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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูป้ระกอบการ และรูปแบบการ
จดัการธุรกิจของร้านหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง และเพื่อพฒันารูปแบบ
และมาตรฐานการจดัการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปเป็นตน้แบบการจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ 
OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง  
 ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงคุณภาพไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน จ านวน 3 
ท่าน และผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 6 ร้าน 
จ านวน 6 คน และผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณจากการสอบถามลูกคา้ท่ี เข้ามาซ้ือสินคา้จากร้าน
จ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง จ านวน 400 คน จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการ
ประชุมกลุ่มยอ่ยผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง และน า
ผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ ดงัน้ี  
 
 ผลการวจัิย พบว่า 
 ด้านการผลิต มีการบริหารจดัการดา้นการผลิตโดยมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัเกือบ
ทุกร้าน คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กะปิ และอาหารทะเลแห้ง จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ อยู่ท่ีความสด 
ใหม่ และความสะอาดของผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิตท่ีผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้เป็น
ผูด้  าเนินการเองทั้งหมด ตั้ งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภณัฑ์ และการ
ออกวางจ าหน่าย  
 ด้านราคา ผูป้ระกอบการมีการตั้งราคาสินคา้ท่ีมีความเหมาะสม 
 ด้านการจัดจ าหน่าย ร้านจ าหน่ายสินคา้สะอาด มีการจดัวางสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ มีการส่ือสารแนะน า
ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นผูข้ายสินคา้หนา้ร้านดว้ยตนเอง    
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 สภาพและปัญหา ผูป้ระกอบการเห็นว่าร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง ยงัไม่มีกลยุทธ์ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ ผูป้ระกอบการไม่มีความรู้ในด้านการตลาด 
หรือการจดัการผลิตภณัฑเ์ท่าท่ีควร  
 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้มีการจดัฝึกอบรมผูป้ระกอบการร้าน
จ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน ในหวัขอ้ ดงัน้ี  

1) เกณฑม์าตรฐานร้านขายของช า  
2) การบริหารจดัการดา้นการเงินและมารฐานการจดัการ  
3) การจดัตกแต่งสินคา้และการจดัการสินคา้ 
4) เทคนิคการสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองดว้ยกลยทุธ์การตลาด 
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Abstract 
 

Research Title :  Development and Standard Business Process Management of 
OTOP and Community Product Stores in Ranong Province . 

Researcher:    Ms Anchan Chongcharoen 
Year of Research :  2012 
 

The objectives of this research are to study the general characteristics of 
entrepreneurs and the business process management of OTOP and Community 
Product Stores in Ranong Province to develop the appropriate style and standard 
business process management, and also to model the OTOP and Community 
Product Stores Management in Ranong Province.  

The researcher used a qualitative research from the interviews with the 
public and private experts (3 people) and the entrepreneurs of OTOP and 
Community Product Store in Ranong Province (6 stores, 6 people).  At the same 
time, the researcher also used a quantitative analysis by asking from 400 customers 
who buy products from OTOP and Community Stores in Ranong Province.   
Besides, the researcher was conducted the OTOP and Community Sub Stores in 
Ranong Province and the results were analyzed as below:  
 

The results showed that  
 Production :  The products of almost all stores are similar such as cashew 
nuts, shrimp paste and dried seafood. The highlights are the freshness and 
cleanliness of products as well as  the entrepreneurs are operated  the manufacturing 
process by themselves started from selection the raw materials, manufacturing 
process, packaging and release.   
 Price : The entrepreneurs set the reasonable prices  
           Distribution : The stores are clean. The product placement is suitable and 
convenient for customers to shop.  
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 Promotion : The entrepreneurs are friendly and also  recommend products to 
customers as well because the entrepreneurs are selling products by themselves.   

Condition and Problem :  The entrepreneurs of OTOP and Community 
Stores in Ranong Province do not have strategy to attract customers and the 
knowledge in the field of marketing and product management.  

From the above analysis, the researcher has been train ing these following 
topics to the entrepreneurs of OTOP and Community Stores : 

1) Standard criterion of Grocery Store 
2) Financial management and Standard management  
3) Product decoration and Product management  
4) Technique to improve self image  by marketing strategy  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) กล่าวในส่วนของ
วตัถุประสงคด์า้นเศรษฐกิจไวว้า่ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ
มั่นคงและสมดุล เส ริมส ร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคนในการมี ส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาและไดรั้บผลจากการพฒันาท่ีเป็นธรรม และในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยยึดหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศ พร้อมทั้งเน้น “คน
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และให้ความส าคญักบัการพฒันาทุกดา้นท่ีมุ่งสู่   “คุณภาพ”   เพื่อ
น ามาซ่ึง  “ความอยูดี่มีสุขของคนไทยทุกคน” โดยมีการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เขม้แข็ง
และวางรากฐานการขยายตวัอยา่งมีคุณภาพในระยะยาว ส่งเสริมให ้ประชาชน ใชจ่้ายอยา่งประหยดั  
และผลิตใชข้องภายในประเทศ (ท่ีมา : http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=91 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 
ธนัวาคม 2554) โดยสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะท างานความ สัมพนัธ์กบั
เครือข่ายภาคประชาชน ซ่ึง เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้า ท่ีให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีความเห็นวา่ การ
ด าเนินนโยบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม 
และด าเนินการติดตามและประเมินผลเฉพาะโครงการ “หน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP)” ซ่ึงมี
การจดัตั้งข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทัว่ทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ  โดย
โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์เป็นโครงการท่ีรัฐบาลก าหนดข้ึนเพื่อต่อสู่กบัความยากจน โดย
มีแนวคิดในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบา้น วฒันธรรม
ประเพณี และการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และ
กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาด เพื่อก่อให้เกิดรายไดข้องชุมชน (ท่ีมา : www.ryt9.com/s/ryt/161749 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 
2554) ดงัน้ี 

1. น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นสินคา้หรือบริการอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ินจนเป็นท่ียอมรับของสากล 

2. เป็นการน าศกัยภาพของทอ้งถ่ิน เช่น วตัถุดิบ หรือความช านาญท่ีมีอยู่มาพฒันาเป็น
สินคา้หรือการบริการดว้ยความคิดอยา่งสร้างสรรค ์และน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง 
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3. เป็นการกระตุน้ใหค้นในทอ้งถ่ินสร้างรายไดด้ว้ยตนเอง 
จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัชายฝ่ังทะเลตะวนัตกในเขตภาคใตต้อนบน    มีทรัพยากรทาง

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ดีบุกและป่าไม ้ปัจจุบนัระนองเป็น
จงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่แพจ้งัหวดัท่องเท่ียวอ่ืนๆ ของ
ภูมิภาค ทั้งชายหาดสวยงามและสงบเงียบ ทอ้งทะเลสวยใสท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรใตน้ ้ า 
เกาะขนาดเล็กใหญ่จ านวนมาก แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติ ป่าไมเ้ขียวขจีบริสุทธ์ิ น ้ าตกสวย และท่ีโดด
เด่นคือวฒันธรรมและวิถีชีวิตพื้นบา้นของชาวระนอง ท่ีปัจจุบนัไดรั้บความสนใจจากผูช่ื้นชอบการ
ท่องเท่ียว   เชิงอนุรักษ ์สนบัสนุนและพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในอนาคตต่อไป 

จงัหวดัระนองมีเน้ือท่ีประมาณ 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,141,250 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 59 ของประเทศ มีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนท่ียาวท่ีสุดวดัในแนวเหนือ-ใต้
ประมาณ 169 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดวดัในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก 44 กิโลเมตร และส่วนท่ี
แคบท่ีสุดของจงัหวดัในทอ้งท่ีอ าเภอกระบุรี มีความกวา้งเพียง 9 กิโลเมตรระนองเป็นจงัหวดัแรก
ของภาคใตท่ี้ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลอนัดามนั ท่ีประมาณกิโลเมตรท่ี 545 ของทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
4 ในเขตบา้น  ทบัหลี ต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี เป็นท่ีตั้งของคอคอดกระ หรือก่ิวกระ ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
แคบท่ีสุดของแหลมมลาย ูมีระยะทางจากฝ่ังทะเลตะวนัตกจดฝ่ังตะวนัออกกวา้งเพียง 50  กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัระนองส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้สลบัซับซ้อนในด้าน
ตะวนัออก มีภูเขาสูงท่ีสุดคือภูเขาพ่อตาโชงโดง และแผ่นดินลาดลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศ
ตะวนัตก มีแม่น ้ าและคลองหลายสาย แต่มีท่ีราบส าหรับท าการเกษตรค่อนขา้งนอ้ย และดว้ยสภาพ
ภูมิประเทศท่ียากล าบากต่อการพฒันาดา้นการคมนาคมน้ีเอง จึงท าให้พื้นท่ีแถบน้ีมีผูค้นอาศยัอยู่
นอ้ยมาตั้งแต่อดีต และเพิ่งจะพฒันามาเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่เม่ือร้อยกวา่ปีท่ีผ่านมาน้ีเอง แต่
เดิมเมืองระนอง หรือเมืองแร่นอง เป็นดินแดนส่วนหน่ึงของอาณาจกัรศรีวิชยั ซ่ึงเจริญรุ่งเรืองอยู่
ทางตอนใตข้องภูมิภาค มีสภาพเป็นป่าทึบ ไม่มีผูค้นอยูอ่าศยั จนถึงสมยักรุงศรีอยุธยา เมืองระนองก็
ยงัคงเป็นเพียงหวัเมืองขนาดเล็กท่ีข้ึนอยูก่บัเมืองชุมพร ซ่ึงเป็นหวัเมืองชั้นตรี มีอาณาเขตครอบคลุม
ตั้งแต่พื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัออกจดฝ่ังตะวนัตก จนกระทัง่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ยกฐานะเมืองระนองให้เป็นหัวเมือง
จตัวา ข้ึนตรงต่อกรุงเทพมหานคร ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 
ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาไดรั้บการยกฐานะเป็นจงัหวดั และไดมี้การยุบ “เมือง
ตระ” ท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของเมืองชุมพรมาพร้อมๆ กบัระนอง แลว้เปล่ียนฐานะเป็นอ าเภอ 
เรียกวา่อ าเภอกระบุรี ข้ึนกบัจงัหวดัระนองตั้งแต่นั้นมา ระนองในอดีตนั้นมีความส าคญัในฐานะท่ี
เป็นเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ และเมืองเสด็จประทบัแรม และต่อมาเม่ือมีการตดั
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ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านมายงัจงัหวดัระนอง เมืองระนองจึงได้พฒันาจนมี
ความส าคญัในฐานะเมืองท่องเท่ียวมากข้ึนนบัแต่นั้นมา 
( ท่ี ม า  : http://thai.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/destination/ranong/  สืบค้น เ ม่ื อ
วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2554) 

ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชนในพื้นท่ีนั้น การด าเนินงาน
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรูปแบบในลกัษณะของร้านคา้ดั้ งเดิม (traditional store) และมีปัญหาในการ
ด าเนินธุรกิจอยู่มาก อาทิ ไม่มีการพฒันารูปแบบของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
ปัจจุบนั ไม่สร้างความแตกต่างในกลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกัน รวมทั้งขาดความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการ  และยงัรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ (วทิยาและคณะ, 2553) ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจให้เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความมัน่คงย ัง่ยืนแก่ธุรกิจและความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนตามโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในระยะยาวต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูป้ระกอบการ และรูปแบบการจดัการธุรกิจของร้านหน่าย

สินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
2. เพื่อพฒันารูปแบบและมาตรฐานการจดัการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปเป็นตน้แบบ

การจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
 

1.3 ค าถามการวจัิย 
1. ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั

ระนอง เป็นอยา่งไร 
2. ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชนเก่ียวกับกิจการร้านจ าหน่ายสินค้า 

OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง เป็นอยา่งไร 
3.    ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้สินคา้เป็นอยา่งไร 
4.    สภาพกายภาพของร้านจ าหน่ายสินคา้  OTOP  และของฝากชุมชน เป็นอยา่งไร 

 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง  
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1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
การพฒันาผลติภัณฑ์   หมายถึง  การพฒันา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 มาตรฐานการจัดการธุรกจิทีเ่หมาะสม   หมายถึง  กระบวนการวางแผน การจดัองคก์ร การ
อ านวย และควบคุม การใชท้รัพยากรของกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ และเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป 
 รูปแบบการจัดการธุรกิจ หมายถึง วิธีการจดัการธุรกิจท่ีเป็นกระบวนการอยา่งเป็นขั้นตอน 
หรือสามารถเป็นตน้แบบในการด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจได ้
 ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดระนอง หมายถึง ร้านค้าท่ีจัด
จ าหน่ายสินคา้ โดยสินคา้นั้นเป็นการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ในการจดัจ าหน่าย
เพื่อการสร้างรายได ้ซ่ึงเป็นร้านจ าหน่ายสินคา้ซ่ึงอยูใ่จเขตอ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 
 ผู้เช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู้และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
การจดัจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า หมายถึง เจา้ของกิจการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และ
ของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
 ลูกค้า หมายถึง บุคคลผูเ้ขา้มาซ้ือสินคา้ในร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง 
  
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อพฒันารูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เพื่อสร้างตน้แบบการจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน ในพื้นท่ี
จงัหวดัระนอง 

3. เพื่อสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพการผลิต และการ
บริหารร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. สามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรม
ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยั การพฒันารูปแบบ และมาตรฐานการจดัการ
ธุรกิจร้านจ าหน่าย  OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.1   แนวคิด “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(One Tambol One Product: OTOP)” 
 2.2   ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 2.3   ทฤษฎีการบริการและความพึงพอใจ 
 2.4   ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 2.5   การจดัตกแต่งร้าน และการจดัวางสินคา้ 
 2.6   มาตรฐานการจดัการวสิาหกิจชุมชน (มจก.) 
 2.7   แนวคิดดา้นบริหารจดัการองคก์รในระดบัหนา้ท่ี (Functional Analysis) 
 2.8   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.9   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
2.1   แนวคิด “หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (One Tambol One Product: OTOP)”  
           หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์เป็นในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ของชุมชน โดยให้แต่ละ
ชุมชนมีผลิตภณัฑดี์เด่นอยา่งนอ้ย 1 ผลิตภณัฑ ์โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูบ่นพื้นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
วฒันธรรม ประเพณี และการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน
หรือต าบลนั้น แนวคิดน้ีเป็นการเนน้กระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
และบริการคุณภาพท่ีมีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
และวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน โดยยดึหลกัการพึ่งตนเองของชุมชน และพฒันาคุณภาพการผลิตของชุมชน
ใหไ้ดม้าตรฐานตรงกบัความตอ้งการของตลาดสากล อนัจะส่งผลให้รากฐานของเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเขม้แขง็ต่อไป (ธวชัชยั กฤติยาภิชาตกุล, 2547 : 71) ขบวนการน้ีพยายามท่ีจะเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณลกัษณะของทอ้งถ่ินเป็นหลกั ให้เขา้สู่มาตรฐานสากล เพื่อจะขยายขอบเขตตลาด
ไปสู่ตลาดโลก   
 โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นแนวทางอนัหน่ึงท่ีจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน 
และสามารถยกระดบัความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีข้ึนได ้โดยการผลิตหรือการจดัการทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในทอ้งถ่ินให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น และจุดขาย และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมใน
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แต่ละท้องถ่ินเพื่อให้รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก โดยโครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์น้ีมีหลกัการพื้นฐาน  3 ประการ  
(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/tambon/totopprovprodt.asp?ProCode=2 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 
ธนัวาคม 2554) คือ 
   1.    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local yet Global)  ผลิตสินคา้และบริการท่ีใชภู้มิ
ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
             2.    การพึ่งพาตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self - Reliance – Creativity)  สร้าง
กิจกรรมท่ีอาศยัศกัยภาพของทอ้งถ่ินคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของชุมชนไม่ซ ้ าแบบกนัและเป็นท่ียอมรับทัว่ไป  
             3.    การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) สร้างบุคลากรท่ีมี
ความคิดกวา้งไกลมีความรู้ ทกัษะความสามารถในการผลิตและบริการมีจิตวิญญาณแห่งการ
สร้างสรรค ์

หลกัการดงักล่าวเนน้การพึ่งตนเองของชุมชน โดยภาครัฐเป็นเพียงผูใ้ห้การสนบัสนุนดา้น
ความรู้ เทคโนโลยีท่ีจะพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ตลอดจนดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้สู่ตลาดต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายหลกั 3 ประการ ได้แก่ มีมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์คุณภาพระดบัสากล  มีเอกลกัษณ์เป็นท่ีลือช่ือเพียงหน่ึงเดียว  และการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละปรับปรุงเทคโนโลย ี 
 
 2.1.1 ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรร (Product Classification) แบ่งเป็น 6 ประเภท 
ดงัน้ี 
  1.    ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั ผลไม ้
เป็นต้น และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ทั้ งอาหารแปรรูปท่ีพร้อมบริโภค หรืออาหารแปรรูปก่ึง
ส าเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น น ้าพริก เป็นตน้ 
  2.    ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น 
สุราแช่ สุรากลัน่ เป็นตน้ และไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืนท่ีพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์
ประเภทชงละลาย เช่น ขิงผลส าเร็จรูป และผลิตภณัฑ์ประเภทชง เช่น น ้ าผลไม ้น ้ าสมุนไพร ชาใบ
หม่อน ชาจีน เป็นตน้ 
  3.    ประเภทผา้เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอและผา้ถกัจากเส้นใยธรรมชาติ หรือ
เส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผา้แพรวา ผา้ถกัโครเชท์ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ประเภท
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เส้ือผา้เคร่ืองประดับตกแต่งร่างกายจากวสัดุทุกประเภท เช่น ผา้พนัคอ หมวก กระเป๋า เข็มขดั 
สร้อยคอ ต่างหู รองเทา้ เป็นตน้ 
  4.    ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง หมายถึง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือน 
เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองตกแต่งบา้น เคร่ืองใชส้อยต่างๆ รวมทั้งผลิตภณัฑ์ในกลุ่มจกัสาน ถกัสาน
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชส้อย เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ดอกไมป้ระดิษฐ ์เป็นตน้ 
  5.    ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึก หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวิถี
ชีวติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  6.    ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติท่ีไม่ใช่การ
บริโภค เช่น เคร่ืองส าอางสมุนไพร สบู่สมุนไพร แชมพสูมุนไพร น ้ามนัหอมระเหย เป็นตน้ 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่สามารถจดัผลิตภณัฑ์อยู่ในประเภทใดได้ ให้พิจารณาจดัประเภท
ผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงวตัถุประสงค ์หรือประโยชน์ในการใชส้อยเป็นหลกั  
 
 สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) โดยคณะท างานความสัมพนัธ์เครือข่าย
ภาคประชาชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ได้เสนอขอ้ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน และการพฒันาคุณภาพชีวติ ประกอบดว้ย 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การส่งเสริมและการพฒันา ตอ้งยดึหลกัชุมชนเป็นศูนยก์ลางและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทุกกระบวนการ 

1. นโยบายหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ตอ้งใชฐ้านของชุมชนเป็นหลกั เช่น ฐาน
องคค์วามรู้ (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) ฐานวฒันธรรมของชุมชน (วถีิชีวติ) ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน และฐาน
อาชีพของชุมชน 

2. ส่งเสริมให้มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ในชุมชน เพื่อให้เกิดผลิตภาพ
ภายในชุมชน ก่อให้เกิดการบริโภคภายในชุมชน และในท่ีสุดท าให้ชุมชนเกิดการแลกเปล่ียน
ผลิตภณัฑ ์

3.  ทุกกระบวนการตอ้งใหค้นทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดใน
ทุกขั้นตอน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
1.  กระตุ้นให้ท้องถ่ินเห็นถึงความส าคัญของวฒันธรรมและถ่ายทอดให้คน

ภายนอกไดรั้บรู้ถึงความส าคญัและเรียนรู้โดยการสัมผสัจริง 
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2.  โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยภาครัฐท าการประชาสัมพนัธ์ใหแ้พร่หลายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

3.  รัฐตอ้งสนบัสนุนใหมี้พิพิธภณัฑว์ถีิชีวติในแต่ละชุมชน 
4.  ตอ้งสร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวช่ืนชมจน

เกิดการแสวงหามาบริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผลผลิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชุมชนสู่ตลาดสากลแบ่งค านิยามของกลุ่ม

ผูผ้ลิตออกเป็น 4 ประเภท  
1. กลุ่มสินคา้ท่ีเนน้การรักษาเอกลกัษณ์ของไทย และผลิตดว้ยมือ พร้อมกบัการ

ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
2. กลุ่มสินคา้ท่ีสามารถส่งออกได ้ซ่ึงรัฐช่วยหาตลาดต่างประเทศ พร้อมกบัการ

ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
3. รัฐตอ้งสร้างกลไกต่างๆ ให้เกิดการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม จดัให้เป็น

สินคา้ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีภาคเอกชนเขา้มาสนบัสนุน 
4.  รัฐตอ้งมีมาตรการท่ีชดัเจนในการส่งเสริม สนบัสนุน การส่งออกสินคา้ หน่ึง

ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคใดๆ ทั้งส้ิน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาศกัยภาพและองคค์วามรู้ของชุมชน 

1. ส่งเสริมใหมี้หลกัสูตรชุมชนในระบบโรงเรียนและสอน โดยคนในชุมชนเอง
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่คนรุ่นหลงั และเป็นการสืบทอดไม่ใชสู้ญหาย รวมทั้งการพฒันาความรู้
เหล่านั้นใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปรัชญาโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์

2.  ส่งเสริมให้เด็ก ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ และนกัพฒันาองค์กรเอกชน ร่วม
สร้างฐานขอ้มูล และรวบรวมองคค์วามรู้ภายในชุมชน 

3.  ฝึกฝน อบรมจนคนในชุมชนสามารถท าวิจยั เก็บขอ้มูลต่างๆ ของชุมชนได้
ดว้ยตวัเอง เพื่อใชใ้นการวางแผนพฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมดา้นการบริหารจดัการ 
1. รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความเขา้ใจใน

การบริหารจดัการท่ีดีรู้จกัใชร้ะบบฐานขอ้มูลเป็นประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
2. ด าเนินการให้ชุมชนสามารถน ากองทุนต่างๆ มาบรืหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการรู้จกัระดมทุนจากชุมชนจนเกิดการพึ่งพาตรเองของชุมชนสร้างเครือข่าย
เพื่อการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของ
เงินระหวา่งเครือข่าย 
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3. ตอ้งเรียนรู้จดัการการตลาดและประชาสัมพนัธ์ เรียนรู้ท่ีจะท างานภาคธุรกิจ 
เอกชนอยา่งเท่าเทียมกนั 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การรักษาดุลยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1. รัฐต้องก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ี
จ  าเป็นต่อการด ารงชีพและโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ นโยบายต่างๆ ของรัฐท่ีกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตอ้งใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2. นโยบายหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ของรัฐต้องสร้างระบบท่ีเอ้ือให้ชุมชน
ร่วมกนัก าหนดกติกาในการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรของชุมชน เพื่อการด ารงชีวิตมิใช่เพื่อ
การคา้ 
 การด าเนินงานตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวทางการส่งเสริม และ
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์โดยมีกิจกรรมการผลิต การตลาด การบริหารจดัการ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางด้านการผลิต ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาชนบท เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และ
น าไปสู่เป้าหมายของการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน และวางรากฐานท่ีส าคญัของประเทศและ
สังคมไทย และจะเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการด าเนินการ
พฒันาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนับเป็นกลยุทธ์การพฒันาท่ีอาศยัหมู่บา้นเป็นหน่วนการพฒันา 
(Unit of development) เบ้ืองตน้และรวมเป็นเครือข่ายภายใตต้  าบล (อภิสิทธ์ิ พวงประเสริฐ, 2547 : 
27) โดยจะเห็นได้ว่า “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” น้ีเป็นแนวทางสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน 
สามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ข้ึนได ้ 

สรุปได้ว่า “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP)” เป็นกระบวนการสร้างรายได้โดยการ
พึ่งพาตนเอง เนน้กระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ของแต่ละหมู่บา้น สร้างให้ชุมชนมีรายได้
จากการผลิตหรือการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่บุคคลในชุมชน และยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยความ
ร่วมมือของทั้งทางภาครัฐ เอกชน และบุคลากรในชุมชนนั้นๆ  
 
2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาในเร่ืองทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึงความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ (ชวลันุช สินธรโสภณ, 2553 : 19) 
เพื่อให้ผูป้ระกอบการร้านคา้สามารถจดัสินคา้และบริการได้ตรงตามท่ีผูบ้ริโภคต้องการ โดยมี
กล่าวถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
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Kotler อา้งถึงใน ศิริเกษ มาลาวงษ ์(2552 : 8) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่ความส าเร็จ
ของธุรกิจอยูท่ี่การทราบขอ้มูลของผูบ้ริโภค ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งรวบรวมขอ้มูลและท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 

1. ใครเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ ์
2. ใครท าการตดัสิจใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
3. ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
4. ท าการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร ใชห้ลกัเกณฑอ์ะไร 
5. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
6. ท าไมผูบ้ริโภคเจาะจงซ้ือตราสินคา้ 
7. สถานท่ีท่ีไปซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ 
8. ไปซ้ือเม่ือไร ปัจจยัท่ีเป็นเหตุผล 
9. ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑต่์อผลิตภณัฑ ์
10. ท่าทางของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ ์
11. ปัจจยัทางสังคมใดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
12. รูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ 
13. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งไร 

จิรพรรณ พรหมลิขิตชัย และลลนา เทพวรรณ์ (2545 : 6-9) กล่าวว่า ผูบ้ริโภค คือ 
ประชาชนผูท่ี้มีความตอ้งการ และมีอ านาจซ้ือ จึงเกิดพฤติกรรมในกานซ้ือ การบริโภคและอุปโภค
มากข้ึน ค าว่ารู้จกัผูบ้ริโภค ในท่ีน่ีมีความหมายถึง การเขา้ใจจิตวิทยาของผูบ้ริโภค เขา้ถึงจิตวิทยา
ของผูบ้ริโภค และเขา้ถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง ระดบัความซับซ้อน (Sophisticated) ของผูบ้ริโภคในการ
รับรู้ถึงวิธีการเลือกใชย้ี่ห้อสินคา้วา่จะเลือกสินคา้ยี่ห้อใด เม่ือผูบ้ริโภคมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้
นั้น (Decision Making) และเลือกใชสิ้นคา้นั้น เพราะความเคยชินในการบริโภคหรืออุปโภคสินคา้
ยี่ห้อนั้นอยู่เสมอ (Habit) จึงไม่มีความจ าเป็นส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ เน่ืองจากมีความผกูพนัภกัดีต่อยี่ห้อสินคา้นั้น (Brand Loyalty) สูงอยูแ่ลว้ และ
เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในตวัสินคา้แลว้ก็จะเกิดการยอมรับ (Acceptance) ตวัสินคา้ในยี่ห้อนั้นๆ ใน
ลกัษณะท่ี  

1. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะหาซ้ือสินคา้นั้นๆ มา (High Involvement Purchase Decision) 
ดว้ยการติดตามข่าวสารของสินคา้ และกลา้เส่ียงท่ีจะซ้ือมาแมว้า่สินคา้นั้นๆ มีราคาแพง 

www.ssru.ac.th



11 
 

2. เกิดความคุน้เคยในการซ้ือมาเป็นเจา้ของ (Low Involvement Purchase Decision) 
โดยการซ้ือสินคา้นั้นๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งทุ่มเวลาเพื่อศึกษาข่าวสารของสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้
ธรรมดาๆ และราคมมกัไม่ค่อยแพง เพียงใชป้ระสบการณ์เล็กน้อยก็ตดัสินใจได ้ส่วนใหญ่จะเป็น
สินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัหรือตอ้งใชเ้สมอๆ 
 การรับรู้เกิดข้ึนไดห้รือไม่จะตอ้งผา่นกระบวนการเลือกสรรของผูรั้บสารซ่ึงเปรียบเหมือน
ตวักรองข่าวสารในการรับรู้ของบุคคล ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบด้านจิตใจ นับว่ามีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะว่าปริมาณ
ข่าวสารจะมีอยู่อย่างมากเพียงใด ถา้ผูรั้บข่าวสารไม่มีความสนใจ และไม่รับรู้ข่าวสารนั้น สัมฤทธ์ิ
ผลทางการส่ือสารก็คงไม่เกิด กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เป็นกระบวนการผูท่ี้รับข่าวสารแต่ละคนเลือกรับ
ข่าวสารท่ีมีอยู่เพื่อน ามาพิจารณาไตร่ตรอง อันเป็นผลจากส่ิงเร้าบางประการ และเพื่อแปล
ความหมายของข่าวสารนั้นออกมาเป็นความรับรู้ความเขา้ใจหรือพฤติกรรมต่างๆ 

2. องค์ประกอบทางสังคม เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมท่ีสามารถสร้าง
ประสบการณ์กล่อมเกลา และปลูกฝังทศันคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทัว่ไปของผูรั้บสาร 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

2.1 สภาพแวดล้อม โดย เฉพาะอย่า งยิ่ ง  สภาพแวดล้อมทางครอบครัว 
สภาพแวดลอ้มนบัเป็นสภาบนัท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นตวัก าหนดส่ิงเร้า หรือ
ตวัข่าวสารท่ีบุคคลควรจะรับรู้หรือตอบสนองต่างๆ รวมทั้งการคาดคะเนผลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกดว้ย 

2.2 บทบาทของผูรั้บสาร ในระบบการส่ือสาร บทบาทจะเป็นปัจจยัซ่ึงแหล่ง
ข่าวสารกบัผูรั้บสารสามารถท่ีจะคาดคะเนพฤติกรรมของกนัและกนัสถานการณ์หน่ึงๆ เป็นปัจจยั
ทางสังคม ท่ีท าใหก้ารส่ือสารสัมฤทธ์ิผลไดต้ามตอ้งการ 

2.3 กลุ่มอา้งอิง บุคคลแต่ละคนในสังคมจะมีบทบาทต าแหน่งหน้าท่ีพฤติกรรม
ต่างๆ ในกลุ่มของตน กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงเป็นเสมือนแหล่งอา้งอิงของบุคคลท่ีสังกดั ฉะนั้น เราจึงอาจ
คาดคะเนพฤติกรรมของผูรั้บสารไดจ้ากบทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มผูรั้บสารสังกดัอยู ่

2.4 วฒันธรรมประเพณี การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสภาพวฒันธรรม
และประเพณีของสังคม ดงันั้น ระบบสังคมและวฒันธรรมท่ีผูรั้บข่าวสารสังกดัอยูย่อ่มมีส่วนในการ
หล่อหลอมพฤติกรรม และมีผลกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารของผูน้ั้น 

2.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ เป็นตน้ ยอ่มมีอิทธิพล
ต่อการรับข่าวสารเป็นอนัมาก 
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2.6 การศึกษาและสถานภาพทางสังคม ต่างมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสลการณ์
และเป็นตวัก าหนดความสนใจในการแสวงหาข่าวสารของผูรั้บ 

ศิรินภา สระทองหน (2555 : 3) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมิน หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์
บริการและแนวคิดต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของตนได ้เป็นการศึกษา
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และ
บริการต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน และซ้ือบ่อย
แค่ไหน 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 : 90) ให้ความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่เป็นการศึกษา
เก่ียวกบักระบวนการทางจิตวิทยาภายใตก้ารตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยการพยายามอธิบายกฎใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ของผูบ้ริโภค และพยายามท่ีจะตีกรอบกระบวนการในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค และส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจนั้นๆ ช่วยในการปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ 

สรุปไดว้า่ พฤติรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาในการรับรู้ และตดัสินใจ
เลือกซ้ือลสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการรับรู้ในส่วนของรายละเอียดของสินคา้ ความเคยชินในการ
ใช้สินค้า และการรับรู้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับสินค้านั้ นๆ และในด้านการตัดสินใจซ้ือ จะมี
องคป์ระกอบ คือ  ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน และซ้ือบ่อยแค่ไหน ซ่ึง
นกัการตลาดตอ้งรวบรวมขอ้มูลและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภค 

 
2.2.1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

นักการตลาด ผู ้ผลิตสินค้า และร้านจ าหน่ายสินค้า ควรท่ีจะมีการวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อจะไดท้ราบในรายละเอียดในส่วนของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึง ฉตัยาพร 
เสมอใจ (2550 : 90) ไดว้เิคราะห์ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is in target market?) เพื่อทราบลกัษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือและการใช้ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) เพื่อทราบถึงความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงท่ีลูกคา้ตอ้งการจากผลิตภณัฑ์หรือองค์การ (Objects) ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถพฒันา
ผลิตภณัฑไ์ดถู้กทาง และสร้างจุดขายท่ีถูกตอ้งได ้
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3. ท าไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) เพื่อทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการ
ติดสินใจซ้ือของลูกคา้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการตดัสินใจ
ซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท่ี้มีอ านาจ
ซ้ืออาจไม่ใช่ผูท่ี้ใช้สินคา้โดยตรง อาจใช้ร่วมกนัหลาคน อาจไม่มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้มากนกัจึง
ตอ้งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การศึกษาถึงผูมี้ส่วนร่วมก็เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการจดัท าโปรแกรมทางการโฆษณาในการช่วยกระตุน้การตดัสินใจ  

5. ซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) เพื่อทราบถึงโอกาสในการซ้ือของ
ลูกคา้ (Occasion) เพื่อเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอ และเตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

6. ซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหล่งท่ีลูกคา้นิยมหรือ
สะดวกท่ีจะไปซ้ือ เพื่อการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

7. ซ้ืออยา่งไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการซ้ือของ
ลูกคา้ว่ามีขั้นตอนซ้ืออยา่งไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญญา ท าการคน้หาขอ้มูลเพื่อแกไ้ขหรือลดปัญหา
นั้นๆ ท าการประเมินทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจซ้ืออยา่งไร จะช่วยให้ธุรกิจมีขอ้มูล
ในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 
 โดยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น นักการตลาดมกัต้องการค าตอบท่ีช่วยให้
สามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Market strategic) ซ่ึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศิริเกษ มาลาวงษ,์ 2552 : 9) ซ่ึงมกัจะใชค้  าถามในการคน้หาลกัษณะพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคทั้ง 7 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยสามารถสร้างเป็นตารางเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ค  าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤติกรรม 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าถามทีต้่องการทราบ กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is the target market) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(occupants) ทางดา้น  
       1) ประชากร  
       2) ภูมิศาสตร์  
       3) จิตวทิยา 
       4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4P’s) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดั 
จ  าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด การตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ 
 

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
(What does the consumer 
buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
จากผลิตภณัฑ ์คือ ตอ้งการ
คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑแ์ละความแตกต่างท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(product 
strategy) ประกอบดว้ย 

1)  ผลิตภณัฑห์ลกั 
2)  รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
3)  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
4)  ผลิตภณัฑค์วบ 
5)  ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์

ความแตกต่างในการแข่งขนั
ประกอบดว้ย ความแตกต่าง
ดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ 
พนกังาน และภาพลกัษณ์ 
 

4.ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(organizations) และมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 
       1) ผูริ้เร่ิม 
       2) ผูมี้อิทธิพล 
       3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
       4) ผูซ้ื้อ 
       5) ผูใ้ช ้
 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
โฆษณา และ/หรือการส่งเสริม
การตลาดโดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 
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ตารางที ่1 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤติกรรม (ต่อ) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าถามทีต้่องการทราบ กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer 
buy?) 

โอกาสการซ้ือ (occasions) เช่น  
ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวนั  
โอกาสพิเศษต่างๆ  
 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น 
ท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใด 
จึงจะสอดคลอ้งกบัโอกาสใน
การซ้ือ 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(When does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (outlets) ท่ี
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ สยามสแควร์  
ร้านขายของช า ฯลฯ 
 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์ตลาด
เป้าหมายโดยพิจารณาวา่จะ
ผา่นคนกลางอยา่งไร 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(Where does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(operations) ประกอบดว้ย 

1)  การรับรู้ปัญหา 
2)  การคน้หาขอ้มูล 
3)  การประเมินผลทางเลือก 
4)  การตดัสินใจซ้ือ 
5)  ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด โฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าว และการประชาสัมพนัธ์
การตลาด การตลาดทางตรง 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยคุใหม่, 2546 : 45 
 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น นักการตลาดจะตอ้งวิเคราะห์ในทุก
รายละเอียดให้ชดัเจน และมีการสร้างกลยุทธ์ข้ึนมาเพื่อขยายโอกาสทางการคา้ให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน มี
การวิเคราะห์ คน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
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2.2.2 กระบวนการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
กระบวนการตดัสินใจเป็นหน่ึงในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงลกัษณะการ

ซ้ือ เหตุผล หรือความรู้สึกต่างๆ ของผูซ้ื้อท่ีมีต่อสินคา้นั้น ผูซ้ื้อจะมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือท่ี
เหมือนกนั (ปราณี เอ่ียมละออภกัดี, 2551 : 111) ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ ผูบ้ริโภครายหน่ึงๆ จะตระหนกัถึงความตอ้งการ
ในส่ิงท่ีตนเองรู้สึกวา่ยงัขาดหายไปในชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเติมเต็มความ
ตอ้งการนั้นๆ  

2. การเสาะหาขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะพยายามหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ให้มาก
ท่ีสุด เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจ 

3. การประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าท าการเปรียบเทียบ
หาทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมกบัตวัเองท่ีสุด ก่อนจะตดัสินใจซ้ือ 

4. การตดัสินใจ เป็นการตดัสินใจซ้ือจริง ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ตราผลิตภณัฑ ์ผูข้าย เวลาในการซ้ือ และปริมาณการซ้ือ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผูซ้ื้ออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจจากการซ้ือหรือการใช้ดงักล่าว คือ เม่ือพึงพอใจ ก็จะท าการซ้ือซ ้ า และอาจ
กลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความภกัดีได ้นอกจากน้ีแลว้อาจบอกต่อไปถึงบุคคลอ่ืนๆ หรือเม่ือไม่พอใจก็จะ
เลิกใช ้และอาจประจานใหผู้อ่ื้นฟังต่อไป และอาจเรียกร้องใหผู้ข้ายรับผดิชอบ 

นอกจากน้ี ปราณี เอ่ียมละออภกัดี (2551 : 99-100) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและความตอ้งการของบุคคลท่ีเติบโตและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนั จะ
มีค่านิยมการรับรู้ ความชอบและพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2. ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factor) ผูค้นจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมรอบขา้งท่ีเป็น
กลุ่ม อา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะทางสังคม 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) พฤติกรรมการซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพล
จากปัจจยัเฉพาะของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

3.1 อายแุละขั้นของวงจรชีวติ 
3.2 อาชีพ 
3.3 สภาพเศรษฐกิจของบุคคล 
3.4 รูปแบบการด าเนินชีวติ 
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3.5 บุคลิกลกัษณะและแนวคิดของตนเอง 
4. ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ทางเลือกในการซ้ือของบุคคล

ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลกัทางจิตวยิา 4 ประการ คือ 
4.1 การกระตุน้เร้า ความตอ้งการของบุคคลมีความหลากหลายและอาจเกิดข้ึน

พร้อมๆ กนั หรือบางคร้ังอาจเกิดจากความตึงเครียด 
4.2  การรับรู้ ผูท่ี้ไดรั้บการกระตุน้จะพร้อมท่ีจะแสดงออก การแสดงออกใน

รูปแบบไหนข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของบุคคล การรับรู้เป็นกระบวนการในการเลือก การจดัการ และการ
แปลขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงส่งผลใหก้ารรับรู้ของบุคคลต่อส่ิงเดียวกนัต่างกนัไป 

4.3 การเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการยอมรับของบุคคล ซ่ึง
เป็นส่ืงท่ีคาดเดาไดย้าก การเขา้ใจถึงธรรมชาติของความตอ้งการและเป้าหมายของผูบ้ริโภค จะ
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างส่ิงกระตุน้และก่อให้เกิดแรงจูงใจ จากเกิดการตอบสนองใน
ท่ีสุด โดยอาศยัการเสริมแรงต่างๆ เขา้มาช่วยใหเ้กิดการการะท า 

4.4 ความเช่ือถือและทศันคติ เป็นการตดัสินใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดวา่เป็นไป
ตามส่ิงท่ีตนตดัสินนั้น โดยอาศยัข้อมูลจากความเป็นจริง ความรู้ และปัญญาของบุคคลในการ
ตดัสินใจ เม่ือบุคคลมีความเช่ือต่อส่ิงใดก็จะยดึถือความเช่ือนั้นอยา่งจริงจงั 

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการท่ีผูผ้ลิตหรือผู ้
จ  าหน่ายจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นเป็น
ส่ิงท่ีบ่งบอกไดว้า่ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายควรท่ีจะใส่ใจในกระบวนการใดบา้งเพื่อให้สามารถจ าหน่าย
สินคา้นั้นไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและมีการซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อ 
 
2.3 ทฤษฎกีารบริการและความพงึพอใจ 

การบริการเป็นงานท่ีตอ้งพบกบับุคคลเป็นจ านวนมาก เป็นกระบวนการของการปฏิบติังาน
เพื่อใหผู้อ่ื้นไดรั้บความสุข ความสะดวกสบาย มีผูใ้หค้วามหมายของการใหก้ารบริการ ดงัน้ี 

Kotler (2000 : 428) กล่าวถึง การบริการ วา่คือ การกระท าหรือความสามารถท่ีบุคคลหน่ึง
ตอบสนองต่ออีกบุคคลหน่ึง โดยเป็นส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้อาจจะเก่ียวหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ทางกายภาพ 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 18) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible good) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ี
ไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้  

www.ssru.ac.th



18 
 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2547 : 14) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หรือ
ความพึงพอใจท่ีจดัท าเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ การบริการแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1. ผลิตภณัฑ์บริหาร เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูข้ายจดัท า
ข้ึนเป็นผลิตภณัฑรู์ปแบบหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค เช่น การนวดเพื่อผอ่นคลาย
กลา้มเน้ือ การตรวจและรักษาโรค การใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะในสถานศึกษาต่างๆ 

2. การบริการส่วนควบ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูข้าย
จดัท าข้ึนเพื่อเสริมสินคา้เพื่อใหก้ารขายและใชสิ้นคา้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น การบริการติดเคร่ือง
ซกัผา้หลงัการขาย 

สรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการปฎิบติัท่ีบุคคลหน่ึงตอบสนองต่ออีกบุคคล
หน่ึง ซ่ึงจดัท าเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ 

 
2.3.1  ลกัษณะของการบริการ 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์อา้งถึงใน ชวลันุช สินธรโสภณ (2553 : 28-29) ได้

กล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของการบริการไว ้ดงัน้ี 
1. ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) 
  บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้กล่าวคือ ไม่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสั

ทั้ง 5 ไม่สามารถมองเห็น รู้รส ไดย้ิน ไดก้ล่ิน หรือสัมผสัทางกายไดก่้อนตดัสินใจซ้ือ แต่สามารถ
มองเห็นบริการในรูปผลท่ีไดรั้บเท่านั้น 

2. ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้(Inseparability) 
 ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ การผลิตและการ

บริการจะเกิดข้ึนในเวลาดียวกนั ไม่เหมือนกบัสินคา้ท่ีสามารถผลิตเก็บไวเ้ป็นสินคา้คงคลงัได ้ 
3. ไม่แน่นอน (Variability)  

 บริการแต่ละคร้ังจะมีความแตกต่างไม่แน่นอน ข้ึนกบัว่าใครเป็นผูใ้ห้บริการ 
และใหบ้ริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน อยา่งไร เช่น บริการตดัผม ช่างตดัผมแต่ละคนก็จะมีความช านาญใน
การตดัผมต่างกนั เป็นตน้ 

4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perishability) 
บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้ปัญหาท่ีตามมาคือ ท าอยา่งไรให้มีผูม้าใช้บริการ

ในระดับความต้องการท่ีเป็นไปโดยสม ่าเสมอ เพื่อมิให้เกิดการสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ของ
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บริการนั้นๆ เช่น รถประจ าทางช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าและเยน็ผูโ้ดยสารจะแน่นแต่พอช่วงสาย
หรือบ่าย 
  สุพรรณี อินทร์แกว้ (2549 : 40) กล่าวถึงลกัษณะของการให้บริการ วา่ธุรกิจหรือ
องคก์รสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูม้าใชบ้ริการโดยอาศยัวธีิการหรือเคร่ืองมือต่างๆ ดงัน้ี 

1. การให้บริการโดยอาศยัคนเป็นหลกั หรือแบบพบหน้า (Face to face) เป็น
วิธีการท่ีดีกวา่วิธีอ่ืน เพราะการใชค้นในการให้บริการสามารถปรับเปล่ียนการบริการให้เหมาะสม
กบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการแต่ละรายได ้และลกัษณะของการบริการจะเป็นแบบใกลชิ้ด ดงันั้นหาก
ธุรกิจหรือองคก์รใดมีพนกัาน เจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการไดดี้ ลูกคา้ ผูรั้บบริการจะประทบัใจ ก็จะท าให้
ธุรกิจหรือองคก์รนั้นประสบความส าเร็จไดไ้ม่ยาก แต่วิธีการน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของความแตกต่าง
ในการให้บริการ ณ เวลาท่ีต่างกนั เน่ืองจากการให้บริการจะไม่เหมือนกนั มาตรฐานการให้บริการ
ในแต่ละคร้ังก็ไม่เท่ากนั 

2. การให้บริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบนันับว่ามีความส าคญัมาก
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีการพฒันาเพื่อสนองความตอ้งการให้ลูกค้า 
ผูรั้บบริการสามารถบริการไดด้ว้ยตนเอง (Self service) และมีตน้ทุนการให้บริการต ่ากวา่การใชค้น
ใหบ้ริการซ่ึงการให้บริการแต่ละคร้ังจะมีมาตรฐานเท่ากนั แต่การให้บริการดว้ยวิธีการน้ีมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองการปรับรูปแบบการใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายได ้

การให้บริการลูกคา้มีความส าคญัมาก ธุรกิจและองค์กรจะให้ความส าคญักบัการ
ใหบ้ริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ผูรั้บบริการตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ ซ่ึงตอ้งสร้าง
ความประทับใจทุกๆ ส่วนของการบริการทั้ งวิธีการให้บริการท่ีใช้คน และการใช้อุปกรณ์ 
โดยเฉพาะการให้บริการท่ีใช้คนเป็นหลักจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจได้
มากกวา่บริการท่ีอาศยัอุปกรณ์ต่างๆ ในการใหบ้ริการ 

 
2.3.2 ความพงึพอใจของลูกค้า 

การให้บริการแก่ลูกค้าหรือผูรั้บบริการ ควรจดัให้เหมาะสมและตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ โดยผูใ้ห้บริการควรท่ีจะค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการเป็นหลกั เพื่อให้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ และกลบัมารับบริการอีก โดย
ความพึงพอใจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั (ปราณี เอ่ีอมลออภกัดี, 2551 : 24-25) คือ 

1. ลูกคา้ไม่พอใจถา้ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บต ่ากวา่ความคาดหวงั 
2. ลูกคา้พอใจเม่ือผลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัความคาดหวงั 
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3. ลูกคา้พอใจมากเม่ือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บสูงกว่าความคาดหวงั
และความพอใจมาก เป็นส่ิงสร้างความผูกพนัทางจิตใจให้กับลูกค้ามีความจงรักภักดีในตรา
ผลิตภณัฑ ์

โดยการบริหารความพึงพอใจของลูกคา้ องคก์รธุรกิจตอ้งตรวจสอบวดัระดบัความ
พอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยวธีิวดัระดบัความพอใจของลูกคา้มีหลายวธีิ ดงัน้ี 

1. การพิจารณาขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ (Complaint an suggestion 
systems) องคก์รธุรกิจกบัทุกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ ผา่นศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนหรือ
ตั้งกล่องรับความคิดเห็นหรือผา่นเวบ็ไซดห์รือส่งมาทางอีเมลโ์ดยตรง 

2. การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction surveys) ปัญหา
ส าคญัของการรับรู้ความพอใจของลูกคา้ คือ ลูกคา้ไม่ร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่พอใจ ดงันั้นการ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้โดยการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ เป็นวิธีหน่ึงท่ีให้ทราบสถานะ
ความไม่พอใจ 

3. การปลอมตวัเป็นลูกคา้ (Ghost shopping) การให้บุคคลปลอมตวัแสร้งวา่มาซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรธุรกิจและซ้ือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยรายงานผลเปรียบเทียบกับการ
บริหารงานขององค์การธุรกิจคู่แข่ง เป็นการทดสอบพนักงานขายในด้านความสามารถแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ  

4. การวิเคราะห์ผลของการสูญเสียลูกคา้ (Lost customer analysis) การมุ่งเน้น
การศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผลให้
ลูกคา้ไม่พอใจเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงส่วนประสมผลิตภณัฑใ์นทุกดา้น   

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นอีกส่วนส าคญัท่ีผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึง 
เน่ืองจากเม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ลูกคา้ก็จะกลบัมาใช้บริการในคร้ังต่อไป ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ควรท่ีจะแสดงในรายการพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้และบริการจากทางร้านจดัจ าหน่าย 
และควรท่ีจะมีการหาวธีิตรวจวดัความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อน าผลท่ีไดน้ั้นมาพฒันาหรือปรับปรุง
ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
2.4 ส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix ) หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม
ได ้ซ่ึงใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ (พิบูล ทีปะปาล, 
2545 : 9-10) ต่อไปน้ี  
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1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ี เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product 
differentiation) และ/หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) และตอ้ง
พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 
รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงการก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ (Product positioning) ซ่ึงเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ี
แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย ในส่วนของการพฒันาผลิตภัณฑ์ (Product 
development) จะเป็นขั้นตอนท่ีเกิดหลงัจากไดมี้การน าผลิตภณัฑ์ออกวางจ าหน่ายไประยะหน่ึงแลว้
ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and improved) โดย
ตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคา เป็นตวั P ท่ี 2 เกิดข้ึน มาถดั
จาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์
ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการ
ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น และตอ้งค านึงถึงตน้ทุนสินคา้
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจะมีผลโดยตรงต่อการตั้งราคาจ าหน่าย ในเร่ืองการแข่งขนักบัสินคา้
อ่ืนๆ ก็เช่นกนั หากสินคา้ประเภทเดียวกนัมีคุณสมบติัใกล้เคียงกนัก็ควรพิจารณาในการตั้งราคา
จ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัเพื่อไม่ใหเ้กิดการเปรียบเทียบกนัจนเกินไป 

3. การจดัจ าหน่าย (Place or distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบ 
ดว้ย สถาบนัและกิจกรรมเพื่อใช้เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัท่ี
น าผลิตภณัฑ์ออกสู่คลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑ์และ/หรือ กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบ ช่องทางการจัด
จ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ส่วนท่ี 2 คือ การ
สนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้จึง
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ประกอบด้วยงานท่ีส าคญัต่อไปน้ี คือ การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา้ (Storage) 
และการคลังสินค้า  (Warehousing)  และสุดท้าย  คือ การบริหารสินค้าคงเหลือ ( Inventory 
management) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย
กบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขายท าการขาย 
(Personal selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช่คน (Nonpersonal selling) โดยเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายๆ เคร่ืองมือ และตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้
เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication - IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือ
ส่งเสริมท่ีส าคญัมีดงัน้ี (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า, 2544 : 31-32 ) 

4.1 การโฆษณา (advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ/
หรือผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการ
โฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธีการ
โฆษณา (Advertising tactics) และกลยุทธ์ด้านส่ือ (Media strategy) ซ่ึงเป็นการวางแผนในการ
คดัเลือกส่ือ การก าหนดระยะเวลาความถ่ี ความต่อเน่ืองในการลงส่ือประเภทต่างๆ เพื่อส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและ
จูงใจตลาดโดยใชบุ้คคล โดยจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal selling 
strategy) การจดัการหน่วยงานขาย (Sales force management) 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
สามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง
การส่งเสริมการขาย ซ่ึงมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่าการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู้
ผูบ้ริโภค (Consumer promotion) ส่วนต่อมา คือ การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ี
มุ่งสู้คนกลาง (Trade promotion) ประการสุดทา้ยเป็นการกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่การส่งเสริม
การขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales force promotion) 

4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ 
หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารให้เกิดกบั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงการใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 
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4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) และ
การตลาดเช่ือมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรงกบัผูซ้ื้อ และท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขาย
โดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูง
ใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น มีความส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผูผ้ลิตสินคา้
ประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตข้ึน โดยหากขาดปัจจยัดา้นใดไปแลว้จะท าให้สินคา้
นั้นดอ้ยกวา่หรือเสียเปรียบคู่แข่งขนัท่ีมีเป็นจ านวนมากในทอ้งตลาดท่ีปัจจุบนัต่างใชก้ลยุทธ์ในการ
แข่งขนัทุกทานทั้งในส่วนการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจอยูเ่สมอ การปรับราคาและขอ้เสนอเพื่อ
กระตุน้ผูซ้ื้อ การจดัหาช่องทางจ าหน่ายกระจายสินคา้เพื่อผูบ้ริโภคซ้ือหาได้สะดวกและง่ายท่ีสุด 
ตลอดจนจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม และกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้สินคา้
ของตนเป็นสินค้าท่ีผูซ้ื้อเลือกก่อนและน าไปสู่การเป็นลูกค้าประจ าส่งผลต่อการค้าท่ีย ัง่ยืนใน
อนาคต ซ่ึงกลยทุธ์การตดัสินใจขององคก์รดว้ย 4Ps สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2  
 
ตารางที ่2 กลยทุธ์การตดัสินใจขององคก์รดว้ย 4Ps 

ผลติภัณฑ์ สถานที ่ ส่งเสริมการตลาด ราคา 
1. รูปลกัษณ์ 
2. บริการ 
3. จุดเด่น 
4. ระดบัคุณภาพ 
5. อุปกรณ์เสริม 
6. การติดตั้ง 
7. ค าแนะน า 
8. การรับประกนั 
9. ชนิดของสินคา้ 
10. บรรจุภณัฑ ์
11. ตราสินคา้ 

1. วตัถุประสงค ์
2. ชนิดของช่องทาง 
3. การเปิดตลาด 
4. ประเภทของพอ่คา้คนกลาง 
5. ประเภทของสถานท่ีในการ

จดัท าคลงัสินคา้ 
6. การขนส่งและจดัเก็บ 
7. ระดบัการบริการ 
8. ช่องทางการจดัหา 
9. ช่องทางการจดัการ 

1. วตัถุประสงค ์
2. การผสมผสานการ
ส่งเสริมการขาย 

3. ผูข้าย (ชนิด จ านวน 
การคดัเลือก การ
ฝึกอบรม แรงจูงใจ) 

4. การโฆษณา 
(เป้าหมายชนิดของ
ส่ือ ประเภทของการ
โฆษณา) 

5. การส่งเสริมการขาย 
6. ส่ือส่ิงพิมพ ์

1. เป้าหมาย 
2. ความยดืหยุน่ 
3. ระดบัการ

หมุนเวยีน
ของวงจร
สินคา้ 

4. ภูมิภาค 
5. การลดราคา 
6. งบประมาณ 

ท่ีมา : McCarthy and W.D. Perreault (1996) 
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นอกจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น McCarthy and 
Perreault (1996 : 46-49) ยงักล่าวถึงการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้เป้าหมายแล้วผูบ้ริโภคมี
เส้นทางหลายทาง เช่น ผลิตภณัฑ์สามารถมีหลายขนาดและรูปร่าง รวมไปถึงระดบัคุณภาพของ
สินคา้ และระดบัการบริการท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้บรรจุภณัฑ์สามารถมีหลากหลายขนาด หลาย
สีหรือวสัดุ ตรายี่ห้อสินคา้ และการรับประกนัสามารถเปล่ียนแปลงได้ นอกจากน้ี การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ทั้งจากหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ ก็สามารถเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายสินคา้จะพิจารณาราคาของสินคา้ก็สามารถปรับข้ึนหรือลงได ้
ดว้ยหลายเหตุปัจจยัจึงเป็นแรงสนบัสนุนให้องค์กรตดัสินใจเลือกกระบวนการส่งเสริมการตลาด 
โดยใชแ้นวคิดส่วนผสมทางการตลาดมาใชใ้นองคก์ารของตน ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี  

1. ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ เก่ียวข้องกับการพฒันาความเหมาะสมของตวั “ผลิตภณัฑ์” 
เป้าหมายทางการตลาด ขอ้เสนอดงักล่าว จะน าไปสู่รูปลกัษณ์ของสินคา้ บริการหรืออาจจะทั้ง 2 
รูปแบบ ต้องจ าไวว้่า ผลิตภณัฑ์ไม่เพียงจ ากัดอยู่ท่ีรูปร่างหน้าตา ส่ิงส าคัญท่ีต้องพึงระลึก คือ 
ผลิตภณัฑ์และบริการจะตอ้งสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได ้
พร้อมกบัปัจจยัอ่ืนๆ การตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จะสังเกตไดว้า่ การพฒันาและจดัการ
กบัผลิตภณัฑ์ตวัใหม่และเส้นทางของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด จะพิจารณาลกัษณะส าคญัของประเภทท่ี
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีรวมกันอยู่ภายใต้กลุ่มขั้นผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะช่ือให้สามารถพฒันา
ส่วนผสมทางการตลาดไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

2. ปัจจยัด้านสถานท่ี เก่ียวพนักบัการตดัสินใจในการท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑ์สู่ตลาด
เป้าหมายท่ีเหมาะสม หากผลิตภณัฑไ์ม่ดีพอส าหรับผูบ้ริโภค ก็ไม่มีประโยชน์วา่จะขายเม่ือไหร่หรือ
ท่ีไหน ผลิตภณัฑ์ถูกน าเสนอแก่ผูบ้ริโภคผ่านการกระจายสินคา้ช่องทางการกระจายสินคา้มีหลาย
ช่องทางแล้วแต่องค์กร จากผูผ้ลิตสู่ช่องทางสุดท้าย คือ ผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภค บางคร้ังระบบของ
ช่องทางการกระจายสินคา้ก็ไม่ยากนกั อาจจะส่งตรงจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้นัที ซ่ึงนบัเป็น
ความพิเศษของตลาดธุรกิจและในตลาดบริการบ่อยคร้ังท่ีระบบจะซับซ้อนและยุ่งยากหรือ
หลากหลายและแตกต่างไปตามประเภทของพ่อค้าคนกลางหรือผูเ้ช่ียวชาญ และหากผูจ้ดัการ
ทางการตลาดมีเป้าหมายทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัหรือความตอ้งการท่ีต่างกนั ช่องทางการตลาด
ของการกระจายสินคา้อาจแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย  เช่ือมโยงกบักิจกรรมส่งเสริมการขายมากกวา่นโยบาย 
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการขายแบบตวัต่อตวั ทั้งน้ี เพราะสามารถกระตุน้ความสนใจให้
อยากทดลอง และกระตุน้การซ้ือของกลุ่มลูกคา้ไดม้ากกว่าช่องทางอ่ืนๆ เช่น กรณีคูปองลดราคา 
คะแนนสะสมการซ้ือสินค้า ตวัอย่างสินค้า แคตาล็อก หนังสือแนะน า หรือจดหมายเวียน งาน
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สนบัสนุนการขายมีความพิเศษ คือ สามารถน าไปใช้กบัการขายแบบปัจเจกบุคคลหรือใช้กบัคน
จ านวนมากก็ท าได ้P ตวัท่ี 3 หรือการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความเก่ียวพนักบัเป้าหมาย
ทางการตลาดในดา้นความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาดรวมนบัตั้งแต่วิธีการขาย 
ดงัน้ี 

3.1 การขายแบบตวัต่อตวั (Personal selling) เก่ียวพนัโดยตรงระหวา่งผูข้ายและก าลงั
ซ้ือของผูบ้ริโภค การขายแบบตวัต่อตวัโดยปกติจะเป็นการขายแบบการพบหนา้ (face - to - face) 
แต่ในบางคร้ังการติดต่อส่ือสารอาจท าทางโทรศพัท ์การขายแบบตวัต่อตวัชกัน าให้พนกังานขายน า
เป็นหลกั ส าหรับส่วนผสมทางการตลาดจะไปใช ้ก่อให้เกิดก าลงัซ้ือแก่กลุ่มผูบ้ริโภค แต่ค่าใชจ่้าย
ในการท าตลาดด้วยระบบแบบตัวต่อตัว นับว่าค่อนข้างส้ินเปลือง บ่อยคร้ังท่ีบุคคลพยายาม
ผสมผสานการขายแบบมวลชนและการขายดว้ยวธีิการส่งเสริมทางการตลาดไปพร้อมๆ กนั 

3.2 การขายแบบมวลชน (Mass selling) เป็นการส่ือสารคร้ังละจ านวนมากๆ กบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคในเวลาเดียวกนั หลกัการของการขายแบบจ านวนมากนั้น มีดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 การโฆษณาท่ีสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์
สินคา้หรือบริการท่ีมีเอกลกัษณ์ 

3.2.2 ส่ิงพิมพ์น าเสนอเม่ือไม่สามารถแสดงออกในรูปแบบของความคิด
สร้างสรรคสิ์นคา้หรือบริการ ซ่ึงนบัเป็นส่ิงส าคญัของการขายแบบมวลชน 

3.3  ซ่ึงนบัเป็นงานท่ีผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดจะตอ้งผสมผสานกระบวยการและแบบ
แผนเขา้ดว้ยกนั 

4. ปัจจยัดา้นราคา นอกจากจะพฒันาความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการ
ขายแล้ว ผูจ้ดัการท่ีดีควรจะตอ้งวางแผนการตั้งราคาสินคา้ให้เหมาะสมดว้ยในการตั้งราคาสินคา้ 
จ าเป็นจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจประเภทของสินคา้ท่ีมีความใกลเ้คียงกนั ซ่ึงจะเป็นคู่แข่งใน
การเจาะตลาดเป้าหมาย รวมไปถึงศึกษามูลค่าทั้งหมดของส่วนผสมทางการตลาด และจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะทดลองคาดประมาณปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายใกลเ้คียงต่อสินคา้
ของเรา ควรจะมีการฝึกปฏิบติัเป็นประจ าในการตั้งเกณฑ์ราคาหรือระยะเวลาการลดราคาผลิตภณัฑ ์
รวมไปถึงกฎหมายและขอ้จ ากดัต่างๆ ในการก าหนดราคาสินคา้ หากกลุ่มลูกคา้ไม่ยอมรับราคาท่ี
ก าหนด แผนการทั้งหมดท่ีตั้งไวก้็จะเป็นตอ้งปรับเปล่ียน ดงันั้น จะเห็นไดว้่า ราคาของสินคา้เป็น
ปัจจยัส าคญัส าหรับผูจ้ดัการทางการตลาด 

 ในระยะต่อมานักการตลาดปัจจุบนัมีความเห็นว่า นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรจะรู้
เฉพาะศาสตร์ทางการตลาด แต่จะตอ้งรู้ถึงศาสตร์การจดัการดา้นอ่ืนดว้ย เพราะปัจจยัทางการตลาด
ซบัซ้อนมากข้ึน และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารการตลาด ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งยอดขายเช่นในอดีต 
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Kotler (1999 : 95) กล่าวไวใ้นหนงัสือการตลาดส าหรับนกัปฏิบติัวา่หากเขาจะเพิ่มตวั P ข้ึนใน 4Ps 
เขาจะเพิ่มตวั P ท่ี 5 คือ Politics (การเมือง) และตวัท่ี 6 คือ Public opinion (มติมหาชน) เขา้ไป 
เพราะเห็นแลว้วา่ ทั้งสองปัจจยัส่งผลมากมายต่อการปฏิบติักิจกรรมเชิงการตลาดโดยให้ความหมาย
ของ P แต่ละตวั   

5. การเมือง มีความหมายครอบคลุมถึงคนหมู่มาก หรือการกระท าใดท่ีส่งผลกระทบต่อ
สังคมทั้ งสังคมหรือส่วนใหญ่ในสังคม ระบบการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อการตลาดอย่างมาก 
พิจารณาไดจ้ากการท่ีนกัการตลาดในปัจจุบนัมกัวางแผนการตลาดโดยอา้งอิงกบัสถานการณ์และ
นโยบายทางการเมืองของทอ้งถ่ิน เพื่อวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสมท่ีสุด ในทางการตลาดเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว การเมืองจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงการสนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ินและนโยบายต่างๆ 
ขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มดา้นการวางแผนการพฒันา
และการจดัการท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะด าเนินการวางแผนทางการตลาดไดส้อดคลอ้งกบัระบบการเมือง
ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

6. มติมหาชน คือ ความเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติของสาธารณชน 
ซ่ึงมีผลต่อความสนใจในผลิตภณัฑ์และบริการบางอยา่ง กล่าวคือ หากผลิตภณัฑ์หรือบริการไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลดีต่อตวัสินคา้เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียว หากประชาชน
ในพื้นท่ีส่วนใหญ่รับรู้และเห็นชอบ รวมทั้งเขา้มามีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวของชุมชนการจดัการ
ท่องเท่ียวก็สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นประโยชน์กบัส่วนรวมอยา่ง
เตม็ท่ี เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตของผูค้น ชุมชนทอ้งถ่ินและสังคม ทั้งน้ี มติ
มหาชนจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการธรรมาภิบาลได้นั้นจะตอ้งมีการด าเนินการท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การท าประชามติตอ้งท าอย่างเท่ียงตรง 
ยุติธรรมและจริงใจ ไม่มีอคติ ทั้ งน้ี ในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ด าเนินการตลาด ซ่ึงสมควร กวียะ (2547 : 210) เห็นว่า ควรให้มีความครอบคลุมโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ โดยไดเ้พิ่ม P ท่ี 7, 8 และ 9  คือ People, 
Period และ Psychology  ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 

7. บุคลากรทางการตลาด มีหน้าท่ีทางการตลาดปัจจุบนัประกอบดว้ย ผูท่ี้มีความรู้ทาง
การตลาดโดยตรงและผูท่ี้ มีความรู้พื้นฐานด้านอ่ืน นักการตลาดจะต้องรู้จกัเลือกใช้กลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพราะนกัการตลาด คือ รอบคอบรอบรู้ ใส่ใจ สังเกต มองการณ์ไกล มีวินยั
และจริยธรรม  
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8. ระยะเวลา ถือเป็นรูปแบบหน่ึงของทุนในดา้นการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการ
บริหารการตลาด ทั้งน้ี เพราะเป็นตวัก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ของกิจกรรมทางการตลาด ท่ีผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทางการตลาดจะตอ้งพิจารณาและวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเอ้ืออ านวย 

9. จิตวทิยา ดา้นจิตวิทยาการตลาดนั้น หมายความรวมถึงการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของ
บุคคล แรงจูงใจต่อการเกิดพฤติกรรม รวมไปถึงบุคลิกภาพหรือเจตคติของบุคคลท่ีจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ การทราบและมีความรู้ทางด้านจิตวิทยา เหล่าน้ีของบุคคล
สามารถส่งผลให้ผูท่ี้มีบทบาทในการวางแผนการตลาดน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและ
พฒันาการตลาดและส่งเสริมการขายไดดี้ข้ึน  

อาภรณ์ ภู่วิทยานนัท์ (2547) กล่าวถึงทฤษฎีเทคนิคทางการตลาดว่า การตลาดเป็นเสมือน
สะพานเช่ือให้คนอ่ืนรู้จกั รับรู้ และยอมรับในทกัษะความสามารถของผูป้ระกอบการ โดยกลยุทธ์
ทางการตลาดตอ้งเร่ิมจากตวัเราก่อน นัน่ก็คือ ความสามารถ หรือ Competency ท่ีเป็นความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติ การรับรู้ ความเขา้ใจของตวัเราท่ีมีต่อ 5Ps ไดแ้ก่  

1. People เป็นกลุ่มลูกค้า ให้มองว่าไม่จ  าเป็นต้องเป็นลูกค้าภายนอกท่ีซ้ือสินค้าและ
บริการของตนเท่านั้น แต่อาจะเป็นลูกคา้ภายในท่ีมาติดต่อ ขอขอ้มูล ความช่วยเหลือ ซ่ึงตอ้งบอกให้
ได้ว่าลูกคา้ของตนเป็นใคร ลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัอะไรบา้งจากเรา ลูกคา้ชอบหรือไม่ชอบ
อะไร ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริการของเรามากน้อยอย่างไร ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีตอ้ง
สังเกต หรือเขา้ไปพดูคุยเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากลูกคา้โดยตรง 

2. Product เราตอ้งรับรู้วา่สินคา้หรือบริการท่ีเรารับผิดชอบอยูน่ั้นคืออะไร แต่จะมีสักก่ี
คนท่ีรู้วา่สินคา้และบริการท่ีท าอยูน่ั้นมีคุณภาพไดม้าตรฐานดีมากนอ้ยแค่ไหน สินคา้ท่ีเราผลิตหรือ
ท าข้ึนนั้นเป็นท่ีถูกอกถูกใจของลูกคา้บา้งหรือไม่ แลว้จะท าอยา่งไรให้สินคา้หรือ Product ของเรา
เป็นท่ียอมรับในสายตาของลูกคา้ เช่น คุณเป็นผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล สินคา้ของคุณคือการบริหารและ
พฒันาคนในองคก์าร คุณควรคิดวา่ท าอยา่งไรใหลู้กคา้หรือพนกังานในองคก์ารมาใชบ้ริการจากคุณ 
พยายามหาวธีิการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน 

3. Process กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงดูไดจ้ากมีขอ้
ร้องเรียนถึงการใหบ้ริการหรือไม่ คุณภาพงานไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดข้ึนหรือไม่ จะตอ้งมีการ
ทบทวนกระบวนการท างานเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ตระหนักไว้เสมอว่า 
ขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ จะท าใหคุ้ณมีเวลาพอท่ีจะท างานอ่ืน ๆ อีกมาก 

4. Promotion เป็นนโยบายดา้นการส่งเสริมการขาย ดว้ยวิธีการลด แลก แจก แถม หรือ
การใหบ้ริการดา้นอ่ืน ๆ  
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5. Price ราคาในท่ีน้ีให้มองไปท่ีตน้ทุน ( Cost) และผลตอบแทนหรือผลก าไร (Profit) ท่ี
เกิดข้ึน ทั้งน้ีตน้ทุนนั้นมิใช่เป็นเพียงตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน ( Monetary Price) ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น ตน้ทุน
ยงัหมายรวมถึงตน้ทุนดา้นเวลา ( Time Cost) วา่เราใชเ้วลาไปกบัการท างานนั้น ๆ มากนอ้ยแค่ไหน 
และตน้ทุนด้านพลงังาน ( Energy Cost) เป็นความเหน็ดเหน่ือยหรือความยากล าบากในการ
บริหารงานต่าง ๆ ซ่ึงคุณเองตอ้งพยายามท าให้ตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน เวลาและพลงังานลดลง โดยเนน้
ใหเ้กิดผลตอบแทนหรือผลก าไรท่ีเพิ่มมากข้ึน 

เม่ือมีการรับรู้ขอ้มูลทั้ง 5Ps แลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ เร่ิมก าหนดกลยุทธ์ดา้นการตลาด ดว้ย
การพยายามหาช่องทางในการส่ือสารหรือท าให้กิจการร้านคา้เป็นท่ีรับรู้และยอมรับในสายตาของ
ผูอ่ื้น ทั้งน้ีช่องทางหรือโอกาสในการส่ือสารนั้น สามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

1. เขา้หาลูกคา้ก่อน ก่อนท่ีลูกคา้จะร้องขอ  การเสนอขายสินคา้และการให้บริการท่ีมี
คุณภาพสู่สายตาลูกคา้ก่อน  

2. อาสาช่วยเหลือลูกคา้เท่าท่ีมีโอกาส  
3. น าเสนอส่ิงใหม่ ๆ แก่ลูกคา้  กลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ลูกคา้ติดใจ หรือสร้างความ

จงรักภกัดีของลูกคา้นั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีคุณจะตอ้งพฒันาขั้นตอน ระบบงาน และสินคา้หรือบริการ
ต่าง ๆ พยายามคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในตวัสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ 

ดงันั้น ช่องทางหรือโอกาสท่ีจะพยายามสร้างให้เกิดข้ึนนั้น เป็นกลยุทธ์ดา้นการตลาดเพื่อ
มุ่งเนน้ใหลู้กคา้เกิดทศันคติท่ีดี มีการรับรู้และพอใจในสินคา้หรือการใหบ้ริการของตน และการรับรู้
หรือทศันคติของลูกคา้น้ีเอง จะน ามาซ่ึงความจงรักภกัดี ความตอ้งการท่ีอยากจะใชสิ้นคา้และบริการ
ของตน  

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  เปรียบเสมือนการท าอาหารท่ีถูกปากตอ้งอาศยัส่วน
ประสมของเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมซ่ึงกนัและกนัอยา่งกลมกลืน  ซ่ึงอาจจะถูกปาก
และไม่ถูกปากของแต่ละคนต่างกนัออกไป ฉะนั้นนกัการตลาดจะบริหารงานการตลาดให้ประสบ
ผลส าเร็จจึงควรใช้ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประสมทางการตลาดในการวางแผนการบริหารจดัการ
ผลิตภณัฑ์ของตนเอง เพื่อให้ผลิตภณัฑ์นั้นสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถติดตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   
 
2.5   การจัดตกแต่งร้าน และการจัดวางสินค้า 
 การบริหารจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ ควรมีการวางแผนการบริหารจดัการในทุกส่วน ตั้งแต่
เร่ิมตน้หาสถานท่ีตั้งร้าน จนกระทัง่กระบวนการขายสินคา้ การจดัตกแต่งร้านคา้ก็เป็นกระบวนการ
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ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งค านึงถึง เน่ืองจากการจดัตกแต่งร้าน และการ
จดัวางสินคา้เป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซ้ือสินค้า โดยมีส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในการจดั
ตกแต่งร้าน (ท่ีมา : http://www.dcharoenshop.com/index.php/article/1-2010-06-06-13-42-20/68-organized-

shops-and-product-placement.html สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) ดงัน้ี 
1.  แสงสว่างภายในร้าน ถา้เราเขา้ไปในร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงเป็นร้านลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ 

เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น เราจะเห็นไดว้า่มีความสวา่งทัว่ทั้งร้านจากแสงไฟฟ้าท่ีร้านไดติ้ดเอาไว ้แสง
สวา่งธรรมชาติมกัไม่เพียงพอและแสงแดดมกัท าความเสียหาย ให้แก่สินคา้ การใชแ้สงไฟฟ้า แมจ้ะ
มีค่าใชจ่้ายสูงแต่ก็จูงใจลูกคา้ใหเ้ขา้มาซ้ือสินคา้ไดม้ากกวา่ร้านท่ีดูมวัซวั มุมหอ้งมืด ๆ หากสินคา้ตวั
ใดจะเนน้ใหลู้กคา้สนใจเป็นพิเศษควรใชส้ปอร์ตไลทส่์องเรียกความสนใจแสงไฟ ในร้านควรเลือก 
ใช้แสงจากหลอดฟลูโอเรสเซนท์ ก่อนตดัสินใจเร่ืองแสงสว่างควรรู้ว่าค่าไฟฟ้าจะเป็นสักเท่าใด 
และใชไ้ฟฟ้า ก่ีดวงถึงจะคุม้ค่ากบัการขายสินคา้ดว้ย 

2.  การตกแต่งสีภายนอกและภายในร้าน นอกจากการทาสีร้านคา้ให้สดใสสวา่ง สวยงาม
แลว้ สีของหีบห่อ และตวัสินคา้ก็สามารถน ามาตกแต่งให้ร้านคา้ดูดีข้ึนจะตอ้งให้ผูค้นเห็นสินคา้ 
ชดัเจน และสวยงาม แต่ก็ไม่ควรน าสินคา้ท่ีต่างชนิดกนัแต่สีเดียวกนัมาวางไวร้วมกนั เพราะจะท า
ให้ดูเหมือนกนัไปหมด จึงควรแยกสินค้าท่ีมีสีสรรเหมือนกัน แต่ต่างชนิดกันเรียงไวต่้อ ๆ กัน 
เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง 

3.  การจัดวางสินค้าบริเวณทางเข้าร้าน ใกล้ๆ ทางเข้าร้าน เป็นท่ีเหมาะส าหรับจดัวางสินคา้
ท่ีตอ้งการเสนอขายเป็นพิเศษ เพราะเป็นท่ีท่ีลูกคา้ทุกคนตอ้งเดินผ่านเขา้ออก จึงตอ้งจดัสินคา้ไว้
บริเวณน้ีใหเ้ตะตาจริง ๆ โดยเฉพาะบริเวณโตะ๊ช าระเงินท่ีลูกคา้เขา้แถวรอท่ีจะช าระเงิน ควรหาของ
เล็ก ๆ นอ้ยๆท่ีลูกคา้อาจลืมซ้ือมาจดัวางไว ้

4.  การจัดหมวดหมู่ของสินค้า สินคา้ท่ีมีการใชส้อยท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือใชร่้วมกนัจะตอ้ง
จดัวางไวด้ว้ยกนั เช่น น ้าด่ืม, เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าอดัลม, ประเภทเคร่ืองใชใ้นครัว, ประเภทขนมปัง
สดและเบเกอร่ี, ขนมขบเค้ียว, หมวดเส้ือผา้, เคร่ืองใชเ้ด็กอ่อน เป็นตน้ 

5.  การติดป้ายบอกประเภทของสินค้า เพื่อให้รู้วา่สินคา้อยูท่ี่ใด เป็นการติดป้ายบอกชนิด
ของสินคา้ตามท่ีจดัไว ้เป็นหมวดหมู่แลว้เพื่อสะดวกในการคน้หาสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ อาจจะ
ติดไวต้ามผนงัหอ้ง และก่ึงกลางเหนือชั้นวางของ สินคา้ใดวาง ณ จุดใด ควรวางอยูเ่ป็นประจ า และ
ไม่ควรเปล่ียนแปลงท่ีวางสินคา้บ่อยเกินไป เพราะจะท าให้ลูกคา้ตอ้งเสียเวลาคน้หาในคร้ังต่อไปท่ี
แวะเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน 
  6.  การติดป้ายราคาสินค้า ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่มกัสนใจในรายละเอียดของสินคา้เพิ่ม
มากข้ึน ทั้งรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ช่ือสินค้า ค  าแนะน าการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ วนัผลิตและวนั
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หมดอายุ ดงันั้นจะตอ้งติดป้ายบอกราคาเพิ่มให้กบัตวัสินคา้ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดลงไปดว้ยคือตอ้ง
ติดราคาบอกไวบ้นตวัสินคา้ทุกช้ินให ้ชดัเจนพอท่ีลูกคา้และพนกังานเก็บเงินจะอ่านไดย้กเวน้สินคา้
บางประเภทท่ีขายกนัเป็นจ านวนมาก เช่น เบียร์หรือเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลม มกัจะติดราคาในรูป
ของแผ่นป้ายหรือโปสเตอร์ จะเป็นการช่วยประหยดัแรงงานและเวลาได้ หากเป็นสินค้าชนิด
เดียวกนัแต่ต่างยี่ห้อกนั อาจจะติดราคาไวท่ี้ชั้นวางสินคา้จะช่วยให้ลูกคา้เห็นและเปรียบเทียบราคา
กนัได ้ถึงแมว้า่จะตอ้งใชเ้วลาและแรงงานในการติดราคากนัใหม่ เม่ือสินคา้มีราคาเปล่ียนแปลงใหม่ 
แต่ก็เป็นการให้ประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงความสะดวกกับลูกคา้ ทั้งยงัเป็นการ
สะดวกในการเรียกเก็บเงินค่าสินคา้อีกดว้ย 

การจดัวางสินคา้ มีความส าคญัต่อการจูงใจลูกคา้ให้เลือกซ้ือสินคา้ เพื่อให้สะดวกและเกิด
ความพึงพอใจควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1.  ความพึงพอใจของลูกคา้ 
2.  จดัสินคา้ไวใ้นบริเวณท่ีเราจะขาย 
3.  จดัสินคา้ไวใ้นระดบัสายตาใหม้ากท่ีสุด 
4.  จดัสินคา้ดา้นหนา้บนชั้นใหเ้ตม็อยูเ่สมอ 
5.  ชั้นปรับระดบัไดต้ามขนาดของสินคา้จะเป็นการดี 
6.  การใชก้ล่องหนุนสินคา้ใหดู้งดงามแมจ้ะมีสินคา้ไม่มากนกั 
7.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อ หลายขนาด ควรจดัให้เป็น

ระเบียบสะดวกในการเปรียบเทียบของลูกคา้ ดงันั้นสินคา้ท่ีเหมือน ๆ กนัควรเอาไวด้ว้ยกนั และควร
จดั ตามแนวนอน และอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือจะจดัในแนวด่ิง ดว้ยก็ได ้

8.  สินคา้มาก่อนตอ้งขายก่อน เราตอ้งขายสินคา้เก่าก่อนสินคา้ใหม่เสมอพยายามวางสินคา้
มาก่อนไวแ้ถวหนา้เสมอ ควรท าสินคา้ท่ีมาก่อนใหดู้สดใสสะอาดเหมือนสินคา้ใหม่ 

9.  ป้องกนัหลีกเล่ียงการร่ัวไหลของสินคา้ได ้โดยการจดัวางผงัทางเดินภายในร้านให้ลูกคา้
เดินไปมาไดส้ะดวก มีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีขอ้เสียคือ สินคา้บางอย่างอาจบุบสลายหรือ
ช ารุด หรืออาจถูกขโมยไดง่้ายในแต่ละปีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้โดยทัว่ไปมกัมีสินคา้ขาดหาย
โดยการถูกลกั ขโมยเป็นมูลค่านบัแสนบาท สินคา้ท่ีสูญหายเพราะถูกหยบิฉวยและเหตุอ่ืน ๆ เรียก 
วา่การร่ัวไหลของสินคา้ เจา้ของกิจการจะตอ้งมีมาตรการมาอุดการร่ัวไหลให้มากท่ีสุดการจดัวาง
สินคา้จึงตอ้งเป็นไปในแนวทางท่ีเป็นการป้องกนัการร่ัวไหลไดด้ว้ย คือหยิบก็ง่าย หายก็รู้ สินคา้บุบ 
ช ารุด ใกลห้มดอายคุวรจดัเป็นสินคา้ลดราคาพิเศษ ลา้งสตอ็กดว้ยการจดัแยกขายไวต่้างหาก 
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2.6   มาตรฐานการจัดการวสิาหกจิชุมชน (มจก.) 
                ในส่วนของการสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพของทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีนั้น ส่วน
หน่ึงภาครัฐไดก้ าหนดใหมี้มาตรฐานการจดัการวสิาหกกิจชุมชน(มจก.) อนัเป็นแนวทางเพื่อให้กลุ่ม
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินน าไปใช้พฒันาการบริหารจดัการให้มีมาตรฐาน สร้างความ
เขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยหลกัการดงักล่าวครอบคลุมการจดัการธุรกิจ 5 ดา้น แสดง
ดงัแผนภาพต่อไปน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1:  มาตรฐานการจดัการวสิาหกกิจชุมชน (มจก.)                                 
                        (ท่ีมา: http://www.industry.go.th/ ,สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2554 ) 

 
แนวทางท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินน าไปใช้ในการ

พฒันาการบริหารจดัการให้ความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ความส าคญัของ มจก. เพื่อ
ยกระดบัการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชนให้สูงข้ึน โดยยืนอยูบ่นหลกัการท่ีวา่ การจดัการเป็น
พื้นฐานของการท าธุรกิจ ถา้วิสาหกิจมีศกัยภาพในดา้นการบริหารจดัการ จะน าไปสู่การพฒันาดา้น
อ่ืน ๆ ให้มีการเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ และสามารถยืนหยดัอยูบ่นพื้นฐานของการพึ่งพอตนเอง
ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ขอบข่ายของ มจก. มาตรฐานระบบการจดัการส าหรับวิสาหกิจชุมชนมีขอบข่าย
ครอบคลุม โดยมีการจดัการธุรกิจ 5 หมวด ดงัน้ี 

 1. การบริหารจดัการกลุ่มและสมาชิก  

มจก. 

การบริหารการจดัการกลุม่และสมาชิก 

การบริหารการจดัการด้านการ
ผลติและงานสนบัสนนุการผลติ 

การปรับปรุงและพฒันา
ธุรกิจชมุชนสูค่วามยัง่ยืน 

การบริหารการจดัการ 
ด้านบญัชี/การเงิน 

การบริหาร 
การจดัการตลาด/ลกูค้า 
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2. การบริหารจดัการดา้นการตลาดและลูกคา้  
3. การบริหารจดัการดา้นการผลิตและส่วนสนบัสนุนการผลิต  
4. การบริหารจดัการดา้นบญัชีและการเงิน  
5. การปรับปรุงและพฒันาวสิาหกิจชุมชนสู่ความย ัง่ยนื  

  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการเขา้ร่วมโครงการ มจก. 
       1. รู้จุดอ่อน – จุดแขง็ของกิจการ  
  2. รู้วธีิคิด วธีิวางแผน วธีิผลิต/บริการ วธีิท าตลาดอยา่งเป็นระบบ  
  3. ไดรั้บการปรึกษาแนะน าเชิงลึก ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาธุรกิจท่ีเกิดข้ึนได ้ 
  4. กระตุน้ใหเ้กิดการปรับตวั เพิ่มประสิทธิภาพกิจการได ้ธุรกิจโตอยา่งต่อเน่ือง  
  5. ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัพร้อมกา้วสู่ตลาดต่างประเทศ  
  6. ไดรั้บการรับรองดา้นมาตรฐานการพฒันาวสิาหกิจชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2:  กระบวนการพฒันาวสิาหกกิจชุมชน (มจก.)                                 
                        (ท่ีมา: http://www.industry.go.th/, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2554 ) 

 
 

ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 

ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 

เป็นไปตามมาตรฐาน 

อบรม 
ผู้ 

ประเมิน 
วิสาหกิจ 
ชมุชน 

ผล
ประเมิน 

Certificate 
ให้ 

การรับรอง 

ให้ค าแนะน า (ที่ปรึกษา) 

ผล
ประเมิน 
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2.7 แนวคิดด้านบริหารจัดการองค์กรในระดับหน้าที ่(Functional Analysis) 
 การจดัการองคก์ร (organizing) คือ การตดัสินเลือกวิธีการในการจดัแบ่งกลุ่มกิจกรรมและ
ทรัพยากรต่างๆ ขององคก์รออกเป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบ เพื่อให้การประสานงานกนัระหวา่ง
กลุ่มกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมาตรฐานของ มจก. ขา้งตน้ มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นบริหารจดัการธุรกิจในส่วนของการวิเคราะห์การจดัการองค์กรใน
ระดบัหนา้ท่ี (ท่ีมา : http://203.158.184.2/elearning/Management/until701.htm, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2555) ดงัน้ี   

การวิเคราะห์ด้านการผลิต  ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นการบริหารการจดัการดา้นการผลิตและ
งานสนบัสนุนการผลิต 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นการบริหารการจดัการตลาด/ ลูกคา้ 
การวเิคราะห์ด้านการเงิน ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นการบริหารการจดัการดา้นบญัชี/ การเงิน 
การวิเคราะห์ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร ไดแ้ก่ การบริหารจดัการกลุ่มและสมาชิก  

รวมถึงการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจชุมชนสู่ความย ัง่ยนื  
  
2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 มีผลงานวิจยัหลากหลายผลงานท่ีท าให้การศึกษาเก่ียวกบัโครงการวิจยัพฒันารูปแบบและ
มาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชนจงัหวดัระนอง ณรงค ์ 
เพช็รประเสริฐ (2541 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีก าหนดความส าเร็จ/ลม้เหลวของการ
ประกอบธุรกิจชุมชนวา่มีอยูด่ว้ยกนั 9 ประการ ดงัน้ี 1) การเงิน ตอ้งพึ่งตนเองดา้นการเงินและการ
ใช้เงินทุน เพื่อท่ีจะด าเนินการได้อิสระกว่าและควบคุมภาระรับผิดชอบได้มากกว่า 2) ปัจจยั
การตลาด พิจารณาทั้งตลาดในเชิงนามธรรมและรูปธรรม รวมถึงการเขา้ถึงช่องทางตลาดท่ีแน่นอน
และเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจชุมชน เพราะปัจจยัการตลาดจะก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชุมชน 
3) ปัจจยัการผลิต  ความพร้อมดา้นทรัพยากรท่ีเป็นวตัถุดิบ ภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถท่ีจะแปร
ปัจจยัการผลิตเป็นสินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 4) การบริหารจดัการในด้านระบบ
การเงิน ระบบงาน และระบบบุคลากร 5) ผูน้ า  มีความคิดริเร่ิม เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น 6) แรงงาน  
ความสัมพนัธ์ดา้นแรงงานโดยส่วนใหญ่ จะเป็นการท างานอิสระ แต่อาจมีการรวมกลุ่มกนัท างาน 
รวมกลุ่มกนัผลิต ท าการคา้ 7) การมีส่วนร่วมของสมาชิก การเกิดข้ึน ด ารงอยู ่และเติบโตข้ึนอยูก่บั
การมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีจะตอ้งเป็นลกัษณะเชิงรุก คือ การมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
จนถึงลงมือกระท า 8) ระเบียบขอ้บงัคบัของชุมชน ตอ้งมาจากความเห็นชอบของสมาชิกในชุมชน 
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และ 9) ปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอก มีทั้งทางบวกและลบ ทางบวก ไดแ้ก่ การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรคค์วามส าเร็จ ทางลบ ไดแ้ก่ การระมดัระวงั เรียนรู้
และต่อรองเพื่อป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอก 
 นางสาวชุลีวรรณ สมคัรพงศ์  (2548 : บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษา การตลาดของสินคา้ 
OTOP ในจงัหวดัสงขลา  : กรณีศึกษากลุ่มสินคา้หตัถกรรม การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานโดยทัว่ไปและการผลิตของกลุ่มผลิตสินคา้ OTOP ท่ีผลิตสินค้า
หตัถกรรมในจงัหวดัสงขลา  2) การด าเนินงานดา้นการตลาดของกลุ่มเก่ียวกบัลกัษณะตวัผลิตภณัฑ ์
การก าหนดราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 3) ปัญหาและอุปสรรคดา้น
การตลาดของกลุ่ม และ 4) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การตลาดของกลุ่มผูผ้ลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มผูผ้ลิตสินค้า
หตัถกรรมในอ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอรัตภูมิ  ทั้งหมดจ านวน 17 ราย  และเจา้หนา้ท่ี
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตสินค้า
หตัถกรรมในจงัหวดัสงขลา  จ านวน 8 หน่วยงานดว้ยแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และการแจกแจงความถ่ี โดยให้เหตุผลภายใตท้ฤษฏี
การตลาดและส่วนประสมทางการตลาด  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตมีสมาชิกเฉล่ีย 28.2 คน โดย
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียอยูใ่นช่วง 41-50 ปี  จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพการเกษตร และมีรายได้เฉล่ียจากการด าเนินกิจกรรม OTOP อยู่ในช่วง 3,000 – 
5,000  บาท/เดือน โดยกลุ่มผูผ้ลิตมากกวา่คร่ึงมีการจดัตั้งกลุ่มมาก่อนท่ีจะมีโครงการ OTOP ซ่ึงใน
การจดัตั้งกลุ่มมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริม ส าหรับการผลิตสินคา้ส่วนใหญ่ท าการ
ผลิต ณ ท่ีท าการของกลุ่มและให้สมาชิกน าไปผลิตท่ีบา้นของตนเอง ซ่ึงมีการวางแผนการผลิต 2 
รูปแบบ คือ ผลิตสินคา้ก่อนแลว้ขาย และรับค าสั่งจากลูกคา้ก่อนแลว้จึงผลิต ผลการด าเนินงานดา้น
การตลาด กลุ่มผู ้ผลิตส่วนใหญ่ไม่มีผู ้ท  าหน้าท่ีการตลาดโดยตรง แต่มีประธานกลุ่มท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบทั้งงานบริหาร และการจดัการดา้นการตลาดทั้งหมด ซ่ึงกลุ่มผูผ้ลิตมากกว่าคร่ึงมียอด
จ าหน่ายสินคา้เฉล่ีย 148,382.4 บาท/เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการและพนกังาน
เอกชน และมีการก าหนดรูปแบบสินค้าตามค าสั่งซ้ือของลูกค้าเป็นหลัก โดยทุกกลุ่มมีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ และไดรั้บเคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ส่วนรูปบรรจุภณัฑ์กลุ่ม
ผูผ้ลิตมากกวา่คร่ึงจะก าหนดตามชนิดและรูปแบบของสินคา้  ในดา้นการก าหนดราคา กลุ่มผูผ้ลิต
ทุกกลุ่มก าหนดตามต้นทุนบวกกับก าไรท่ีต้องการ โดยช่องทางจดัจ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จะ
จ าหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศโดยตรง ณ ท่ีท าการกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มผูผ้ลิตมากกว่าคร่ึงมีการท า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด และส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าเร่ืองกลยทุธ์ทางการตลาดจากส านกั 
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งานพฒันาชุมชน ในส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นการตลาดของกลุ่ม และ
ควรไดรั้บการแกไ้ขเร่งด่วน คือ การขาดแคลนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ก าลงัการ
ผลิตสินคา้ไม่สม ่าเสมอ ขาดความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารและการจดัการดา้นการตลาด
ท่ีชัดเจน ขาดตลาดในการจ าหน่ายสินค้าท่ีแน่นอน และช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ามีน้อย 
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า คร่ึงหน่ึงหน่วยงารนมีวตัถุประสงค์ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานดา้นการตลาดของกลุ่มผูผ้ลิต เพื่อส่งเสริมและพฒันาสินคา้ให้มีศกัยภาพ และเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่าย ซ่ึงหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนดา้นการจดัหาตลาดเพื่อ
รองรับสินคา้ โดยกิจกรรมท่ีหน่วยงานจดัข้ึนเป็นการฝึกอบรมทกัษะในด้านต่าง ๆ และการให้
ความรู้และค าแนะน าเร่ืองการจดัการดา้นการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ การวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และ
กลยทุธ์การตลาด โดยปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผูผ้ลิตท่ีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานประสบจากการ
เขา้ไปให้การสนบัสนุน คือ คุณภาพสินคา้ไม่สม ่าเสมอ กลุ่มผูผ้ลิตตั้งราคาสินคา้สูงเกินไป ไม่มี
ศูนยก์ลางในการจ าหน่ายสินค้า กลุ่มผูผ้ลิตส่วนใหญ่ท าการผลิตเป็นเพียงอาชีพเสริม และขาด
เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลิต ซ่ึงปัญหาท่ีกลุ่มประสบอยูส่่งผลใหก้ลุ่มไม่สามารถขยายตลาดได ้
 อุษณีย ์มากประยรู (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา สภาพและปัญหาการส่ือสารการตลาดของ
ธุรกิจหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยมีวตัถุประสงคมี์วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
สภาพการส่ือสารการตลาดของธุรกิจหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ตามทรรศนะ
ของประธานกลุ่มและฝ่ายการตลาด 2) ศึกษาปัญหาการส่ือสารตลาดของธุรกิจหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัอุตรดิตถต์ามทรรศนะของประธานกลุ่มและฝ่ายการตลาด 3) ศึกษาขอ้เสนอ 
แนะในการแก้ปัญหาและพฒันาการส่ือสารการตลาดธุรกิจหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในจงัหวดั
อุตรดิตถ์ตามทรรศนะของประธานกลุ่มและฝ่ายการตลาด จ านวน 382 คน ผลการวิจยั พบว่า (ก) 
สภาพการส่ือสารการตลาดของธุรกิจหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัอุตรดิตถ ์คือ 1)  ผลิตภณัฑ์
ประเภทอาหาร มีสภาพการส่ือสารการตลาด มาก 3  อนัดบั แรก คือ การใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ 
การใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการสั่งจองผลิตภณัฑ์ล่วงหน้า ตามล าดับ 2) ผลิตภณัฑ์ประเภท
เคร่ืองด่ืมมีสภาพการส่ือสารการตลาด มาก 3 อนัดบั แรก  คือ การใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ การใช้
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการระบุขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์วบ้นหีบห่อ ตามล าดบั  
3) ผลิตภณัฑป์ระเภทผา้และเคร่ืองแต่งกายมีสภาพการส่ือสารการตลาด มาก 3 อนัดบั แรก คือ การ
สั่งจองผลิตภณัฑ์ล่วงหน้าการใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการมีจุดเด่นท่ีดีกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนตาม 
ล าดบั 4) ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบัตกแต่งมีสภาพการส่ือสารการตลาด มาก  
3 อนัดบั แรก คือ การใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ การใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ และการมีจุดเด่นท่ีดีกว่า
ผลิตภณัฑ์อ่ืน ตามล าดบั 5) ผลิตภณัฑ์ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึกมีสภาพการส่ือสาร
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การตลาดมาก 3  อนัดบั แรก คือ  การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพการน าผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่ายท่ีงานแสดง
สินคา้ต่างๆ และการสั่งจองผลิตภณัฑล่์วงหนา้ ตามล าดบั 6)  ผลิตภณัฑป์ระเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่
อาหารและยามีสภาพการส่ือสารการตลาดมาก 3 อนัดบั แรก คือ การใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ  การ
ระบุขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไวบ้นหีบห่อ และการใช้ตราหรือเคร่ืองหมายบนหีบห่อตาม 
ล าดบั ปัญหาการส่ือสารการตลาดของธุรกิจหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่ 1) 
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร มีปัญหาการส่ือสารการตลาด มาก 3 อันดับ แรก คือ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือโทรทศัน์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือวิทยุ และไม่มีเอกสารให้ลูกคา้
กรอกแสดงความคิดเห็น ตามล าดบั 1) ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมมีปัญหาการส่ือสารการตลาด
มาก 3 อนัดบัแรก  คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวิทยุการจ าหน่ายทางอินเทอร์เน็ต  และ
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโทรทศัน์ ตามล าดบั 3) ผลิตภณัฑ์ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
มีปัญหาการส่ือสารการตลาดมาก 3 อนัดบัแรก  คือ ไม่มีเอกสารใกลลู้กคา้กรอกแสดงความคิดเห็น 
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านหนังสือพิมพ์
ตามล าดบั 4) ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั ตกแต่ง มีปัญหาการส่ือสารการตลาด 
มาก  3  อนัดบัแรก  คือ ไม่มีเอกสารให้ลูกคา้กรอกแสดงความคิดเห็น  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
โดยใช้โปสเตอร์  และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยใช้ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ตามล าดับ 5) 
ผลิตภณัฑ์ประเภทศิลปประดิษฐ์และของท่ีระลึก มีปัญหาการส่ือสารการตลาดมาก  3 อนัดบัแรก 
คือ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น ไม่มีเอกสารให้ลูกคา้กรอกแสดงความคิดเห็น และการใชคู้ปอง
ชิงโชค  ตามล าดับ 6) ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและยามี ปัญหาการส่ือสาร
การตลาดมาก 3 อนัดบัแรก คือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ การตั้งราคาโดยใช้ตวัเลขลงทา้ย
ดว้ย 9 และการจ าหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ตามล าดบั (ค) ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาและพฒันา 
การส่ือสารการตลาดธุรกิจหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
ให้การสนบัสนุนกลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในทุกๆ ดา้นอยา่งจริงจงั 
เช่น การอบรมเร่ืองการส่งเสริมการตลาด การจดัให้มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ OTOP ท่ีครบวงจร 
ส่งเสริมใหผ้ลิตภณัฑไ์ด ้รับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
 จาริตา  หินเธาร์, กนัยารัตน์ สุขะวธันกุล และคณะ (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษา การ
จดัการผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บา้นสามคัคีพฒันา บา้นถ ้ าเต่า หมู่ 1 ต าบลสามคัคี
พฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร  การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานภาพการผลิต
ในการจดัการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนิยมทอผา้ฝ้ายยอ้มครามเป็นงาน
อดิเรกนอกเหนือจากงานดา้นเกษตรกรรม โดยพิจารณาเป็นดา้น ดงัน้ี ดา้นกระบวนการผลิตกลุ่มมี
โครงสร้างธุรกิจครบ ทั้ ง 3 ขั้นตอน คือ ต้นน ้ า  กลางน ้ า และปลายน ้ า  การผลิตไม่กระทบ
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ส่ิงแวดล้อม กลุ่มเป็นผู ้ผลิตรายใหญ่ในจังหวดั ซ่ึงทางกลุ่มเน้นการทอเป็นผืนจ าหน่าย ด้าน
การตลาดกลุ่มมีจุดแข็งท่ีลวดลายและฝีมือการทอผา้ยอ้มครามแต่กลุ่มขาดการพฒันาดา้นบรรจุหีบ
ห่อและขาดการพฒันาแปรรูปผลิตภณัฑ์ ขาดนวตักรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า กลุ่มมีการกระจายสินคา้
โดยการขายตรงท่ีกลุ่มแม่บา้น การวางจ าหน่ายตามศูนยแ์สดงสินคา้ OTOP  ในจงัหวดั ท าให้พบวา่
ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้จ ากดั ดา้นการบริหารงานกลุ่มมีการรวมตวัเพิ่มจ านวนสมาชิกอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการติดต่อสร้างเครือข่ายอยา่งเขม้แขง็ ผูน้  ากลุ่มเป็นตวัแปรส าคญัอยา่งหน่ึงในการน า
กลุ่มไปสู่ความส าเร็จ แต่กลุ่มยงัขาดการมอบหมายงาน กระจายอ านาจและตดัสินใจ ส่วนด้าน
การเงิน และบญัชีจะพบว่า ระบบบญัชีการลงบญัชียงัไม่ครบถ้วน และขาดความสม ่าเสมอไม่
ค  านึงถึงตน้ทุนท่ีเป็นนามธรรม 
  พนารัตน์  บุญธรรม (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาถึงรูปแบบการจดัการสินคา้ OTOP 
ประเภทของใช ้ของตกแต่ง และของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพท าเคร่ืองทองเหลือง 
2 บา้นปะอาว หมู่ท่ี 5 ต าบลปะอาว อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยการวิจยัน้ีมี
วตัถุประสงคส์องประการเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจดัการสินคา้ OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง 
และของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจ และ 2) ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา ของการจดัการสินคา้ 
OTOP ประเภทของใช ้ของตกแต่ง และของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจ  แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
คือ เอกสารหลกัฐานตามสภาพจริง แบบบนัทึกขอ้มูล และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผูใ้ห้
ขอ้มูล ประกอบดว้ย คณะกรรมการกลุ่มอาชีพท าเคร่ืองทองเหลือง 2 จ านวน 9 คน ผูน้ าชุมชน 1 คน 
และเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 3 คน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหาท่ีเป็นระบบ (Content analysis) น าเสนอผลการวิจยัโดยวิธีพรรณนา ผลการวิจยั
พบว่า 1) รูปแบบการจดัการการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้
สอยจากทองเหลืองท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั และงานประเพณีของหมู่บา้น  ดา้นราคา เป็นแบบการ
บวกก าไรท่ีตอ้งการเพิ่มจากตน้ทุน  ดา้นการจดัจ าหน่าย เป็นแบบจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การจ าหน่ายภายในประเทศ จ าหน่ายท่ีศูนยจ์  าหน่ายผลิตภณัฑ์พื้นเมืองประจ าหมู่บา้น 
การส่งจ าหน่ายท่ีร้านคา้ในตวัเมือง การจ าหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ   ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
เป็นแบบใชก้ารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มด าเนินการโดยผา่นส่ือ ส่ิงพิมพ ์ เวบ็ไซต ์และ
หน่วยงานของรัฐ  2) รูปแบบการจดัการการผลิต จดัหาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตหาไดจ้ากแหล่ง
ภายในและภายนอกกลุ่ม วตัถุดิบหลกัของกลุ่มคือ ทองเหลือง  3) รูปแบบการจดัการการเงิน ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากภาครัฐท่ีให้การสนบัสนุน และจากเงินทุนของสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตประจ าหมู่บ้าน 4) รูปแบบการจัดการกลุ่ม การจดัโครงสร้างกลุ่มประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริหารกลุ่ม 6 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่าย
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การเงินและบญัชี และฝ่ายท่ีปรึกษา มีสมาชิก จ านวน 21 คน  5) ปัญหาการจดัการสินคา้ OTOP 
ไดแ้ก่ กลุ่มขาดทกัษะและองคค์วามรู้ในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนท า
ให้ใชเ้วลามาก การวางแผนการผลิตและการตลาดยงัไม่เป็นระบบ เงินทุนส ารองไม่เพียงพอ การ
จดัท าบญัชีการเงินของกลุ่มไม่เป็นระบบ ปัญหาดา้นการจดัการกลุ่ม การควบคุมและตรวจสอบดา้น
การผลิตขาดประสิทธิภาพ 
 สุวฒัน์ นิลด า (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาการด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน ร้านจ าหน่ายสินคา้ ศูนยบ์ริการทางหลวงเขาโพธ์ิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาประวติัและความเป็นมาของการจดัตั้ง ร้านจ าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อศึกษา
ยุทธศาสตร์การพฒันา และการด าเนินงานร้านคา้วิสาหกิจชุมชน และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ขปัญหาร้านวิสาหกิจชุมชน ศูนยบ์ริการเขาโพธ์ิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ซ่ึงเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อท าความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ นโยบายรัฐ ทุนทาง
สังคม วฒันธรรมชุมชน สัมพนัธภาพขององคก์รและเครือข่ายฯ การจดัการความรู้แนวชุมชนปฏิบติั
ในองค์กรสู่การเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นวิสาหกิจชุมชน เอกลกัษณ์และศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของ
สินคา้วิสาหกิจชุมชน มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร และมียุทธศาสตร์ แผนงานการจ าหน่าย
สินคา้ ส าหรับอุปสรรค ปัญหาในการด าเนินงานขององค์กร คือ มีพื้นท่ีจ  ากดัไม่เพียงพอต่อการ
รองรับจ านวนสินคา้ บริการ และลูกคา้ ทุนส าหรับการรองรับการขยายการด าเนินงานขององค์กร 
ผลการศึกษาพบวา่มีขอ้จ ากดัดา้นศกัยภาพของบุคลากรไม่พร้อมต่อการรองรับการแข่งขนัและการ
เปล่ียนแปลง การด าเนินงานยงัไม่มีการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร หน่วยงานรัฐมีขอ้จ ากดัในการ
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจชุมชน ดา้นแนวทางการแกไ้ขในการด าเนินงานวิสาหกิจ คือ หน่วยงานรัฐ
ควรเปิดโอกาสและพื้นท่ีให้กับองค์กรและส่งเสริมพฒันาและสนับสนุนทุนในการด าเนินงาน 
พฒันาเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั จดัหาเทคโนโลยี
และวทิยาการสมยัใหม่เขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงาน ควรมีการขยายพื้นท่ี หรือสาขา
เพื่อการเติบโตของธุรกิจชุมชน 
 
 
 
 
 
 
  

www.ssru.ac.th



39 
 

2.9   กรอบแนวความคิดการวจัิย 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ และประกอบกบัแนวคิดของผูว้ิจยั จึงเขียน

เป็นกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3 :  กรอบความคิดการวจิยั 
 
 จากภาพจะเห็นไดว้า่กรอบความคิดขา้งตน้ เป็นการศึกษารูปแบบการจดัการธุรกิจในเร่ือง
ต่าง ๆ  เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชนแต่ละ
ดา้น คือ ด้านผลติภัณฑ์  ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล ผลิต 
ภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได้ ในการก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องค านึงถึงปัจจยัด้านความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ/หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
differentiation) โดยตอ้งพิจารณาจากองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิต 
ภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น 
ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ 
(Perceived value) ในสายตาของลูกคา้ ด้านการจัดจ าหน่าย ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ 
และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Channel of distribution) และการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Market logistics) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่งเสริมการขายมากกวา่นโยบาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ

รูปแบบการจัดการธุรกจิ (4 Ps): 
1) การจดัการดา้นผลิตภณัฑ ์
2) การจดัการดา้นราคา 
3) การจดัการดา้นการจดัจ าหน่าย 
4) การจดัการดา้นการส่งเสริมการขาย 

 

(มาตรฐาน) 
การจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP 
และของฝากชุมชน (แต่ละดา้น) 
 

(ต้นแบบ) 
การจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ ฯ 
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การขายแบบตวัต่อตวั เพราะสามารถกระตุน้ความสนใจให้อยากทดลอง และกระตุน้การซ้ือของ
กลุ่มลูกคา้ไดม้ากกว่าช่องทางอ่ืนๆ เช่น กรณีคูปองลดราคา คะแนนสะสมการซ้ือสินคา้ ตวัอย่าง
สินคา้ แคตาล็อก เป็นตน้ กุญแจส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรธุรกิจบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายทาง
การตลาดไดจ้ะประกอบดว้ยเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ จะตอ้งพิจารณาก าหนดความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ตลาดท่ีเป็นเป้าหมายได้ ต้องปรับตวัเองให้สามารถสร้างหรือสนองความพอใจตามท่ีต้องการ
เหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและโดยมีประสิทธิผลสูงกวา่คู่แข่งขนั โดยยึดหลกั 3 ประการ คือ 
1. มุ่งเนน้ลูกคา้  2. การตลาดแบบบูรณาการ 3. แสวงหาก าไรจากความพึงพอใจของลูกคา้  การ
จดัการดา้นการเงิน  กิจกรรมทุกกิจกรรมจะตอ้งมีการจดัการ การเงินให้ดี ท าให้มูลค่าของกิจการ
สูงสุด การท าให้เกิดความมัง่คัง่สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยแสดงออกมาในรูปแบบของราคาตลาดหุ้น
สามญั และไดรั้บเงินปันผลท่ีสูงท่ีสุด  ส่วนการจดัการดา้นบุคลากร/กลุ่มสมาชิก จะตอ้งหาคนท่ีมี
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคลากรจะตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งท่ีมา
ของคน และดึงดูดคนท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมกบังานให้มาร่วมงานกบัองคก์รของเราภายใตข้อ้จ ากดั
ของระยะเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมา ส่งผลถึงมาตรฐานการ
จดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าOTOP และของฝากชุมชน เม่ือร้านใดจดัการรูปแบบการจดัการ
ธุรกิจได้มาตรฐานตาท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ ย่อมหมายความว่าร้านคา้นั้น ๆ สามารถเป็นร้านค้า
ตน้แบบได ้
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการศึกษา 

    
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูป้ระกอบการ และรูปแบบการ
จดัการธุรกิจของร้านหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง และการพฒันารูปแบบ
และมาตรฐานการจดัการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปเป็นตน้แบบการจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ 
OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดของ
วธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  คือ   
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน และลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือ

สินคา้และบริการในร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

1. ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน จงัหวดัระนอง โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
อดีตประธานหอการค้าจังหวัดระนอง อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวดัระนอง และ
วฒันธรรมจงัหวดัระนอง  

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน โดยผูว้ิจยัท า
การก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP 
และของฝากชุมชน ภายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่า เม่ือค านึงถึง
ประเด็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการพฒันาเชิงเปรียบเทียบในระดบัพื้นท่ีแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากภายนอกในการพฒันามากกวา่ผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีนอกเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั ท าให้ผูป้ระกอบการมีการปรับตวัในการ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามกลไกการเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
6 ร้าน เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

3. ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการในร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP ของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง ตามการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นขอ้ 2 จ  านวน 400 คน เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูล
ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ของจงัหวดัระนองดว้ยแบบสอบถาม 
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วธีิการคัดเลอืกตัวอย่างในงานวจัิย 
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน และผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และ

ของฝากชุมชน จังหวดัระนอง ผู ้วิจ ัยจะท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการพฒันามากท่ีสุด 

และในส่วนของการสอบถามลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้
มาซ้ือสินคา้จากร้านของผูป้ระกอบการท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ จ านวน 6 ร้าน โดยเก็บแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด  
 
ตารางที ่3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน/คน กจิกรรม 
1.  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP  400 คน สอบถามระดับความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีดว้ยแบบสอบถาม 
 

2.  ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน 
     - อดีตประธานหอการคา้จงัหวดัระนอง  
     - อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเ ท่ียว
จงัหวดัระนอง 
     - วฒันธรรมจงัหวดัระนอง 
 

3 คน สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั รูปแบบ
การบ ริหารจัดก าร ร้ านค้า ท่ี
เหมาะสม 
 

3.  ผูป้ระกอบการร้านคา้ OTOP (6 ร้าน) 
   - ร้านวชัรี 
   - ร้านไข่มุกรักษว์าริน 
   - ร้านมุกระนอง 
   - ร้านระนองของฝาก 
   - ร้านบงัระนองธานี 
   - ร้านนารีรัตน์ 
 

6 คน สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัรูปแบบ
การบริหารจดัการร้านจ าหน่าย
สินค้า OTOP และของฝาก
ชุมชน 
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3.2 ข้ันตอนการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.   ศึกษาในประเด็นรูปแบบและมาตรฐานการจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP/ ของฝาก

ชุมชน จากต ารา เอกสาร และขอ้มูลงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.   ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ของจงัหวดัระนอง 

เพื่อศึกษาใหไ้ดข้อ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ และสร้างแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
3.   ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการร้านคา้ท่ีเหมาะสม

โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหาร
จดัการส าหรับผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง  

4.   จดัท าแบบสัมภาษณ์ส าหรับผูป้ระกอบการในพื้นท่ี โดยก าหนดประเด็นต่างๆ ใน
แบบสอบถามจากรูปแบบบริหารจัดการท่ีได้รับในข้อ 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของ
ผูป้ระกอบการ และสภาพการบริหารจัดการร้านค้าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัในการพฒันา  

5.   น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งจากแบบสอบถามลูกคา้ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน 
และการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ มาวิเคราะห์ผลท่ีไดรั้บ และน ามาก าหนดเป็น
ประเด็นเพื่อเสนอขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. แบบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ของผูป้ระกอบการร้าน
จ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มยอ่ย 
จ านวน 6 ร้าน โดยผูว้จิยัมีผูช่้วยวจิยัในการแจกแบบสอบถามลูกคา้และรับกลบัคืน 

2. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน จ านวน 3 ท่าน 
และผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง จ านวน 6 ท่าน 
ดว้ยตนเอง 

3. การประชุมกลุ่มยอ่ยผูป้ระกอบการทั้ง 6 ร้าน เพื่อหาแนวคิดในการก าหนดหวัขอ้ใน
การจดัฝึกอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการ และหลงัจากนั้นด าเนินการฝึกอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการร้าน
จ าหน่ายสินคา้ โดยผูว้ิจยัไดป้ระสานงานกบัผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝาก
ชุมชน ทั้ง 6 ร้าน รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชนมาเป็นวทิยากรในการฝึกอบรม  
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3.4 ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล  
   หลงัจากผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
 1.   การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามลูกคา้มาวิเคราะห์
โดยการหาร้อยละของค าตอบใน ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 และน าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบ
ความเรียง และในส่วนของตอนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูลตอนท่ี 1 และ 2 ใน
รูปของร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียน ขอ้มูลตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มูลใน
รูปเปอร์เซ็นต์ (%) ตามประเด็นระดับความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าของจังหวดัระนอง และ
น าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบความเรียง โดยมีการหาค่าเฉล่ียประกอบความเรียง 
 2.   การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ การประชุมกลุ่มย่อยและการ
ฝึกอบรมผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ น าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์โดยการน าขอ้มูลมาสรุปรวม 
เรียบเรียง แยกค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลเชิงบรรยายในดา้นต่างๆ  
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ตารางที ่4 ระยะเวลาท าการวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั  

กจิกรรม วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ 
1. การศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ 
 
 

ศึกษารายละเอียด
รูปแบบและมาตรฐาน
การจดัการร้านจ าหน่าย
สินคา้ OTOP/ ของฝาก
ชุมชน  

- เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
- งานวจิยัในอดีต 
 
 

รายละเอียดของรูปแบบ
และมาตรฐานการจดัการ
ร้านจ าหน่ายสินคา้ 
OTOP/ ของฝากชุมชน 
 

2. การก าหนด
กรอบแนวคิดใน
การศึกษา 
 

การสังเคราะห์ขอ้มูล 
จากกิจกรรมขอ้ 1. 
 

- ขอ้มูลทุติยภูมิในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 กรอบแนวคิดใน
การศึกษา 
 ประเด็นส าหรับการ
สัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ 

3. การสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
(ภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในและนอกพื้นท่ี) 

- กลุ่มตวัอยา่ง ประมาณ         
5-7 ราย 

-  ขอ้มูลในการตอบ
วตัถุประสงคก์ารศึกษา
ในงานวจิยัในขอ้ 2. 

4. การรวบรวม
ขอ้มูลและการ
บริหารการจดัเก็บ
ขอ้มูล
ผูป้ระกอบการ  

สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ  - กลุ่มตวัอยา่ง
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี
อ าเภอเมืองระนอง 
จงัหวดัระนอง ซ่ึงมี
จ านวนขนาดตวัอยา่ง
ตามท่ีก าหนด 

- ขอ้มูลในการตอบ
วตัถุประสงคก์ารศึกษา
ในงานวจิยัในขอ้ 1. 
 
 
 

5. การรวบรวม
ขอ้มูลจากลูกคา้ท่ี
เขา้มาซ้ือสินคา้ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกคา้ 

- ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้
จากร้านจ าหน่ายสินคา้
ในขอ้ 4 

- ขอ้มูลในการตอบ
วตัถุประสงคก์ารศึกษา
ในงานวจิยัในขอ้ 1. 

6. ประชุมกลุ่มยอ่ย ประชุมระดมความ
คิดเห็น 

-ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้จิยั และ
ตวัแทนผูป้ระกอบการ 

- ขอ้มูลรูปแบบการ
บริหารจดัการ 

7. ฝึกอบรม
ผูป้ระกอบการ 

 -วทิยาการ นกัวจิยั และ
ผูป้ระกอบการ 

- กระบวนการบริหาร
จดัการร้านจ าหน่าย
สินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน 
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ตารางที ่4 ระยะเวลาท าการวิจยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั (ต่อ) 

กจิกรรม วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ 
8. การตรวจสอบ 
บนัทึกและประมวล 
ผลขอ้มูล 

ผูว้จิยับนัทึกและ
ประมวลผลขอ้มูล 
 

- ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
กิจกรรมขอ้ 3.-5. 
 

- ขอ้มูลท่ีผา่นการจดั
ระเบียบดว้ยวธีิการ
ทางสถิติ ซ่ึงพร้อม
ส าหรับการวิเคราะห์/ 
แปลผล 

9. การแปลผลและ
จดัท ารายงาน 

ผูว้จิยัวเิคราะห์/ แปล
ผลขอ้มูลท่ีไดรั้บและ
ด าเนินการจดัท า
รายงาน 

- ขอ้มูลท่ีผา่นการจดั
ระเบียบแลว้จากกิจกรรม  
ขอ้ 6. 

- (ร่าง) รายงานวิจยั 

10. ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของรายงาน 

ผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา
และรูปแบบ 

- (ร่าง) รายงาน ฯ ท่ีไดรั้บ
จากกิจกรรมขอ้ 7. 
  

- (ร่าง) รายงาน ฯ ท่ี
ผา่นการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแลว้ 
 

11. การปรับปรุง (ถา้
มี) และน าเสนอ
รายงาน 

ปรับปรุง (ถา้มี) จาก
ขอ้คิดเห็นของผูท้รง 
คุณวฒิุ          

- ผูท้รงคุณวฒิุ 
 
 

- รายงาน ฯ (ฉบบั
สมบูรณ์) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP 
และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูป้ระกอบการ และ
รูปแบบการจดัการธุรกิจของร้านหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน และการพฒันารูปแบบ
และมาตรฐานการจดัการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปเป็นตน้แบบการจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ 
OTOP และของฝากชุมชน ในพื้นท่ีจังหวดัระนอง โดยผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการเพื่อศึกษาขอ้มูลความพึงพอใจ และความตอ้งการ
ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงจากร้านจ าหน่ายสินคา้ และผูว้ิจยัยงัไดเ้ก็บขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน และผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาร้านจ าหน่ายสินคา้ โดยผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดัง
รายการต่อไปน้ี 
 
4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผู้ประกอบการ และรูปแบบการจัดการธุรกจิ
ของร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 

1.) การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพงึพอใจในการเลอืกซ้ือสินค้า OTOP และของ
ฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
  ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูใ้หข้อ้มูล (ตารางท่ี 5) 
  ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน  
จงัหวดัระนอง (ตารางท่ี 6) 
  ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน  
จงัหวดัระนอง (ตารางท่ี 7-10) 

2.) การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน เกีย่วกบัรูปแบบการ
จัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์ 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นราคา 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

www.ssru.ac.th



48 

 

 3.)  การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝาก
ชุมชนจังหวดัระนอง 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์ 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นราคา 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่พฒันารูปแบบและมาตรฐานการจัดการธุรกจิทีเ่หมาะสม เพือ่น าไป
เป็นต้นแบบการจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
 บทสรุปการประชุมกลุ่มยอ่ยและฝึกอบรมรูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่าย
สินคา้  OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
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4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผู้ประกอบการ และรูปแบบการจัดการธุรกจิ
ของร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพงึพอใจในการเลอืกซ้ือสินค้า OTOP และของฝาก
ชุมชน จังหวดัระนอง 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูใ้หข้อ้มูล (ตารางท่ี 5) 
ตารางที ่5  จ านวน และค่าร้อยละของลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) 
N=400 

ร้อยละ 

1. เพศ   
 หญิง 234 58.50 
 ชาย 166 41.50 
2. อาย ุ   
 ต ่ากวา่ 21 ปี 98 24.50 
 21-30 ปี 84 21 
 31-40 ปี 106 26.50 
 41-50 ปี 40 10 
 51-60 ปี 50 12.5 
 มากกวา่ 60 ปี 22 5.5 
3.  สถานภาพ   
 โสด 258 64.50 
 สมรส 142 35.5 
4.  อาชีพ   
 นกัเรียน/นกัศึกษา 30 7.50 
 ขา้ราชการ 60 15 
 พนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ 168 42 
 คา้ขาย 84 21 
 เกษตร 58 14.50 
5. ระดบัการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 162 40.50 
 ปริญญาตรี 182 45.5 
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ตารางที ่5  จ านวน และค่าร้อยละของลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ จ  าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน (คน) 
N=400 

ร้อยละ 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 56 14 
 
ตารางท่ี 5 แสดวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.5 ลูกคา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 42 และมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
45.50   
 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน  
จงัหวดัระนอง (ตารางท่ี 6) 
ตารางที ่6 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

รายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ จ านวน (คน) 
N=400 

ร้อยละ 

1. เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง 

  

 เพื่อการบริโภค เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์อาหารทะเล 206 51.50 
 เพื่อการใชส้อย เช่น ภาชนะประกอบอาหาร พวงกุญแจ 52 13 
 เพื่อการตกแต่งร่างกาย เช่น เส้ือผา้ ต่างหู สร้อย เคร่ืองประดบั  104 26 
 เพื่อการตกแต่งบา้นเรือน เช่น ภาพประดบั สินคา้หตัถกรรม 38 9.50 
2. ท่านซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองลกัษณะใดมากท่ีสุด  
 เคร่ืองเงิน ดีบุก 34 8.50 
 ผา้ทอ และผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ 22 5.50 
 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 48 12 
 ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ สมุนไพร 16 4 
 อาหาร 172 43 
 เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย 24 6 
 เคร่ืองหนงั 6 1.5 
 สินคา้หตัถกรรม 14 3.50 
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ตารางที ่6 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง (ต่อ) 

 
 ตารางท่ี 6 แสดงเหตุผลท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
เหตุผลท่ีลูกคา้เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ซ้ือเพื่อการบริโภค เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์อาหารทะเล  
ร้อยละ 51.50 (206 คน) และเหตุผลท่ีลูกคา้เลือกซ้ือนอ้ยท่ีสุด คือ ซ้ือเพื่อการตกแต่งบา้นเรือน  
ร้อยละ 9.50 (19 คน) 
 ลกัษณะของสินคา้ท่ีลูกคา้เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ อาหาร ร้อยละ 43 (172 คน) และลกัษณะ
ของสินคา้ท่ีลูกคา้เลือกซ้ือนอ้ยท่ีสุด คือ เคร่ืองหนงั ร้อยละ 1.50 (3 คน) 
 สถานท่ีท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองมากท่ีสุด คือ ร้านคา้ใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ 46 (184 คน) และสถานท่ีท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ของจงัหวดัระนองน้อย
ท่ีสุด คือ ร้านหรือคนหาบเร่แผงลอย ร้อยละ 4 (16 คน) 

รายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ จ านวน (คน) 
N=400 

ร้อยละ 

 สินคา้ OTOP ต่างๆ  64 16 
3.  ท่านซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองจากท่ีใด   
 ร้านคา้ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 184 46 
 ร้านขายของท่ีระลึกโดยเฉพาะ 106 26.50 
4. ช่วงเวลาท่ีท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง คือช่วงเวลาใด 
 ก่อนเร่ิมการท่องเท่ียว 146 36.50 
 ระหวา่งการท่องเท่ียว 204 51 
 ภายหลงัเสร็จส้ินการท่องเท่ียว 50 12.50 
5. เหตุผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของจงัหวดัระนองเม่ือท่านตดัสินใจมาท่องเท่ียว 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

 มีความตั้งใจวา่ถา้มาจะตอ้งซ้ือ 168 42 
 ราคาอยูใ่นระดบัท่ีสามารถซ้ือได ้ 144 36 
 ผูข้ายแนะน าและโฆษณาเชิญชวนใหซ้ื้อ 48 12 
 สินคา้ทีรูปลกัษณ์ท่ีสะดุดตา 76 19 
 ผูร่้วมเดินทางแนะน าใหซ้ื้อ 52 13 
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 ช่วงเวลาท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองมากท่ีสุด คือ ช่วง
ระหวา่งการท่องเท่ียว ร้อยละ 102 (204 คน) และช่วงเวลาท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนองนอ้ยท่ีสุด คือ ภายหลงัเสร็จส้ินการท่องเท่ียว ร้อยละ 12.5 (50 คน) 
 และเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของจงัหวดัระนองเม่ือท่านตดัสินใจมาท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด คือ ตั้งใจวา่จะตอ้งซ้ือ ร้อยละ 42 (168 คน) และเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของจงัหวดั
ระนองเม่ือท่านตดัสินใจมาท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด คือ ผูข้ายแนะน าและโฆษณาเชิญชวนใหซ้ื้อ ร้อยละ 
12 (48 คน)      
  

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง (ตารางท่ี 7) 
ตารางที ่7 การตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

 N = 400 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจในการซ้ือสินค้า OTOP 
และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. ช่ือเสียงของผูผ้ลิต/แหล่งผลิต 94 

(23.50%) 
122 

(30.50%) 
134 

(33.50%) 
38 

(9.50%) 
12 
(3%) 

2. ความปลอดภยัจากสารปนเป้ือน 148 
(37%) 

134 
(33.50%) 

74 
(18.50%) 

20 
(5%) 

24 
(6%) 

3. หีบห่อท่ีใชบ้รรจุ 44 
(23.50%) 

156 
(39%) 

114 
(28.50%) 

26 
(6.50%) 

10 
(2.5%) 

4. ความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของ
ทอ้งถ่ิน 

126 
(31.50%) 

142 
(35.50%) 

66 
(16.50%) 

46 
(11.50%) 

20 
(5%) 

5. ประโยชน์ใชส้อย 118 
(29.50%) 

178 
(44.50%) 

80 
(20%) 

24 
(6%) 

- 
 

ด้านราคา 
6. ราคาเหมาะสม 70 

(17.50%) 
140 
(35%) 

152 
(38%) 

30 
(7.50%) 

8 
(2%) 
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ตารางที ่7 การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของจงัหวดัระนอง (ต่อ) 
 N = 400 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจในการซ้ือสินค้า OTOP 
และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

7. สถานท่ีวางจ าหน่าย 96 
(24%) 

134 
(33.50%) 

96 
(24%) 

60 
(15%) 

14 
(3.50%) 

8. ความสะดวกในการหาซ้ือ 130 
(32.50%) 

126 
(31.50%) 

96 
(24%) 

38 
(9.50%) 

10 
(2.50%) 

9. การจดัวางสินคา้  
และการตกแต่งร้าน 

112 
(28%) 

146 
(36.50%) 

102 
(25.50%) 

28 
(7%) 

12 
(3%) 

10. บรรยากาศของสถานท่ีจ าหน่าย 94 
(23.50%) 

136 
(34%) 

106 
(26.50%) 

50 
(12.50%) 

14 
(3.50%) 

11. ท  าเลท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการ
เดินทาง 

88 
(22%) 

142 
(35.50%) 

118 
(29.50%) 

34 
(8.50%) 

18 
(4.50%) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
12. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 98 

(24.50%) 
140 
(35%) 

108 
(27%) 

44 
(11%) 

10 
(2.50%) 

13. การลด แลก แจก แถม 92 
(23%) 

118 
(29.50%) 

152 
(38%) 

30 
(7.50%) 

8 
(2%) 

14. การใหค้  าแนะน าสินคา้ของผูข้าย 88 
(22%) 

166 
(41.50%) 

116 
(29%) 

28 
(7%) 

2 
(0.5%) 

15. ผูข้ายมีอธัยาศยัดี 
 

100 
(25%) 

180 
(45%) 

102 
(25.50%) 

12 
(3%) 

6 
(1.50%) 

16. ผูข้ายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 124 
(31%) 

170 
(42.50%) 

78 
(19.50%) 

20 
(5%) 

8 
(2%) 
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 ตารางท่ี 7 แสดงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวะระนอง ในดา้นผลิตภณัฑ์ โดยลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นช่ือเสียงของผูผ้ลิต/
แหล่งผลิตอยูใ่นระดบั ปานกลาง (33.50%, x = 3.62) ความปลอดภยัจากสารปนเป้ือน อยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด (37%, x = 3.91) หีบห่อท่ีใชบ้รรจุ อยูใ่นระดบัมาก (39%, x = 3.75) ความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัมาก (35.5%, x = 3.77) และประโยชน์ใช้สอย อยู่ในระดบัมาก 
(44.50%, x = 3.98)  
 ดา้นราคา ลูกคา้มีความพึงพอใจในราคาเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง (38%, x = 3.59)  
 ดา้นการจดัจ าหน่าย ลูกคา้มีความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานท่ีวางจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก 
(33.50%, x = 3.45) ความสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ อยูใ่นระดบั มาก (32.50%, x = 3.82) การจดั
วางสินคา้ และการตกแต่งร้าน อยูใ่นระดบัมาก (36.5%, x = 3.80) บรรยากาศของสถานท่ีจ าหน่าย 
อยูใ่นระดบัมาก (34%, x = 3.62) และท าเลท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง อยูใ่นระดบัมาก (35.5%, 
x = 3.62)  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้มีความพึงพอใจเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อยูใ่น
ระดบัมาก (35%, x = 3.68) การลด แลก แจก แถม อยูใ่นระดบัปานกลาง (38%, x = 3.64) การให้
ค  าแนะน าสินคา้ของผูข้าย อยูใ่นระดบัมาก (41.50%, x = 3.78) ผูข้ายมีอธัยาศยัดี อยูใ่นระดบัมาก 
(45%, x = 3.89) และผูข้ายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย อยูใ่นระดบัมาก (42.50%, x = 3.96)  
  
ตารางที ่8 ลกัษณะสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 N = 400 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดับความต้องการ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. คุณภาพ 156 
(39%) 

150 
(37.50%) 

64 
(16%) 

30 
(7.50%) 

- 

2. ความคุม้ค่ากบัราคา 130 
(32.50%) 

158 
(39.50%) 

82 
(20.50%) 

24 
(6%) 

6 
(1.50%) 

3. เป็นสินคา้ของท่ีระลึกจากธุรกิจ
ชุมชน 

98 
(24.50%) 

160 
(40%) 

126 
(31.50%) 

10 
(2.50%) 

6 
(1.50%) 

4. มีรูปแบบเป็นสากล ทนัสมยั 88 
(22%) 

162 
(40.50%) 

130 
(32.50%) 

14 
(3.50%) 

6 
(1.50%) 
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ตารางที ่8 ลกัษณะสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองท่ีลูกคา้ตอ้งการ (ต่อ) 
 N = 400 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดับความต้องการ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

5. สะทอ้นภูมิปัญญาชาวบา้น 162 
(40.50%) 

144 
(36%) 

60 
(15%) 

26 
(6.50%) 

8 
(2%) 

 
ตารางท่ี 8 แสดงลกัษณะของความพึงพอใจในสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั

ระนอง โดยแบ่งตามรายละเอียด ดงัน้ี คุณภาพ ลูกคา้มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (39%, x 
= 4.08) ความคุม้ค่ากบัราคา อยูใ่นระดบั มาก (39.50%, x = 3.96) เป็นสินคา้ของท่ีระลึกจากธุรกิจ
ชุมชน อยูใ่นระดบัมาก (40%, x = 3.84) มีรูปแบบเป็นสากล ทนัสมยั อยูใ่นระดบัมาก (40.50%, x = 
3.78) และสะทอ้นภูมิปัญญาชาวบา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (40.50%, x = 4.07)  
 
ตารางที ่9 ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

 N = 400 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. สินคา้มีความหลากหลาย 118 
(29.50%) 

120 
(30%) 

142 
(35.50%) 

18 
(4.50%) 

2 
(0.5%) 

2. ความสวยงามของหีบห่อ 88 
(22%) 

118 
(29.50%) 

154 
(38.50%) 

34 
(8.50%) 

6 
(1.50%) 

3. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 82 
(20.50%) 

120 
(30%) 

160 
(40%) 

34 
(8.5%) 

4 
(1%) 

4. การบริการของผูข้าย 78 
(19.50%) 

148 
(37%) 

138 
(34.50%) 

32 
(8%) 

4 
(1%) 

 
 ตารางท่ี 9 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคา้ OTOP ของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
โดยลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีวางจ าหน่าย อยูใ่นระดบัปาน
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กลาง (35.50%, x = 3.84) ความสวยงามของหีบห่อ อยูใ่นระดบัปานกลาง (38.50%, x = 3.62) มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัปานกลาง (40%, x = 3.61) และการบริการของผูข้าย อยู่ใน
ระดบัมาก (37%, x = 3.66) 
 
ตารางที ่10 ความตอ้งการในการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข 

 N = 400 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดับความต้องการ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. คุณภาพสินคา้ 184 
(46%) 

118 
(29.50%) 

86 
(41.50%) 

10 
(2.50%) 

2 
(0.50%) 

2. ราคา 144 
(36%) 

116 
(29%) 

118 
(29.50%) 

16 
(4%) 

6 
(1.50%) 

3. การควบคุมสินคา้ในราคายติุธรรม 150 
(37.50%) 

148 
(37%) 

88 
(22%) 

8 
(2%) 

6 
(1.50%) 

4. การใหบ้ริการและอธัยาศยัของ
ผูข้าย 

116 
(29%) 

176 
(44%) 

78 
(19.50%) 

14 
(3.50%) 

16 
(4%) 

5. ท  าเลท่ีตั้งของแหล่งจดัจ าหน่าย 80 
(20%) 

180 
(45%) 

126 
(31.50%) 

2 
(0.50%) 

12 
(3%) 

 
 ตารางท่ี 10 แสดงความตอ้งการในการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข โดยลูกคา้ใหร้ะดบัความ
ตอ้งการใหมี้กาพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขในเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (46%, x 
= 4.18) ราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (36%, x = 3.94) การควบคุมสินคา้ในราคายติุธรรมอยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด (37.50%, x = 3.91) การใหบ้ริการและอธัยาศยัของผูข้าย อยูใ่นระดบัมาก (44%, x = 3.91) 
และท าเลท่ีตั้งของแหล่งจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก (45%, x = 3.94) 
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2. การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน เกีย่วกบัรูปแบบการจัดการ
ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านผลติภัณฑ์ 
 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชนเก่ียวกบัรูปแบบของสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า สินคา้มีลกัษณะคลา้ยกนัเกือบทุกร้าน คือ เม็ด
มะม่วงหิมพานต ์กะปิ กุง้แห้ง เตา้ส้อ และอาหารทะเลแห้ง จะมีท่ีแตกต่างก็คือ เคร่ืองประดบัท่ีท า
จากไข่มุก หรือเคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย และเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้นเรือนซ่ึงท ามาจากสัตว์
ทะเล เช่น แหวน ซ่ึงหวัแหวนท ามาจากหางปลากระเบน จุดเด่นหรือจุดขายสินคา้ของร้านจ าหน่าย
สินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง คือ สินคา้เป็นสินคา้จากพื้นบา้นจริงๆ โดยส่วน
ใหญ่ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้จะเป็นผูด้  าเนินการผลิตในกระบวนการทั้งหมดดว้ยตนเอง 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงพอ่คา้คนกลางรับสินคา้ออกวางจ าหน่ายหนา้ร้านเท่านั้น แต่จะเป็นผูด้  าเนินการตั้งแต่
เ ร่ิมต้นจนกระทั้ งได้ผลิตภัณฑ์ออกวางจ าหน่าย เช่น โรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต ์
ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสินคา้ก็เป็นผูด้  าเนินการในกระบวนการผลิตเองทั้งหมด ตั้งแต่คดัเลือก
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการผลิต ด าเนินการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจดัวางจ าหน่ายหน้าร้าน ร้าน
ขายเคร่ืองประดบัไข่มุกก็เช่นเดียวกนั ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ก็จะเป็นผูด้  าเนินการในทุก
ขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่เร่ิมจนกระทั้งไดผ้ลิตภณัฑ์ออกวางจ าหน่าย  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะ
ใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ เน่ืองจากผูป้ระกอบร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นผูรู้้ในทุกขั้นตอนการผลิต ก็
จะสามารถอธิบายแนะน าให้ลูกค้าฟังได้อย่างถูกต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่อยูเ่สมอ เน่ืองจากส่วนใหญ่ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง จะเป็นร้านคา้ธุรกิจของครอบครัว การด าเนินการก็จะไม่ได้ใหญ่เช่นเดียวกบัโรงงานซ่ึง
กระบวนการผลิตจะมีขนาดและปริมาณท่ีไม่เยอะ ซ่ึงเป็นการผลิตท่ีท่ีเหมาะสมต่อการขายสินคา้ใน
แต่ละวนั จึงท าใหลู้กคา้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและใหม่  
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านราคา 
 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชนเก่ียวกบัรูปแบบของสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ดา้นราคา พบวา่ การตั้งราคาสินคา้บางอยา่งมีความเหมาะสม เช่น อาหาร
ทะเลแหง้ กะปิ กุง้แหง้ เป็นตน้ แต่บางอยา่งมีการตั้งราคาท่ีสูงเช่นกนั เช่น เมด็มะม่วงหิมพานต ์และ
เคร่ืองประดบัมุก แต่ก็ตอ้งเขา้ใจวา่ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมีกระบวนการผลิตมาก และเป็นผลิตภณัฑ์ข้ึน
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ช่ือของทางจงัหวดัระนอง และทุกร้านก็จะมีการตั้งราคาท่ีใกลเ้คียงกนั ผลิตภณัฑบ์างอยา่งก็มีการตั้ง
ราคาท่ีเท่ากนั เช่น ผลิตภณัฑจ์ าพวกอาหารทะเลแหง้  
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชนเก่ียวกบัรูปแบบของสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้มีการ
จดัจ าหน่ายสินคา้อยา่งเหมาะสม มีการจดัผลิตภณัฑ์อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการหยิบ
จบัของลูกคา้ ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ส่วนใหญ่เป็นร้าน
จ าหน่ายสินคา้ท่ีอยู่ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว เช่น ร้านขายเคร่ืองประดบัไข่มุก ภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวาริน ร้านขายของฝากจ าพวกเมด็มะม่วงหิมพานต ์กะปิ และกุง้แห้ง หนา้
พระท่ีนั่งรัตนรังสรรค์ ร้านจ าหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หน้าวดับ้านหงาว เป็นต้น ซ่ึงลูกค้า
สามารถหาซ้ือไดส้ะดวก และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิต และเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ดว้ยตนเอง ไม่มีการผา่นพอ่คา้คนกลาง   
 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด 
 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชนเก่ียวกบัรูปแบบของสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า 
OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ส่วนใหญ่จะเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้หนา้ร้านดว้ยตนเอง จึง
ท าให้มีการส่ือสารโดยตรงระหว่างผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงเป็นผูข้ายสินคา้กบัลูกคา้ 
ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้จะสามารถแนะน าผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และ
มีอ านาจในการตดัสินใจท่ีจะลดราคาให้แก่ลูกคา้ หรือให้ของแถมเม่ือลูกคา้ซ้ือในปริมาณท่ีมาก 
ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ส่วนมากจะให้ความ
เป็นกนัเองกบัลูกคา้ เน่ืองจากจะมีการแนะน าสินคา้ ให้ลูกคา้ลองสินคา้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจซ้ือ 
และให้อิสระลูกคา้ในการเลือกซ้ือ และบางผลิตภณัฑ์มีการบรรจุสินคา้ภายใจหีบห่อท่ีมีช่ือร้าน
จ าหน่ายสินคา้อยา่งชดัเจน เช่น เมด็มะม่วงหิมพานตย์ี่ห้อสายฝน ยี่ห้อวชัรี เป็นตน้ ซ่ึงมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ช่ือของร้านคา้ภายใตบ้รรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุสินคา้ แต่ก็ยงัมีสินคา้บางประเภทท่ีมีการ
บรรจุหีบห่อบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมาตรฐาน สะอาด และสามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์ภายใน แต่ไม่มีการ
ติดตรายีห่อ้ หรือช่ือของผลิตภณัฑ ์เช่น สินคา้จ าพวกอาหารทะเลแหง้  
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3. การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP เกีย่วกบัรูปแบบ
การจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
  

การวเิคราะห์ข้อมูลด้านผลติภัณฑ์ 
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั

ระนอง พบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการ (5 ร้าน) เห็นวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ส่วนใหญ่มีสินคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต ์กะปิ กุง้
แห้ง เตา้ส้อ และอาหารทะเลแห้ง ส่วนท่ีแตกต่างก็จะเป็นจ าพวกเคร่ืองประดบัจากซ่ึงท าจากไข่มุก 
ซ่ึงจะมีเฉพาะบางร้าน เน่ืองจากมีราคาค่อนขา้งสูง ในเร่ืองการจุดเด่นหรือจุดขาย ผูป้ระกอบการ 
ร้านคา้ส่วนใหญ่ (4 ร้าน) เห็นวา่ ร้านของตนเองสะอาด ผูจ้  าหน่ายสินคา้มีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
ร้านคา้มีของฝากใหเ้ลือกซ้ืออยา่งหลากหลาย มีการจดัร้านจ าหน่ายสินคา้อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือได้ง่าย ตรงตามความต้องการ และสินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
สะอาด และใหม่อยูเ่สมอ สินคา้ท่ีผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่คิดว่าขายดีท่ีสุด คือ 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (6 ร้าน) อาหารทะเลแห้ง (6 ร้าน) กุง้แห้ง (4 ร้าน) กะปิ (4 ร้าน) เตา้ส้อ (5 
ร้าน) เคร่ืองประดบัจากไข่มุก (3 ร้าน) ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง  
เหมาะสมกบัลูกคา้ทุกประเภท ทุกระดบั (5 ร้าน) แต่ละร้านมีสินคา้อย่างหลากหลาย ทางร้านมี
สินคา้ท่ีสามารถแบ่งขายไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ (3 ร้าน) และในส่วนของแหล่งทุน ร้านคา้
ทุกร้าน(6 ร้าน) ใชทุ้นส่วนตวัในการตั้งร้าน โดยจดัเป็นธุรกิจของครอบครัว 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านราคา 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง พบว่า ในด้านราคา ผูป้ระกอบการมีการตั้งราคาของ โดยการน าราคาต้นทุนบวกยี่สิบ
เปอร์เซ็นต ์เป็นราคาสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายหน้าร้าน (4 ร้าน) และเม่ือมีการต่อรองราคาก็มีการลดให้
อีกคร้ัง (4 ร้าน) มีการติดป้ายราคาสินคา้อยา่งชดัเจน (6 ร้าน) และทางร้านจ าหน่ายสินคา้มีการจดัท า
บญัชีรายรับรายจ่ายของทางร้านเป็นประจ าทุกวนั (6 ร้าน) 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง พบวา่ ในดา้นการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการทุกร้านค านึงถึงความสะอาดของร้านจ าหน่าย
สินคา้เป็นหลกั มีการจดัวางสินคา้ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ และจดัวางอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย
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ใหเ้หตุผลวา่ เพื่อสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ (6 ร้าน) มีการออกแบบและตกแต่งร้านคา้
ไดส้วยงาม เหมาะสม (5 ร้าน) ลูกคา้สามารถเดินชม/เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ (6 ร้าน) 
และมีการท าความสะอาดสินคา้ทุกช้ินก่อนจดัวางในตอนเช้า (3 ร้าน) ในส่วนของวิธีการเลือก
สินคา้เขา้ร้าน ผูป้ระกอบการเลือกสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ค  านึงถึงคุณภาพเป็นหลกั (5 ร้าน) รับ
สินคา้จากแหล่งผลิตท่ีเป็นคนรู้จกักนัหรือเป็นคนท่ีรับเป็นประจ า เน่ืองจากจะไดไ้ม่ถูกหลอกหรือ
โก่งราคา (2 ร้าน) เม่ือมีสินคา้คา้งคงเหลือ ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ก็มีการจดัเก็บไวอ้ยา่ง
เหมาะสม และเม่ือมีการน ามาตั้งขายในวนัต่อไป ก็มีการตรวจดูวนัเดือนปีท่ีหมดอายุทุกคร้ัง (5 
ร้าน) ในส่วนของสินคา้คงเหลือท่ีเป็นเคร่ืองประดบั ผูป้ระกอบการร้านคา้มีการเก็บรักษาเป็นอยา่งดี 
มีการท าความสะอาดอยูเ่สมอ เม่ือน ามาจดัวางในวนัต่อไป (2 ร้าน) 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง พบว่า ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัการแนะน าสินคา้ให้
ลูกคา้ดว้ยตนเอง (6 ร้าน)โดยใหเ้หตุผลวา่ การแนะน าสินคา้จะมีการพูดคุยกบัลูกคา้ สร้างความเป็น
กันเอง และจะท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือในตัวผูจ้  าหน่ายสินค้า (2 ร้าน) มีการให้ลูกค้าชิม
ผลิตภณัฑ์ก่อนซ้ือ (2 ร้าน) มีการลดราคาเม่ือลูกคา้ซ้ือในปริมาณท่ีมาก (4 ร้าน) มีการแถมให้ลูกคา้
เม่ือลูกคา้ซ้ือในปริมาณท่ีมาก (2 ร้าน) ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นผูข้ายสินคา้และบริการ
ลูกคา้ดว้ยตนเอง (4 ร้าน) โดยให้เหตุผลวา่ ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นเจา้ของกิจการ มี
อ านาจในการตดัสินใจทุกอย่าง และสามารถแนะน าลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได้เป็นอย่างดีกว่า
พนกังานขาย มีการรับเปล่ียน/คืนสินคา้เม่ือมีปัญหา (5 ร้าน) มีบริการรับสั่งสินคา้ทางโทรศพัท ์และ
มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น (6 ร้าน) และมีการรับสั่งสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ ถึงแมว้า่จะมี
ปริมาณหรือลกัษณะจะนอกเหนือจากการขายหนา้ร้านปกติ (6 ร้าน) 
 
4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่พฒันารูปแบบและมาตรฐานการจัดการธุรกจิที่เหมาะสม เพือ่น าไปเป็น
ต้นแบบการจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 

1.)  บทสรุปการประชุมกลุ่มย่อย  
       สรุปการประชุมกลุ่มยอ่ยในภาพรวม มติท่ีประชุม พบว่า ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่าย
สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ด้านความคาดหวัง ต้องการให้เศรษฐกิจของ
จงัหวดัมีการพฒันามากข้ึนกว่าเดิม คาดหวงัให้มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ของ
จงัหวดัระนอง เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวและมาซ้ือสินคา้ คาดหวงัให้ผูป้ระกอบการแต่ละ
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ร้านมีการพูดคุย สร้างกลุ่มผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง เพื่อให้มีการพบปะกนับา้งเป็นคร้ังคราว ด้านสภาพและปัญหา ผูป้ระกอบการเห็นว่าร้าน
จ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ยงัไม่มีกลยุทธ์ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นเพียงชาวบา้น หรือบุคคลธรรมดา และร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นธุรกิจของ
ครอบครัว ซ่ึงผูป้ระกอบการไม่ไดมี้ความรู้ในดา้นการตลาด หรือการจดัการผลิตภณัฑ์เท่าท่ีควร ใน
การจดัการต่างๆ ท่ีกระท าอยูใ่นปัจจุบนั ก็เป็นการจดัการตามความเหมาะสมของผูป้ระกอบการเอง  
 

2.) ฝึกอบรมรูปแบบ และมาตรฐานการจัดการธุรกจิร้านจ าหน่ายสินค้า  OTOP และของ
ฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
        ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ การ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และ
ของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง มาเป็นแนวทางในการประชุมกลุ่มย่อยและมีการฝึกอบรมเร่ือง 
“รูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง” ให้แก่ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง เพื่อ 
พฒันารูปแบบและมาตรฐานการจดัการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปเป็นตน้แบบการจดัการร้าน
จ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดย 
ผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์ มาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ใน
กระบวนการฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และพบว่า ควรจะมีการฝึกอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการใน
หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. เกณฑม์าตรฐานร้านขายของช า 
2. การบริหารจดัการดา้นการเงินและมาตรฐานการจดัการ 
3. การจดัตกแต่งสินคา้และการจดัการสินคา้ 
4. เทคนิคการสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองดว้ยกลยทุธ์การตลาด 
ผลการฝึกอบรม พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในวิทยากรท่ีมาถ่ายทอดความรู้ใน

ระดบัมาก โดยเห็นว่าวิทยากรเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 
อธิบายในส่วนของเน้ือหาได้เป็นอย่างดี และครบถ้วน ผูป้ระกอบการได้รับความรู้ในเร่ืองของ
กระบวนการด้านต่างๆ ของการจดัการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน ท่ีเป็น
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน โดยภาพรวมผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมในคร้ังน้ีมาก 
ไดรั้บความรู้ท่ีเป็นลกัษณะของกระบวนการซ่ึงเป็นหลกัวิชาการท่ีผูป้ระกอบการไม่เคยรับรู้มาก่อน 
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เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพียงชาวบ้าน และจดัการร้านจ าหน่ายสินค้าแบบธุรกิจ
ครอบครัว ผูป้ระกอบการ ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึนจากก่อนการฝึกอบรม สามารถ
น าความรู้ไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการตกแต่งร้านของตนเองได ้ 

ในขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมการจดัตกแต่งสินคา้และการจดัการสินคา้ มีการสาธิตการ
จดัสินคา้ ซ่ึงมีการน าสินคา้ OTOP และชั้นวางของมาสาธิตการจดัสินคา้ให้ผูป้ระกอบการไดรั้บชม 
และใหผู้ป้ระกอบการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมไดล้องปฏิบติัจดัสินคา้ดว้ยตนเอง 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการพฒันารูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้  
OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของ
ผูป้ระกอบการ และรูปแบบการจดัการธุรกิจของร้านหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน ใน
พื้นท่ีจงัหวดัระนอง และการพฒันารูปแบบและมาตรฐานการจดัการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อน าไป
เป็นตน้แบบการจดัการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน ผูป้ระกอบการ
ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง  และการสอบถามลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือ
สินคา้ท่ีร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP ซ่ึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม มาประชุม
กลุ่มยอ่ยและฝึกอบรมการพฒันารูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP  
และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

ผลจากแบบสอบถามลูกค้าทีเ่ข้ามาซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน 
จังหวดัระนอง  
 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ และมีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 45.50  

 
ตอนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง พบวา่  

เหตุผลท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองมากท่ีสุด คือ ซ้ือเพื่อการ
บริโภค เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารทะเล ลกัษณะของสินคา้ท่ีลูกคา้เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 
อาหาร สถานท่ีท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ คือ ร้านคา้ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว ช่วงเวลาท่ีลูกคา้ซ้ือ
สินคา้มากท่ีสุด คือ ช่วงระหว่างการท่องเท่ียว และเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของจงัหวดั
ระนองเม่ือท่านตดัสินใจมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ตั้งใจวา่จะตอ้งซ้ือ 
  
  ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า OTOP และของฝากชุมชน 
จังหวัดระนอง พบว่า แสดงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และ
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ของฝากชุมชน จงัหวะระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ โดยลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นช่ือเสียงของผูผ้ลิต/
แหล่งผลิตอยูใ่นระดบัปานกลาง ความปลอดภยัจากสารปนเป้ือน ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด หีบห่อท่ีใช้บรรจุ ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
ทอ้งถ่ิน ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และประโยชน์ใช้สอย ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ด้านราคา ลูกคา้มีความพึงพอใจในราคาเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการจัด
จ าหน่าย ลูกคา้มีความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานท่ีวางจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก ความสะดวกในการหา
ซ้ือสินคา้ ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก การจดัวางสินคา้ และการตกแต่งร้าน ลูกคา้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก บรรยากาศของสถานท่ีจ าหน่าย ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
และท าเลท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ลูกคา้มีความพึงพอใจเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก การลด แลก 
แจก แถม ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง การให้ค  าแนะน าสินคา้ของผูข้าย ลูกคา้มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ผูข้ายมีอธัยาศยัดี ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และผูข้าย
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

 
ข้อมูลลักษณะสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดระนองที่ลูกค้าต้องการ 

พบว่า ลกัษณะความพึงพอใจในสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง โดยแบ่งตาม
รายละเอียด ดงัน้ี คุณภาพ ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความคุม้ค่ากบัราคา ลูกคา้มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เป็นสินคา้ของท่ีระลึกจากธุรกิจชุมชน ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก มีรูปแบบเป็นสากล ทนัสมยั ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และสะท้อนภูมิ
ปัญญาชาวบา้น ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 
ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัด

ระนอง พบวา่  ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคา้ OTOP ของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง โดยลูกคา้
มีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีวางจ าหน่าย อยู่ในระดบัปานกลาง 
ความสวยงามของหีบห่อ ลูกคา้พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ลูกคา้มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง และการบริการของผูข้าย ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก  

 
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข พบว่า  ดา้นความตอ้งการ

ในการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข ลูกคา้ให้ระดบัความตอ้งการให้มีกาพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข
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ในเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านราคา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการควบคุม
สินคา้ในราคายุติธรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการให้บริการและอธัยาศยัของผูข้าย อยูใ่นระดบั
มาก  และท าเลท่ีตั้งของแหล่งจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก 

 
 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน 
 ด้านผลติภัณฑ์ พบวา่ สินคา้มีลกัษณะคลา้ยกนัเกือบทุกร้าน คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต ์กะปิ 
กุง้แห้ง เตา้ส้อ และอาหารทะเลแห้ง จุดเด่นหรือจุดขายสินคา้ของร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และ
ของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง คือ สินคา้เป็นสินคา้จากพื้นบา้นจริงๆ โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการ
ร้านจ าหน่ายสินคา้จะเป็นผูด้  าเนินการผลิตในกระบวนการทั้งหมดดว้ยตนเอง ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่จะให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ เน่ืองจากผูป้ระกอบร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นผูรู้้ในทุกขั้นตอน
การผลิต ก็จะสามารถอธิบายแนะน าให้ลูกคา้ฟังไดอ้ย่างถูกตอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ก็จะ
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่อยู่เสมอ เน่ืองจากส่วนใหญ่ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง จะเป็นร้านคา้ธุรกิจของครอบครัว  
 ด้านราคา พบวา่ การตั้งราคาสินคา้บางอยา่งมีความเหมาะสม แต่บางอย่างมีการตั้งราคาท่ี
สูงเช่นกนั เช่น เมด็มะม่วงหิมพานต ์และเคร่ืองประดบัมุก 
 ด้านการจัดจ าหน่าย พบวา่  ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้มีการจดัจ าหน่ายสินคา้อยา่ง
เหมาะสม มีการจดัผลิตภณัฑ์อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการหยิบจบัของลูกคา้ ส่วนใหญ่
เป็นร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ีอยูภ่ายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้หนา้ร้าน
ดว้ยตนเอง จึงท าให้มีการส่ือสารโดยตรงระหว่างผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงเป็นผูข้าย
สินคา้กบัลูกคา้ ซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้จะสามารถแนะน าผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้
ไดเ้ป็นอย่างดี และมีอ านาจในการตดัสินใจทุกอย่างเก่ียวกบัการลด แลก แจก แถม ให้แก่ลูกคา้ มี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ช่ือของร้านคา้ภายใตบ้รรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุสินคา้ 
 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชนจังหวัด
ระนอง 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูป้ระกอบการเห็นวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง ส่วนใหญ่มีสินคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต ์กะปิ กุง้แห้ง เตา้ส้อ 
และอาหารทะเลแห้ง สินคา้ท่ีผูป้ระกอบการคิดว่าขายดีท่ีสุด คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอาหาร
ทะเลแห้ง ในเร่ืองการจุดเด่นหรือจุดขาย ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ส่วนใหญ่เห็นว่า ร้านของตนเอง
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สะอาด ผูจ้  าหน่ายสินคา้มีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ร้านคา้มีของฝากให้เลือกซ้ืออยา่งหลากหลาย 
ในส่วนของแหล่งทุน ร้านคา้ทุกร้านใชทุ้นส่วนตวัในการตั้งร้าน โดยจดัเป็นธุรกิจของครอบครัว 

ด้านราคา พบว่า ผูป้ระกอบการมีการตั้ งราคาของ โดยการน าราคาต้นทุนบวกยี่สิบ
เปอร์เซ็นต์ เป็นราคาสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายหน้าร้าน และเม่ือมีการต่อรองราคาก็สามารถลดราคาให้
อีกคร้ัง มีการติดป้ายราคาสินคา้อย่างชดัเจน และทางร้านจ าหน่ายสินคา้มีการจดัท าบญัชีรายรับ
รายจ่ายของทางร้านเป็นประจ าทุกวนั 

ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ผูป้ระกอบการทุกร้านค านึงถึงความสะอาดของร้านจ าหน่าย
สินคา้เป็นหลกั มีการจดัวางสินค้าไวอ้ย่างเป็นหมวดหมู่ และจดัวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ลูกคา้สามารถเดินชม/เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ เม่ือมีสินคา้คา้งคงเหลือ ผูป้ระกอบการ
ร้านจ าหน่ายสินคา้ก็มีการจดัเก็บไวอ้ย่างเหมาะสม และเม่ือมีการน ามาตั้งขายในวนัต่อไป ก็มีการ
ตรวจดูวนัเดือนปีท่ีหมดอายทุุกคร้ัง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัการแนะน าสินคา้ให้
ลูกคา้ดว้ยตนเอง มีการรับเปล่ียน/คืนสินคา้เม่ือมีปัญหา มีบริการรับสั่งสินคา้ทางโทรศพัท์ และมี
บริการส่งสินคา้ถึงบา้น และมีการรับสั่งสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ ถึงแมว้า่จะมีปริมาณหรือ
ลกัษณะจะนอกเหนือจากการขายหนา้ร้านปกติ 

 
ผลการประชุมกลุ่มย่อยเร่ือง รูปแบบ และมาตรฐานการจัดการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้า  

OTOP และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
ด้านความคาดหวัง ผูป้ระกอบการตอ้งการให้เศรษฐกิจของจงัหวดัมีการพฒันามากข้ึน

กวา่เดิม คาดหวงัใหมี้การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ของจงัหวดัระนอง เพื่อใหน้กั 
ท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวและมาซ้ือสินคา้ คาดหวงัใหผู้ป้ระกอบการแต่ละร้านมีการพดูคุย สร้าง 
กลุ่มผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง เพื่อใหมี้การพบ 
ปะกนับา้งเป็นคร้ังคราว  

ด้านสภาพและปัญหา ผูป้ระกอบการเห็นวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง ยงัไม่มีกลยทุธ์ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นเพียงชาวบา้น หรือ
บุคคลธรรมดา และร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นธุรกิจของครอบครัว ซ่ึงผูป้ระกอบการไม่ไดมี้ความรู้ใน
ดา้นการตลาด หรือการจดัการผลิตภณัฑเ์ท่าท่ีควร ในการจดัการต่างๆ ท่ีกระท าอยูใ่นปัจจุบนั ก็เป็น
การจดัการตามความเหมาะสมของผูป้ระกอบการเอง 
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ผลการฝึกอบรมเร่ือง รูปแบบ และมาตรฐานการจัดการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้า  OTOP 
และของฝากชุมชน จังหวดัระนอง 
 ผูว้ิจ ัยน าผลท่ีได้จากการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้า การ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และ
ของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง มาเป็นแนวทางในการประชุมกลุ่มย่อยและมีการฝึกอบรมเร่ือง 
“รูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดั
ระนอง” ให้แก่ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง โดยมี
หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. เกณฑม์าตรฐานร้านขายของช า 
2. การบริหารจดัการดา้นการเงินและมารฐานการจดัการ 
3. การจดัตกแต่งสินคา้และการจดัการสินคา้ 
4. เทคนิคการสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองดว้ยกลยทุธ์การตลาด 
ผลการฝึกอบรม พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในวิทยากรท่ีมาถ่ายทอดความรู้ใน

ระดับมาก ผูป้ระกอบการได้รับความรู้ในเร่ืองของกระบวนการด้านต่างๆ ของการจดัการร้าน
จ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน ท่ีเป็นมาตรฐานมากยิ่งข้ึน ไดรั้บความรู้ท่ีเป็นลกัษณะ
ของกระบวนการซ่ึงเป็นหลกัวิชาการท่ีผูป้ระกอบการไม่เคยรับรู้มาก่อน สามารถน าความรู้ไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นการตกแต่งร้านของตนเองได ้ 

ในขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมการจดัตกแต่งสินคา้และการจดัการสินคา้ มีการสาธิตการ
จดัสินคา้ ซ่ึงมีการน าสินคา้ OTOP และชั้นวางของมาสาธิตการจดัสินคา้ให้ผูป้ระกอบการไดรั้บชม 
และใหผู้ป้ระกอบการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมไดล้องปฏิบติัจดัสินคา้ดว้ยตนเอง 
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจยั เร่ือง พฒันารูปแบบ และมาตรฐานการจดัการธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP 
และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ผูว้จิยัพบประเด็นในการอภิปรายผล ดงัน้ี 
 ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ส่วนใหญ่เป็น
ผูด้  าเนินการเองทั้งหมด ไม่ไดเ้ป็นเพียงผูจ้  าหน่ายสินคา้หน้าร้านเท่านั้น แต่เป็นผูด้  าเนินการตั้งแต่
ขั้นตอนการเลือกวตัถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทัง่การออกวางจ าหน่าย ซ่ึงผูป้ระกอบการเองก็
เป็นผูข้ายสินคา้หนา้ร้านดว้ยตนเอง โดยวตัถุดิบก็เป็นวตัถุดิบซ่ึงผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินการเอง 
เช่น มีสวนปลูกตน้มะม่วงหิมพานต ์การเล้ียงหอยนางรมเพื่อผลผลิตไข่มุก เป็นตน้ หรือการติดต่อ
ซ้ือวตัถุดิบจากแหล่ง และด าเนินการในกระบวนการผลิตเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ ณรงค์ เพ็ชร
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ประเสริฐ (2541 : บทคดัย่อ) ท่ีไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีก าหนดความส าเร็จ/ลม้เหลวของการ
ประกอบธุรกิจชุมชน ในดา้นปัจจยัการผลิต  กล่าวไวว้่า ความพร้อมดา้นทรัพยากรท่ีเป็นวตัถุดิบ 
ภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถท่ีจะแปรปัจจยัการผลิตเป็นสินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
จงัหวดัระนอง ผูป้ระกอบการคาดหวงัให้มีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP 
และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง เพื่อให้มีการพบปะกนับา้งเป็นคร้ังคราว และมีการพูดคุย สร้าง
เครือข่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จาริตา  หินเธาร์, กนัยารัตน์ สุขวธันกุล และคณะ (2552 : บทคดัยอ่) ได้
ท าการศึกษา การจดัการผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บา้นสามคัคีพฒันา บา้นถ ้าเต่า หมู่ 1 
ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงพบวา่ในดา้นการบริหารงานกลุ่มของ
ผูป้ระกอบการ ไดมี้การรวมตวักนั เพิ่มจ านวนสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง และมีการติดต่อสร้างเครือข่าย
อยา่งเขม้แขง็ 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
1. ควรมีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 

จงัหวดัระนอง สร้างกลุ่มเครือข่ายในการส่ือสาร และใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองต่างๆ  
2. ควรมีหน่วยงานของภาครัฐเขา้มาดูแลและจดัอบรมให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ

ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการร้านจ าหน่ายสินคา้อยูเ่สมอ เพื่อให้ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ใหม่ และสามารถน าความรู้
นั้นไปปรับประยกุตใ์ชใ้นกิจการร้านจ าหน่ายสินคา้ของตนเอง 

3. ควรมีการมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาอบรมหรือช่วยพฒันาผลิตภณัฑ์
สินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ให้ไดม้าตรฐาน และไดรั้บการรับรอง อย. จาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. หน่วยงานทางภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการจัดแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ชุมชน เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP และของฝากชุมชน ของ
จงัหวดัระนองโดยเฉพาะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษากระบวนการด าเนินการร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP และของฝาก

ชุมชน จงัหวดัระนอง 
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2. ควรมีการศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดของผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP และของ
ฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
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ด้านผลติภัณฑ์ 
1. ลกัษณะของผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง เป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดวา่อะไรคือจุดเด่นหรือจุดขายผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP และของฝากชุมชน ของร้านท่าน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบคือแหล่งใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. ขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นอยา่งไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. ร้านของท่านมีสินคา้เหมาะสมกบัลูกคา้ประเภทไหน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. สินคา้ประเภทใดท่ีขายดีท่ีสุด 
............................................................................................................................................................. 
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ด้านราคา 
7. ท่านมีการตั้งราคาสินคา้อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
8. ท่านมีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายของร้านอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
9. ท่านมีวธีิการจดัวางจ าหน่ายสินคา้อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10. ท่านมีวธีิการดูแล และจดัการร้านอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
11. ท่านมีวธีิการเลือกสินคา้เขา้ร้านอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
12. ท่านมีวธีิการส่งเสริมการตลาดอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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13. ท่านคิดวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีท าใหท้่านรักษาลูกคา้ไวไ้ด ้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
14. ลกัษณะการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของร้านเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความพงึพอใจในการเลอืกซ้ือสินค้า OTOP 
และของฝากชุมชน จังหวัดระนอง 

 
ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนตวั 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงหนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือกตอบ 
1. เพศ   (    ) ชาย  (    ) หญิง 
2. อาย ุ   (    ) ต ่ากวา่ 21 ปี  (    ) 21 – 30 ปี  (    ) 31 – 40 ปี 
   (    ) 41 – 50 ปี  (    ) 51 – 60 ปี  (    ) สูงกวา่ 50 ปี 
3. สถานภาพ  (    ) โสด  (    ) สมรส  (    ) อ่ืนๆ 
4. อาชีพ   (    ) นกัเรียน/นกัศึกษา (    ) ขา้ราชการ  (    ) พนกังานเอกชน 
   (    ) คา้ขาย  (    ) เกษตรกร  (    ) อ่ืนๆ.................. 
5. ระดบัการศึกษา  (    ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี (    ) ปริญญาตรี   (    ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงหนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือกตอบ 
1. ท่านเหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
 (    ) เพื่อการบริโภค เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์อาหารทะเล 
 (    ) เพื่อการใชส้อย เช่น ภาชนะประกอบอาหาร พวงกุญแจ 
 (    ) เพื่อการตกแต่งร่างกาย เช่น เส้ือผา้ ต่างหู สร้อย เคร่ืองประดบั 
 (    ) เพื่อการตกแต่งบา้นเรือน เช่น ภาพประดบั สินคา้หตัถกรรม 
2. ท่านซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ลกัษณะใดมากท่ีสุด 
 (    ) เคร่ืองเงิน ดีบุก   (    ) ผา้ทอ และผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ 
 (    ) อญัมณีและเคร่ืองประดบั  (    ) ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ สมุนไพร 
 (    ) อาหาร    (    ) เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย 
 (    ) เคร่ืองหนงั    (    ) สินคา้หตัถกรรม 
 (    ) สินคา้ OTOP ต่างๆ   (    ) อ่ืนๆ.......... 
3. ท่านซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนองจากท่ีใด 
 (    ) ร้านคา้ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว (    ) ร้านขายของท่ีระลึกโดยเฉพาะ 
 (    ) ร้ายขายของในโรงแรม  (    ) ร้านหรือคนหาบเร่แผงลอย 
 (    ) หา้งสรรพสินคา้   (    ) อ่ืนๆ.......... 
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4. ช่วงเวลาท่ีท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง คือช่วงเวลาใด 
 (    ) ก่อนเร่ิมการท่องเท่ียว  (    ) ระหวา่งการท่องเท่ียว 
 (    ) ภายหลงัเสร็จส้ินการท่องเท่ียว 
5. เหตุผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง เม่ือท่านตดัสินใจมา
ท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (    ) มีความตั้งใจวา่ถา้มาจะตอ้งซ้ือ (    ) ราคาอยูใ่นระดบัท่ีสามารถซ้ือได ้
 (    ) ผูข้ายแนะน าและโฆษณาเชิญชวนใหซ้ื้อ 
 (    ) สินคา้ทีรูปลกัษณ์ท่ีสะดุดตา  (    ) ผูร่้วมเดินทางแนะน าให้ซ้ือ 
 
ตอนที ่3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัท่ีท่านเลือกตามความเป็นจริง 
 
1. การตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ท่านใหค้วามส าคญัต่อส่ิงใด 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดบัความพงึพอใจในการซ้ือสินค้า OTOP 

และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. ช่ือเสียงของผูผ้ลิต/แหล่งผลิต      
2. ความปลอดภยัจากสารปนเป้ือน      
3. หีบห่อท่ีใชบ้รรจุ      
4. ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน      
5. ประโยชน์ใชส้อย      
ด้านราคา 
6. ราคาเหมาะสม      
ด้านการจัดจ าหน่าย 
7. สถานท่ีวางจ าหน่าย      
8. ความสะดวกในการหาซ้ือ      
9. การจดัวางสินคา้ และการตกแต่งร้าน      
10. บรรยากาศของสถานท่ีจ าหน่าย      
11. ท  าเลท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง      
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ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดบัความพงึพอใจในการซ้ือสินค้า OTOP 

และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
12. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์      
13. การลด แลก แจก แถม      
14. การใหค้  าแนะน าสินคา้ของผูข้าย      
15. ผูข้ายมีอธัยาศยัดี      
16. ผูข้ายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย      
 
2. ลกัษณะสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง ท่ีท่านตอ้งการมีลกัษณะเช่นใด 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดบัความพงึพอใจในการซ้ือสินค้า OTOP 

และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. คุณภาพ      
2. ความคุม้ค่ากบัราคา      
3. เป็นสินคา้ของท่ีระลึกจากธุรกิจชุมชน      
4. มีรูปแบบเป็นสากล ทนัสมยั      
5. สะทอ้นภูมิปัญญาชาวบา้น      
 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคา้ OTOP และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดบัความพงึพอใจในการซ้ือสินค้า OTOP 

และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. สินคา้มีความหลากหลาย      
2. ความสวยงามของหีบห่อ      
3. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์      
4. การบริการของผูข้าย      
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4. ความตอ้งการในการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ระดบัความพงึพอใจในการซ้ือสินค้า OTOP 

และของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. คุณภาพสินคา้      
2. ราคา      
3. การควบคุมสินคา้ในราคายติุธรรม      
4. การใหบ้ริการและอธัยาศยัของผูข้าย      
5. ท  าเลท่ีตั้งของแหล่งจดัจ าหน่าย      
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ภาคผนวก ข 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน 

 ภาพการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP 

ของฝากชุมชน จงัหวดัระนอง 
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ภาคผนวก ค 

ภาพการฝึกอบรม 
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