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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และ 2) กาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้า
ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพคือ
กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี และพัฒนาชุมชน
อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 10 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านเคหะแห่งชาติ อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี เลือกโดยการสุ่มแบบบังเอิญ จานวน
100 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์คือ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
และมีการปรับราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ส่วนการจัดจาหน่ายมีการขยายแหล่งการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 2) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึก
เพื่ อการท่ องเที่ ยวหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภั ณ ฑ์ (OTOP) จังหวัด นนทบุ รี หน่ วยงานภาครัฐควรให้ การส่ งเสริมด้ าน
การตลาด สนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
ด้านเงินทุนควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม่ ด้านการ
จัดการความรู้และข้อมูล ส่งเสริมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตรา
สินค้า การตั้งราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น
คาสาคัญ : พัฒนาศักยภาพการตลาด สินค้าของที่ระลึก หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

Abstract
The purpose of this research was 1) to study the potential of marketing activities of
community groups who made souvenirs to tourists in Nonthaburi province. And 2) set the
guidelines for developing the potential marketing of souvenirs for one Tambon One Product
(OTOP) in Nonthaburi. The sample for qualitative research were the group of Micro Community
Enterprise and group of National Housing Community members in Pakred district Nonthaburi
province and Community Development Amphoe Pakred Nonthaburi derived from purposive
sampling which consisted of 10 persons. The sample for quantitative research were visiting
tourists in aforementioned research site derived from accidental sampling which comprised 100
persons. Research instruments were structured interview and questionnaire. The statistics used
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were mean, Standard Deviation and content analysis. And the results are analyzed as follows. 1)
Community enterprises create new products, adjust prices to the price of goods. Expanding
distribution sources Marketing Promotion with advertising through various media. 2) The
development of marketing potential of OTOP products in Nonthaburi province showed that
government agencies should promote marketing, product design and packaging promotion.
Supply more channels to distribute products. Capital should support low interest loans. To
purchase equipment and machinery for modern production. Knowledge management and
information. Enhance knowledge in production, product development, packaging and branding.
Price setting is more appropriate for product quality.
Keywords : Development of Marketing Potential, Souvenir, One Tambon One Product,
Nonthaburi

บทนา
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญ กับการประกอบการวิสาหกิจชุม ชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้าตามความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม อย่างไรก็ตามการดาเนินงานที่ผ่านมาบางชุมชนประสบ
ความสาเร็ จอย่ างน่ าพอใจ แต่ มี บ างชุ ม ชนที่ ไม่ ส ามารถดาเนิ น การต่ อ ไปได้ ต้ อ งล้ ม เลิ ก กิจ การ ส าหรับ ชุ ม ชนที่
ดาเนินการอยู่ได้ บางครั้งจาเป็นต้องมีการปรับปรุงวิธีการประกอบการ ให้มีการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้า
การเผยแพร่ความรู้เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างกลุ่ ม ซึ่ งช่วยให้การดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
โดยรวม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญหาที่พบในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยคือ ปัญหาด้านการตลาด
ซึ่งมีความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาในระดับนโยบาย ในปี พ.ศ. 2548 ทาให้เกิดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมายหลัก
ในการสร้างรากฐานชีวิต รากฐานเศรษฐกิจให้ชุมชนเป็นหลักประกันความมั่นคงเป็นโครงข่ายความปลอดภัยทาง
สังคม (Social Safety Net) ไม่ให้เสียหายรุนแรงถ้าเกิดพลาดพลั้ง เพราะวิสาหกิจชุมชนไม่ได้ทาแต่เฉพาะในชุมชน
ถ้ามีเหลือกินเหลือใช้ก็ขายออกสู่ตลาดได้ หลักปฏิ บัติ ของวิสาหกิจชุม ชนคือ ท าเพื่อ อยู่รอด เอาชีวิตเป็ นตั วตั้ ง
เอาความสุขเป็นตัวชี้วัด เอาวงจรชีวิตเป็นกรอบเน้นความร่วมมือและเป็นองค์รวม เน้นทุนของชุมชน เน้นตลาด
พอเพียงของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น (เสรี พงศ์พิศ และสุภาส จันทร์หงษ์, 2548, น. 1)
จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่นามาแปร
รูปเป็นอาหาร และที่สาคัญสามารถนาออกจาหน่ายให้กับหลายๆ จังหวัดในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด
โครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ก็ยิ่งทาให้เป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าของจังหวัดนนทบุรีได้ขยายตลาดมาก
ยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่พบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี กลุ่มผู้ผลิตและ
จาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก ต่างกาลังประสบกับปั ญหา
ต่างๆ มากมาย ปัญหาที่กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณ ฑ์
สินค้าของที่ระลึกกาลังประสบคือปัญหาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ในด้านของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การ
บรรจุภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
เปลี่ ย นผ่ า นชุ ม ชนสู่ วิ ถี แ ห่ งความยั่ งยื น เป็ น การพึ่ งพาตนเอง ลดบทบาทภาครั ฐ เพิ่ ม บทบาทภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษาพัฒนาชาวบ้านให้สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยการฝึกอบรมระบบบัญชีต้นทุนและ
การวางแผนธุรกิจ เพื่อนาไปสู่การวางแผนการผลิต ลดต้นทุน -เพิ่มรายได้ ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นทุก
รายให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค การเติบโตเป็นกลุ่ม/สถาบันที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในทุกระดับ พัฒนาชุมชนโดยชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สืบทอดภูมิ

- 35 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

ปัญญาสู่รุ่นลูกหลาน สร้างช่องทางการจาหน่ายแบบถาวร ทั้งในและต่างประเทศ เป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลแบบยั่งยืน
จากการวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์สิ นค้าของที่ระลึกเบื้องต้นพบว่า โดยภาพรวมแล้วธุรกิจผลิตภัณ ฑ์
สินค้าของที่ระลึกยังมีปัญหาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การบรรจุ
ภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกที่ผลิตและ
จาหน่ายโดยกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ์จะเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการ
ท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประชากร คือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ อาเภอ
ปากเกร็ด นนทบุรี และกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพคือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้าน
การเคหะแห่งชาติ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพัฒนาชุมชนอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 10
คน และการวิจัยเชิงปริมาณ คือนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านเคหะแห่งชาติ อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 100 คน เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้า
ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมี
ระยะเวลาในการทาวิจัยตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) เกิ ด ขึ้ น ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2544 และด าเนิ น การอย่ างเป็ น
รูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของชุมชน เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่ บ้าน ชุมชนหรือ ตาบล เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้นาทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณ ภาพที่มี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่เป็น ที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการ
พึ่งตนเองของชุมชน และรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าชุมชน
สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 2560)
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิ จชุ ม ชนเป็ น แนวคิ ด ที่ มุ่ งแปรรูป ผลผลิต ตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือผลิ ตผลโดย
ครอบครัวในชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมี
หลักการคิดที่สาคัญ คือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง
ลดรายจ่ายให้ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้ตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่
ร่วมในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านกาไรสูงสุดและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการที่คนกลุ่มหนึ่ง
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ในชุม ชนมาร่ว มมื อ กัน ท าอะไรบางอย่ างที่ เกี่ย วกั บ การผลิ ต การแปรรูป การจั ด การทรัพ ยากร การจัด การทุ น
การจัดการตลาดโดยมีการซื้อขายในลักษณะสหกรณ์ แต่แตกต่างกันที่ระเบียบและกฎเกณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเน้น
การแบ่ งปั น การช่วยเหลือ กัน มากกว่าการแข่งขัน วิสาหกิจชุ มชนจึ งเป็ นหน่ วยที่ ท าให้เกิ ดความร่วมแรงร่วมใจ
การช่ วยเหลือ กัน ของคนในชุ ม ชน (เสรี พงศ์ พิ ศ , 2552) ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ ในการด าเนิ น กิจ การของวิสาหกิ จ ชุม ชน
เรียกว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การให้บริการ
หรือการอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และ
ระหว่างชุมชน (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2560)
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด(Marketing strategy) คื อ กลไกที่ อ งค์ ก ารด าเนิ น การเพื่ อ สร้า งคุ ณ ค่ าให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
เกิดความสัมพันธ์และการตอบสนองเชิงบวก ลูกค้าเกิดความประทับใจ ใช้สินค้าหรือบริการ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้
องค์การประสบความสาเร็จในการทางาน กลยุทธ์การตลาดยังเป็นหลักเกณฑ์ ที่จะใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์
ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการตัดสินใจในค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และ
การจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือ
เหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ (Kotler, 2000,
p. 14) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกันว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จึงต้องพัฒนาที่ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดที่ควบคุมได้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมของสมบูรณ์ ขันธิโชติ และชัชสรัญ รอดยิ้ม (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดกลุ่ม OTOP จังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษากลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่าผู้ประกอบการ
OTOP ขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -บรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
การตลาด เครือ ข่ าย OTOP ไม่เข้ ม แข็ งขาดความร่วมมื อ ของบุ คคลในเครือ ข่าย ขาดเงิน ทุ น ในการด าเนิ น งาน
การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง
กับผู้จัดจาหน่ายและหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการคัดเลือกสินค้าเด่นของกลุ่มเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของ
กลุ่ ม หรื อ เครื อ ข่ า ย จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการ OTOP ของจั งหวั ด นนทบุ รี เพื่ อ ใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการ
ปรึกษาหารือ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งในการจาหน่ายสินค้า ต้องสร้างตราสินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักกับผูบ้ ริโภค และ
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่า ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจและปรับปรุงส่วนประสมการตลาดในด้านราคา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ เกิดสิ่ งกระตุ้น และสิ่ งดึ งดู ดใจ ต่ อ
นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดสงขลา เพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุนจัดอบรมโครงการให้ความรู้ ในเรื่องส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนประสม
การตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดสิ่งกระตุน้ กับนักท่องเที่ยว
ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีและพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ อาเภอปากเกร็ด
จั งหวั ด นนทบุ รี ที่ ผ ลิ ต ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) จั งหวั ด นนทบุ รี และ
นักท่องเที่ยวทีเ่ ข้ามาเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
1. วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ที่ผลิตของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนาชุมชนอาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 10 ท่าน เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาด
สินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
2. การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้าน
การเคหะแห่ งชาติ อ าเภอปากเกร็ด นนทบุ รี และเลือ กซื้อ สิ นค้ าของที่ ระลึก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ยวหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี เลือกโดยการสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 100 คน เพื่อสารวจด้านการตลาดของกลุ่ม
ชุมชนที่รวมตัวกันทาของที่ระลึกจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม มาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ศักยภาพด้านการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ผู้วิจัยมีการตั้งประเด็นคาถามโดยมีแนว
คาถามประกอบการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการทางานในปัจจุบันของกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็นบริบทชุมชน และ
ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความสาเร็จของการจัดการกลุ่ม เพื่ออธิบายถึงศักยภาพในการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ชัดเจนขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยมี ส ถิ ติ พื้ น ฐานที่ ใช้ ได้ แก่ สถิ ติ เชิ งพรรณนา ค่ า ความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)

สรุปและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อ
การท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก(𝑋̅ = 3.99) โดยมี
การออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าของที่ระลึกใหม่ๆ เสมอ ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.07)
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตมีระดับมากที่สุด พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างดี ด้านราคา อยู่ในระดับมาก (𝑋̅= 4.15) มีการติดป้ายบอกราคาผลิตภัณฑ์ และราคาใกล้เคียงหรือถูกกว่า
สินค้าของที่ระลึกประเภทเดียวกัน ด้านการจัดจาหน่ายมี อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅= 4.27) โดยมีความสะดวกในการ
หาที่ตั้งร้านจัดจาหน่าย และสามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์
สภาพการทางานในปัจจุบันของตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้สมาชิกเกิด
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย ทิศทาง และการดาเนิ นงานกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มแบบ

- 38 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

สมาชิกมีส่วนร่วมในลักษณะของกรรมการ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการทางาน ด้านการผลิต
มีแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นการลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการ
สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัด นนทบุ รี พบว่า การบริหารจั ดการด้านตลาด (Market) กลุ่ ม ผู้ผ ลิต มีก ารพั ฒ นารูป แบบผลิต ภั ณ ฑ์ ยั งไม่
หลากหลายเท่าที่ควร และผลิตภัณฑ์สนิ ค้าของที่ระลึกที่กลุ่มผลิตได้ยังไม่ใช่สินค้าที่สามารถนาไปใช้งานได้ทันทีลูกค้า
จะต้องนาไปประกอบหัวสินค้าของที่ระลึกเพิ่มเติม เช่น โคมไฟ การที่กลุ่มผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าของที่ระลึกที่
สาเร็จรูปได้เนื่องจากขาดเครื่องมือในการประกอบหัวสินค้าของที่ระลึก และขาดเงินทุนที่จะซื้อเครื่องมือ นอกจากนี้
ช่องทางการจัดจาหน่ายยังจากัดมีเพียงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ และกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิม กลุ่มผู้ผลิต
มีความประสงค์จะส่งสินค้าออกไปจาหน่ายยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน แต่ทว่าพวกเขาไม่ทราบขั้นตอนในการจัดส่ง
ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารเอกสารใดบ้างในการดาเนินการเพื่อขออนุญาตส่งสินค้าไปจาหน่ายยังต่างประเทศและ
มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ในการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผู้ผลิตมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่น้อยมาก ช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักของกลุ่มผู้ผลิตใช้ การประชาสัมพันธ์โดยผ่านทาง Social Network
เช่น Facebook เป็นต้น นอกจากนี้ใช้วิธีแบบการบอกปากต่อปากของกลุ่มลูกค้ากันเอง
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการด้านตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมด้านการตลาด
สนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์และบรรจุภัณ ฑ์ จัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยให้
ความรู้ในด้านการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านขั้นตอน
การส่งสินค้าออกไปจาหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย เช่น การที่กลุ่มผู้ผลิตต้องพยายาม
เข้าถึงข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไปร่วมออกบูธในโครงการที่รัฐได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการใช้ Social
Network ช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น การสร้าง Page ของกลุ่มผู้ผลิต Line Application เป็นต้น หรืออาจมีหน่วยงาน
ใดดาเนินการให้ในเบื้องต้นตลอดจนกระทั่งการช่วยหาตลาดเพื่อการส่งออกให้กับกลุ่มผู้ผลิตเพิ่มเติม ด้านเงินทุนควร
สนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตได้นามาซื้อเครื่องมือเพื่อต่อยอดในการผลิต สินค้าใหม่ ๆ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในการส่งออกผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศให้มากขึ้น ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล
ส่งเสริมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า การตั้งราคาสินค้าให้มี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น
อภิปรายผล
แนวทางในการพัฒ นาศัก ยภาพการตลาดสินค้ าของที่ ระลึกเพื่อ การท่ องเที่ ยวหนึ่ งต าบลหนึ่งผลิตภั ณ ฑ์
(OTOP) จังหวัดนนทบุรี พบว่า การบริหารจัดการด้านการตลาด (Market) กลุ่มผู้ผลิตมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร และผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกที่กลุ่มผลิตได้ยังไม่ใช่สินค้าที่สามารถนาไปใช้งานได้ทันที
ลูกค้าจะต้องนาไปประกอบหัวสินค้าของที่ระลึกเพิ่มเติม เช่น โคมไฟ การที่กลุ่มผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าของที่
ระลึกที่สาเร็จรูปได้เนื่องจากขาดเครื่องมือในการประกอบหัวสินค้าของที่ระลึก และขาดเงินทุนที่จะซื้อเครื่องมื อ
ช่องทางการจัดจาหน่ายยังจากัดมีเพียงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ และกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิม กลุ่มผู้ผลิต
ไม่ มี ค วามรู้ในการส่ งสิ น ค้ าออกไปจ าหน่ า ยยั ง ต่ า งประเทศ นอกจากนี้ ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ ากลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่น้อยมาก แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการด้านตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การ
ส่งเสริมด้านการตลาด สนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่
เพิ่ มมากขึ้น ด้านเงิน ทุน ควรสนับ สนุนแหล่งเงินกู้ด อกเบี้ ยต่า เพื่อการจัดซื้ออุ ปกรณ์ และเครื่องจั กรในการผลิ ต
สมัยใหม่ ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล ส่งเสริมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ และตราสินค้า การตั้งราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์พิสุทธ์ อ้วนล้า และคณะ (2560) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอ
ทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่า การบริหารการตลาด กลุ่มใช้เครือข่ายโอทอปและทีมประชารัฐเป็นช่อง
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ทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีการตั้งราคาสูงกว่ากลุ่มผู้ผลิตรายอื่นโดยเน้นคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและเน้นอัตลักษณ์ของชุมชน ผลิตสินค้าได้ในปริมาณน้อยใช้ Hand Made
การส่งเสริมการขายใช้ภาครัฐและภาคเอกชนในการเผยแพร่และโฆษณาประชาสัมพันธ์ และงานวิจัยของ ปุณฑริกา
สุคนธสิงห์ (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าใน
เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพและสวยงามตรงตามความต้องการของลูกค้า สมาชิก
มีกลุ่มมีความรู้ทักษะและความสามารถด้านการผลิต กลุ่มมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ กลุ่มมีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรสาหรับการผลิต กลุ่มมีการแต่งตั้งประธาน และคณะกรรมการดาเนินงานที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม ผู้นากลุ่มสามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม กลุ่มมีการจัดหาเงินทุน ทั้งจาก
ภายในและภายนอก
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมด้านการตลาดสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณ ฑ์ จัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่ เพิ่มมากขึ้น ด้านเงินทุนควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม่ ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล ส่งเสริมการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า การตั้งราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้ามากขึ้น การกระจายสินค้าและไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการส่งต่อหรือแนะนาลูกค้าไปยังร้านที่เป็น
เครือข่ายกัน รวมถึงการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรงและการใช้พนักงาน
ขายที่ มีค วามรู้ความเชี่ ยวชาญ จากแนวทางดั งกล่ าวข้างต้ น จะท าให้ ผู้ ประกอบการสิน ค้ าของที่ระลึ กเพื่ อการ
ท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี สามารถแข่งขันและเกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ
ทางการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. หน่วยงานภาครัฐควรหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ผลิตสินค้าของ
ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริง
2. หน่วยงานภาครัฐควรหาแนวทางสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการดาเนินธุรกิจให้แก่ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนฯ ที่ผลิตสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ร่วมถึงการ
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
3. กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ผลิตสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) จั งหวั ด นนทบุ รี ควรพั ฒนาศั กยภาพด้ านการตลาดด้ วยการสร้ างเครื อข่ าย OTOP เพื่ อให้ ผู้ ประกอบการมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันและกัน เช่น การร่วมกันกาหนดราคา คุณภาพของสินค้า การแลกเปลี่ยนปัญหา
ร่วมกัน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่สาคัญกับสมาชิก ทาให้สมาชิกมีโอกาสในการรับรู้ และมีโอกาสในการจัดจาหน่ายสินค้า
ร่วมกัน
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