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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 
1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น 2) เพ่ือศึกษาปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP  (ระดับ 
1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น  และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรและได้ระดับดาว
โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2559  จ านวนรวมทั้งสิ้น 212 ราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยจ านวน 111 ราย จาก 26 อ าเภอ โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD)  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(2) ลักษณะของผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการฯ  เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน รวมตัวกันเป็นกลุ่มในชุมชน  ด าเนิน
ธุรกิจมาแล้ว 1-5 ปี ประเภทผลิตภัณฑ์ตามการคัดสรรเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการคัดสรรในระดับ 4 ดาว โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-30,000 บาท (3) ประเด็นปัญหาทาง
การตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ประกอบการยังขาดเงินลงทุน
สนับสนุนเพื่อการผลิตและขยายกิจการ ปัญหาด้านราคา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารต้นทุนในการผลิตให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน  ปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความต้องการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)  และ
ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิต 
 

 

1,2อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ/ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 
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สื่อ Social Media ประเภทต่างๆ อาทิ เว็บไซต์  เว็บเพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือการเข้าถึงและขยาย
ฐานลูกค้าให้กว้างและสะดวกที่สุด การศึกษาปัญหาทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ถือเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการ รองลงมาคือ ปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามล าดับ 
 แนวทางการพัฒนาจึงควรเน้นไปที่ 1) ด้านการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบการในด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 2) การสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนและแหล่งจัดจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ิมเติมจากการจัดงานเทศกาลประจ าปีของ
อ าเภอ  งานเทศกาลประจ าปีของจังหวัด และงานจัดแสดงสินค้า OTOP ในแหล่งต่างๆ งานถนนคนเดินของ
ทางอ าเภอและจังหวัด  โดยอาจเน้นไปในด้านการจ าหน่ายผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media) ประเภทต่างๆ 
และแหล่งจัดจ าหน่ายในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  
 
ค าส าคัญ : ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาด,  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น   
 
Abstract 
 The main objectives of this study are to: 1) explore the characteristics of OTOP 
entrepreneurs (1 to 5 star levels) in Khon Kaen, 2) study the marketing problems of OTOP 
entrepreneurs in Khon Kaen, and 3) examine the possible methods to improve marketing 
strategy of the OTOP entrepreneurs in Khon Kaen. Questionnaires were used as a data 
collection tool. The samples are 111 OTOP entrepreneurs out of the total 212 that were 
qualified and given star ratings by Provincial Community Development Office of Khon Kaen in 
2016. The sample size was determined using Krejcie and Morgan’s sample size table. Data 
analysis was performed using descriptive statistics. Measures include percentage, means, and 
standard deviation (SD). 
 The results show that the majority of OTOP entrepreneurs in Khon Kaen are women 
over 51 years old. Their educational qualifications are high school diploma or vocational 
certificate. The entrepreneurs are mainly community-based enterprises which have been in 
business for 1-5 years. The main products are fabrics and apparels with a 4-star level. The 
average monthly income is between 10,001-30,000 baht. Prevalent marketing problems are 
sorted into 4 respective categories: production, pricing, distribution channels, and marketing 
strategy. First, a lack of funding undermines the production capacity and hinders business 
expansion. Second, the entrepreneur’s insufficient capital management often leads to bad 
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pricing. Next, a lack of digital media expertise prevents the entrepreneur from exploring new 
distribution channels on social media platforms. Lastly, the entrepreneur requires more 
support in digital marketing training, particularly social media marketing (e.g. website, 
Facebook, Line), which could enhance the products’ accessibility and their customer base. 
 Generally, the marketing strategy problem appears to be a major concern of the 
entrepreneurs, followed by distribution channels, production, and pricing respectively. 
Therefore, the recommendations for development are: 1) organizing ‘marketing strategy’ and 
‘channel design’ workshops for local entrepreneurs, and 2) seeking new investors and 
distributors by requesting additional support from the government or other associated 
organizations. Providing the entrepreneurs opportunities to exhibit their products in cultural 
events such as annual festival on district and provincial levels, OTOP exhibitions, and 
walking-street fairs could be beneficial. Also, products distribution via social media platforms 
and modern trade retailers should be considered. 
 
Keywords: Marketing problems and development, OTOP entrepreneur in Khon Kaen 
 
1. บทน า 
 โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ
เรียกว่า OTOP (One Tambon One 
Product) เป็นโครงการเพ่ือให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสัยทัศน์รวมภายใต้ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก โดยมีเป้าหมายเพ่ือรักษา
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต  การ
บริหารจัดการที่ดีและลดความยากน (กรมพัฒนา
ชุมชน. 2545 : 1) นอกจากนี้ โครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ยังเป็นแนวคิดประการหนึ่งที่จะสร้าง
ความเจริญให้แก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือ
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็น

สินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) พ่ึงตัวเองและ
คิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-reliance Creativity) และ
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) (เกศริน โฉมตระการ. 2551 : 2) 
 การด าเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นโครงการตาม
นโยบายการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด าเนินโครงการโดยกรมการพัฒนา
ชุมชน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP และการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1-5 
ดาว) ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ น าไปใช้
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ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก าหนดด าเนินการคัด
สรรฯ ทุกๆ 2 ปี ในปี พ.ศ.2559 คณะกรรมการ
อ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ มีมติ
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม พ.ศ.2558 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินการโครงการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.
2559 โดยการด าเนินการคัดสรรฯ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะ
น า ไปสู่ ก าร พัฒนาผลิ ตภัณฑ์  เ พ่ื อจั ดระบบ
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) เ พ่ือเสริมสร้าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคล
ทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่สร้างรายได้และความ
เข้มแข็ง ให้กับชุมชน และเ พ่ือกระตุ้นให้ เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (กรมพัฒนาชุมชน. 2559 : 
1) และจากการที่กระทรวงพาณิชย์จับมือกับ
องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  ใน
การเปิดตัว โครงการน าร่องในการพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่น  ให้ เป็น เมืองศูนย์กลางประชาคม
เศรษฐกิ จอ า เซี ย น  ( AEC) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ถือเป็น
โอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มี เขตการ
ปกครองจ านวน 26 อ าเภอ จ านวน 199 ต าบล 
จ านวนหมู่บ้านในเขตชนบท 2,331 หมู่บ้าน และ
จ านวนชุมชนในเขตเมือง 472 ชุมชน  จ านวน
ประชากร 1,797,795 คน  และยังเป็นเมือง MICE 

CITY 1 ใน 5 ของประเทศ มีการด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
OTOP  ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ปี 2557-2559 จ านวน 1,441 กลุ่ม/ราย  
จ านวน 2,788 ผลิตภัณฑ์ มีการเข้าคัดสรรสุดยอด
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 (OTOP 
Product Champion : OPC) จ านวน 276 
ผลิตภัณฑ์  มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผ่ านการคั ดสรรจั ดระดับการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ระดับ 1-5 ดาว จ านวน 212 ผลิตภัณฑ์ 
จ าแนกเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร  46 ผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 9 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 75 ผลิตภัณฑ์  กลุ่มของใช้ 67 
ผลิตภัณฑ์  และกลุ่มสมุนไพร 15 ผลิตภัณฑ์  และ
จังหวัดขอนแก่นยังมีการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การตลาด ทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ
แก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ยอดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25  
จังหวัดขอนแก่นยังมีการก าหนดแผนการขับเคลื่อน
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน  
อาทิ ด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่เน้นสร้างสรรค์
ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้
ขยายตัว  เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล  รวมถึงเสริมสร้างองค์การให้มี
ขีดสมรรถนะสูง  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้น
กิจกรรมหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนา
อาชีพ พัฒนารายได้ และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวสู่อาเซีย  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการจัดแสดงสินค้าในงาน 
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OTOP หลากหลาย (เอกสารรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1-2 ปี พ.ศ.2559) 
 ดังนั้น การศึกษาวิจัยถึงปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัด
ขอนแก่นครั้งนี้  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ช่วยให้ค้นพบแนวทางในการพัฒนาทางการตลาด
แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในด้านส่วนประสมทาง
การตลาดแต่ละด้านที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ ป ระกอบการผลิ ตภัณฑ์  OTOP ในจั งหวั ด
ขอนแก่น  สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และส่งผลต่อการเพ่ิมยอดขาย
ของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดขอนแก่นต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัด
ขอนแก่น 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) 
ในจังหวัดขอนแก่น  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 
1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น
ส่วนๆ ดังนี้ 

  ส่วนที่  1  การศึกษาข้อมูลทั่ ว ไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และ  
  ส่วนที่  2 ข้อมูลลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 
   1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้  คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ใน
จังหวัดขอนแก่น ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP และหรือผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2559 
จ านวน 212 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 111 ราย จาก 26 อ าเภอ 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คื อ  แบบสอบถามปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ ์
OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น ได้
จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ (Question and 
collection) ผ่ านทางส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
จาก เอกสารวิ ช าการ  ร าย งานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
ขอนแก่น ครั้งที่ 1-2 ปี พ.ศ.2559) ทฤษฎีและ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องมาเปลี่ยนเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและน ามาสร้างเป็นข้อค าถาม  
   3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน า
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้สถิติ เชิงบรรยาย 
(Descriptive statistics) เข้ามาช่วยในการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ผล ประกอบด้วย 
ก า ร ห า ค่ า ค ว า มถี่  ( Frequency) ค่ า ร้ อ ยล ะ 
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(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard division) 
  ส่วนที่ 3  การศึกษาข้อมูลปัญหาทาง
การตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ใน
จังหวัดขอนแก่น ในประเด็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 4 ด้าน อันประกอบ
ไปด้วย ด้ านผลิตภัณฑ์  (Product) ด้ านราคา 
(Price)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  รวมถึง
การสรุปข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนาที่เป็น
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 
 
4. ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1  การศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ว ไปของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
82.9 อายุ 51 ปีขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 41.4 
รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 39.60  
อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 12.6 และอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 6.30 ตามล าดับ  ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 30.60 
รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 24.30 และส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 19 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูลลักษณะของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัด
ขอนแก่น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน (กลุ่มคนที่
รวมตัวกันเป็นกลุ่ มในชุมชน) ร้อยละ 63.10 
รองลงมาเป็นผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว 
ร้อยละ 32.40 และเป็นผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ร้อยละ 4.50  ผู้ประกอบการ
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี ร้อยละ 34.20 ระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี และระยะฯ 11-
15 ปี เท่ากัน ร้อยละ 24.30  โดยเป็น
ผู้ ป ร ะกอบการตามการคั ดสรร ในประ เภท
ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 44.10 
มากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ประกอบการประเภท
ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ร้อยละ 
29.70 ประเภทอาหาร ร้อยละ 13.50 และหาก
จ าแนกผู้ประกอบการตามระดับของผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการคัดสรร เป็นระดับ 4 ดาวมากที่สุด ร้อยละ 
45.90  และระดับ 2 ดาวรองลงมา ร้อยละ 21.6 
ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 18.9 ระดับ 1 ดาว ร้อยละ 
8.1 และระดับ 5 ดาว ร้อยละ 5.4 ตามล าดับ ใน
ด้านรายได้ ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 52.30  รายได้ระดับรองลงมา
ระหว่าง 30,001-60,000 บาท ร้อยละ 18.90  
และ 150,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3  การศึกษาปัญหาทางการตลาด
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัด
ขอนแก่น 
  ปั จจั ยด้ านผลิ ตภัณฑ์  ( Product) 
พบว่า โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีปัญหาทาง
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การตลาดเกี่ยวกับการขาดเงินลงทุนสนับสนุนเพ่ือ
การขยายผลิตภัณฑ์และกิจการ อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  รองลงมาคือยังต้องให้มีการ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการสร้างนวัตกรรมที่
แปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และยังมีความต้องการได้รับ
ความรู้ ความเข้ าใจในด้านการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์หรือการน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การผลิ ต โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.82 เท่ ากั น 
ผู้ ประกอบการมี ความต้ องการอุปกรณ์หรื อ
เครื่องจักรที่พอเพียงหรือการพัฒนากระบวนการ
ผลิตสินค้าของตนให้ได้ปริมาณการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
อยู่ ในระดับมาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.74   
ผู้ประกอบการยังมีความต้องการได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อมั่น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ผู้ประกอบการยังขาดแรงงานที่
เพียงพอต่อการผลิตสินค้าให้ทันต่อค าสั่งซื้อของ
ลูกค้าตามก าหนด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41  ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่ยังขาดความโดดเด่น สะดุดตา หรือยังไม่
ดึงดูดความสนใจของลูกค้าเท่าที่ควร อยู่ในระดับ
ป า น ก ล า ง  โ ด ย มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  3.40  
ผู้ประกอบการยังขาดระบบการบริหารจัดการด้าน
การควบคุมวัตถุดิบ การสั่งซื้อวัตถุดิบ และระบบการ
จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35  ผู้ประกอบการยังพบ

ปัญหาด้านแหล่งวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้า 
หาซื้อวัตถุดิบได้ยากหรือวัตถุดิบมีราคาเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ อยู่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34  ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการยังไม่เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32  ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ยังไม่
เป็นทีรู้จักหรือยอมรับของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เท่าที่ควร อยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.26 บรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ใช้ใน
ปัจจุบันยังท าหน้าที่ ในการรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23  ในการผลิตสินค้าแต่ละ
ครั้ง ผู้ประกอบการสามารถผลิตได้จ านวนน้อย ไม่
ทันต่อการสั่งซื้อ อีกทั้งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยัง
ขาดความแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างเด่นชัด อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.19  
ผู้ประกอบการยังขาดความชัดเจนในการก าหนด
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือยังรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ไม่ดีพอ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.16  ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี
ต้นทุนสูงและตราผลิตภัณฑ์ยังขาดเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นต่อการสร้างการจดจ าของลูกค้า อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15  ผลิตภัณฑ์ยัง
ขาดมาตรฐ านด้ านการควบคุ มคุ ณภาพใน
กระบวนการผลิต หรือมีคุณภาพการผลิตในแต่ละ
ครั้ งไม่สม่ าเสมอ อยู่ ในระดับปานกลาง โดย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.12  และปัญหาผลิตภัณฑ์มี
คุณสมบัติที่ยังไม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ตามล าดับ 
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 ปัจจัยด้านราคา (Price) พบว่า โดย
ภาพรวมผู้ประกอบการมีปัญหาทางการตลาด
เกี่ยวกับการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
ต้นทุนในการผลิตเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนมาก
ที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.39รองลงมาคือ คู่แข่งขันมีการปรับราคาบ่อยครั้ง
จนท าให้ส่งผลกระทบต่อการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21  
ผู้ประกอบการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ตามคู่แข่งขันใน
ระดับเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เ ท่ า กั บ  3.10  ก า ร ตั้ ง ร า ค าผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข อ ง
ผู้ประกอบการในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.03  และราคาผลิตภัณฑ์ที่ตั้งไว้ต่ ากว่าต้นทุนจริง 
(ยังไม่ได้รวมต้นทุนอย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน) อยู่
ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) พบว่า โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีปัญหา
ทางการตลาดเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94  รองลงมาคือ ปัญหาด้านการขาด
ความรู้ ในการหาช่องทางน าสินค้าส่ งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ปัญหาด้านการมีช่องทาง
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
กว้างขวางเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  3.64  ปั ญ ห า ด้ า น ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายยังไม่รู้จักช่องทางในการสั่ งซื้อ

ผลิตภัณฑ์อย่างทั่ วถึง อยู่ ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  ปัญหาด้านความถี่ในการออ
กร้านจัดแสดงหรือจ าหน่ายสินค้ายังไม่เพียงพอ อยู่
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37  และ
ปัญหาด้านการที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับข่าวสาร
หรือการสนับสนุนให้มีการออกร้านจ าหน่ายสินค้า
จากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 
ตามล าดับ 
 ปั จ จั ย ด้ า นก ารส่ ง เ ส ริ ม กา รตลาด 
(Promotion) พบว่า โดยภาพรวมผู้ประกอบการมี
ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ ความ
ต้องการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อ
สังคม (Social Media) ประเภทต่างๆ อาทิ 
เว็บไซต์ เว็บเพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือให้
ลูกค้าเข้าถึงได้มากและสะดวก อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ปัญหา
ด้านการขาดสื่อโฆษณาที่สามารถสื่อสารจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ปัญหาด้านการมีต้นทุนใน
การใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ที่ค่อนข้างจ ากัด 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  ปัญหา
ด้านการขาดการวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย (ลด แลก แจก แถม) อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
การกระตุ้นยอดขาย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53  และปัญหาด้านการที่ผู้ประกอบการ
มีปริมาณลูกค้าเก่ามากกว่าลูกค้าใหม่ อยู่ในระดับ
ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ตามล าดับ 
 
 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

31 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยในครั้ง
นี้  ผู้ วิจัยขออภิปรายตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. ลักษณะของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัด
ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่รวมตัว
กันเป็นกลุ่มในชุมชน ซึ่งประกอบธุรกิจระหว่าง 1-
5 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ในระดับ 4 ดาว มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-30,000 บาท 
  2. ปัญหาทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP  (ระดับ 1-5 ดาว) 
ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าปัญหาด้านการส่งเสริม
การตลาดของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมาก  โดยเฉพาะในด้านความต้องการการ
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อเครือข่าย
สังคม (Social Media) ประเภทต่างๆ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าได้มากและสะดวกยิ่งขึ้น  
อันดับรองลงมาคือ ปัญหาด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ได้แก่ปัญหาด้านผู้ประกอบการมีความ
ต้องการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่  การที่
ผู้ประกอบการยังขาดเงินลงทุนสนับสนุนเพ่ือการ
ผลิตและการขยายกิจการ    และปัญหาด้านราคา 
ได้แก่  การที่ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการบริหารต้นทุนในการผลิตให้เกิดความ
คุ้มค่าคุ้มทุน  ตามล าดับ 
  3. แนวทางในการพัฒนาการตลาด
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 
ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น  

   3.1 ควรเน้นด้ านการจัดการ
อบรมเพ่ิมเติมทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ด้านการบริหาร
ต้นทุนในการผลิต 
   3 .2  การจั ดหาแหล่ ง เ งิ นทุ น
สนับสนุนเพ่ือการผลิตและการขยายกิจการ จาก
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคสถาบัน
การเงินที่เก่ียวข้อง 
   3.3 การสนับสนุนให้มีหน่วยงาน
ที่เข้ามาสนับสนุนการผู้ประกอบการในด้านสื่อ
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) เพ่ือเกิด
การเพ่ิมและขยายช่องทางทางการตลาดและการ
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงแหล่งผลิต และได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น 
   3 . 4  เ น้ น แ ห ล่ ง จั ด จ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ้น  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีอายุมาก และส าเร็จการศึกษาเพียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จึง
สะท้อนต่อผลการวิจัยปัญหาในด้านการส่งเสริม
การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เกิดขึ้นได้
ว่า ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสื่อ
เครือข่ายสังคม (Social Network และ Social 
Media) และไม่สามารถผลิตสื่อเองได้   จึ งขอ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา อาทิ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนของจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ เ กี่ ยวข้อง  อาจพิจารณาการจัดท า 
“โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา”เข้า
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มาช่วยสนับสนุนในการจับคู่ให้นักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถด้ านคอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ  หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจับคู่ (Matching) 
ในการช่วยจัดท าสื่อที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ประกอบการ 
น าความรู้ความสามารถของนักศึกษามามีส่วน
ช่วยเหลือบริการสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ ก็จะท า
ให้เป็นโครงการความร่วมมือในการช่วยขยายช่อง
ทางการการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด
ที่เข้าถึงลูกค้าได้อีกทาง 
 2. การจัดให้มี “สื่อประชาสัมพันธ์กลาง
ของทางจังหวัดขอนแก่น” ที่เน้นการสื่อสารเฉพาะ
ด้านสินค้า OTOP เพ่ือให้เกิดการสร้างการรู้จัก 
(Brand Awareness) รณรงค์และให้การสนับสนุน
การเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น มี
คุณภาพ เข้าสู่การประชาสัมพันธ์โดยทางจังหวัด
ขอนแก่นโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นโอกาส
เหมาะที่ ในปี  พ.ศ. 2559 นี้  ทางจังหวัดมีการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการทั้ง 26 
อ าเภออย่างชัดเจน ในการรณรงค์โครงการต่างๆ 
ผ่านสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด คือ ไดโน่  อาทิ  
โครงการไดโน่ชวนชิม โครงการไดโน่ชวนช็อป ซึ่ง
ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการฯ ได้น าสินค้าของตนเองเข้าร่วม
โครงการ 
 3. การเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือ
แหล่งวางจ าหน่ายจากที่มีอยู่เดิมคือการจัดงาน 
OTOP ภูมิภาค งาน OTOP City  ร้านค้าประชา
รัฐสุขใจ  OTOP ขอนแก่นชวนชิม ในรูปแบบต่างๆ 
มากขึ้น โดยการจัดท าโครงการความร่วมมือกับ
ทางโรงแรมต่างๆ ร้านอาหาร  สถานีบริการน้ ามัน 
สถานที่ท่องเที่ยว หรือธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ 

(Modern Trade) ในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือรณรงค์
ร่วมกัน 
  4.  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลิตภัณฑ์หนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์  ในเขต
ใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือศึกษาปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
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