่ท่ีต ่ากวา่ระดบัห้าดาว  
หรือร่วมมือกบัสว่นกลางหนว่ยงานภาครัฐบาลเพ่ือประชาสมัพนัธ์ โดยควรใช้ชอ่งทางการส่ือสารหลายทาง
เพ่ือประโยชน์ตอ่การเข้าถึงผู้บริโภคและการพฒันาตลาดของผู้ประกอบการ อยา่งไรก็ดีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ต้องด าเนินกิจกรรมดงักลา่วไปอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากพฤตกิรรมผู้บริโภคเปล่ียนไป ผลิตภณัฑ์ 
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ตา่งๆ มีการแขง่ขนัมากขึน้ และความเปล่ียนแปลงในยคุปัจจบุนัและอนาคตกบัการเปิดเสรีอาเซียน
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องค านงึถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยเน้นสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
และความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างคณุคา่และยงัเป็นสว่นหนึง่ตอ่การเพิ่มยอดขายท่ีดี นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการควรพฒันากลยทุธ์ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยในการกระจายสินค้าอยา่งทัว่ถึงทัง้ตลาดใน
ประเทศและตา่งประเทศท่ีดีตอ่ไปด้วยเชน่กนั 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป  ผู้วิจยัเห็นวา่ ควรมีการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพ่ือขยายกลยทุธ์แต่
ละด้าน และการจดัการแตล่ะด้านท่ีส าเร็จและล้มเหลว เพ่ือเป็นกรณีศกึษาในการพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการของผู้ผลิตชมุชนท้องถ่ิน รวมทัง้ควรเพิ่มการมีสว่นร่วมกบัชมุชนของผู้ประกอบการเน่ืองจากเป็น
เกณฑ์สว่นหนึง่ตอ่การพฒันาผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางพฒันาผู้ประกอบการทัง้ในกลุม่โอท๊อปท่ีมี
ระดบัเกณฑ์ต ่ากวา่ 5 และในระดบั 5 ดาวท่ีดีตอ่ไปเป็นล าดบั 
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