
การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

THE MARKETING DEVELOPMENT POTENTIAL OF OTOP 

IN BANGKOK ON COOK-TO-ORDER GROUP 

 

ภาคภูมิ  พัฒนสุพงษ 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูรับผิดชอบบทความ 

Parkpoom  Pattanasupong 

Email: 6214060014@rumail.ru.ac.th Faculty of Business Administration 

Ramkhamhaeng University, Thailand 

Corresponding Author 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัด

กรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง (2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณี

กลุมอาหารตามสั่ง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปจจัยความพรอมของผูประกอบการและปจจัยทางการตลาด ท่ี

มีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมอาหารตามส่ัง ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบใชสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชากร เขตบางพลัด ในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุระหวางต่ํากวา 30 ป มีศาสนาพุทธ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน 20,001-

25,000 บาท สวนปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน ทําใหความพรอมในการพัฒนา

ดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่งไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  สวนปจจัยความพรอมของผูประกอบการและปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานเงินทุน ดานแรงงาน ดาน

การจัดการ ดานวัฒนธรรมอาหาร ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรและ

ดานกระบวนการ มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหาร

ตามส่ัง  และสวนปจจัยทางการตลาด  ประกอบดวย ดานองคประกอบทางกายภาพ ไมมีความพรอมตอการพัฒนาดาน

ศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง 

คําสําคญั:  พัฒนาการตลาด, ตลาด OTOP, อาหารตามส่ัง 

 



 

Abstract 

 This research is aim for (1)  to study on The Marketing Development Potential of OTOP in Bangkok 

on Cook-to-Order Group. (2) to study on The Marketing Development Potential of OTOP in Bangkok on 

Cook-to-Order Group of OTOP in Bangkok on Cook-to-Order Group divide by Personal factor (3) to study on 

The Entrepreneur’s Readiness and Marketing factor that affect to The Marketing Development Potential of 

OTOP in Bangkok. In case of a group of Cook-to-order, the target group is a group of cooks to order in Bang 

Phlat district Bangkok total 40 0  head, the research tool is the questionnaire to collect the data and using 

the descriptive statistic such as Frequency, Percentage, Mean, and Standard deviation, testing hypotheses 

for comparison using statistical t-test and One way Anova, LSD (Least Significant Difference) method and 

multiple regression statistics 

 The hypothesis result revealed that the majority of the example group in Bangkok is female: 

Buddhist, age under 30  years old, with bachelor’s degree, and with average monthly income between 

20,001-25,000 baht. The difference in personal factors, such as sex, age, religion, and education level are 

not influencing the readiness of the marketing development potential of OTOP in Bangkok, in terms of the 

subject of cook-to-order with significant statistic at level 0 . 0 5 .  For the entrepreneur’s readiness and the 

marketing factor contain with money investment, management, food culture, Product, Price, Place and 

promotion, people and process are ready for the marketing development potential on OTOP group in 

Bangkok, For the group of Cook-to-order and marketing factor contain with Physical component are not 

ready for the marketing development potential on OTOP group in Bangkok. 

Keywords: Marketing Development, OTOP market, Cook-to-Order 

 

บทนํา 

เน่ืองจากวิกฤต ดานการคาและดานเศรษฐกิจในเอเชีย ป พ.ศ. 2540 สงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาทาง

เศรษฐกิจสังคม ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จากเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมฉบับท่ี 8 เม่ือป พ.ศ. 2540-2542 เร่ือง 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยติดลบ เทากับรอยละ -2.6 ประเทศไทยมีคนยากจนมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนและมีจํานวน

คนวางงานมากกวาชวงกอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถึง 1.4 ลานคน เชน นี้รัฐบาลภายใตการดาํเนินงานของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน จึงไดเริ่มโครงการ “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” หรือ OTOP (One Tambon One 

Product) ข้ึนในชวงป พ.ศ. 2544 เพื่อฟนฟูและพัฒนาดานการคาและดานเศรษฐกิจในประเทศไทย  

การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค ความพรอมของ

ภาครัฐที่เก่ียวกับกลุมอาหารตามส่ัง ใหกับกลุมอาหารตามสั่ง จึงตองการศึกษา การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีกลุมอาหารตามสั่ง โดยผลการศึกษาน้ีจะสามารถนํามาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาดาน

ศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ใหกับผูประกอบการและภาครัฐหรือรัฐบาล เพื่อใหเกิดการกระตุนตลาดกลุมอาหาร     

ตามสั่งในกรุงเทพมหานคร 



 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามสั่ง 

 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามส่ัง จําแนก

ตาม ปจจัยสวนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยความพรอมของผูประกอบการและปจจัยทางการตลาด ที่มีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดาน

การตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรงุเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามสั่ง 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาหัวขอ การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กรณกีลุมอาหารตามสั่ง โดยผูวิจัยจะกําหนดขอบเขตงานวิจัยไวดังน้ี 

ขอบเขตของกลุมตัวอยาง 

 เน่ืองจากไมทราบจํานวนที่แนนอนของกลุมอาหารตามส่ัง เขตบางพลัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตทราบจํานวน

ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีมากกวา 100,000 คน ดังน้ัน การกําหนดกลุมตัวอยางจึงกําหนดโดยการเปดตาราง

คํานวณสูตรของ Yamane โดยกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดท่ี 5% จึงทําใหมีระดับความ

เช่ือมั่นที่ 95% ทําใหมีจํานวนกลุมตัวอยางที่ได จํานวน 400 คน 

ขอบเขตเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีจะใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับประเด็นสําคัญตางๆ ในดานการพัฒนาดาน

ศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย

ความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย ดานเงินทุน ดานแรงงาน ดานการจัดการและดานวัฒนธรรมอาหาร ปจจัยทาง

การตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดดานบุคลากร ดาน

กระบวนการและดานองคประกอบทางกายภาพ ที่มีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัด

กรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย ดานเงินทุน ดานแรงงาน 

ดานการจัดการและดานวัฒนธรรมอาหาร ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดานองคประกอบทางกายภาพ 

ตัวแปรตาม ไดแก การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

ขอบเขตระยะเวลาในการทํางานวิจัย 

 ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยเริ่มต้ังแตเดอืน กุมภาพันธ ถึง เมษายน 2564 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 



 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรงุเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

2. เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล 

3. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย ดานเงินทุน ดานแรงงาน ดานการจัดการและ

ดานวัฒนธรรมอาหาร ที่มีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตาม

ส่ัง 

4. เพื่อใหทราบถึงปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดานองคประกอบทางกายภาพ ที่มีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาด

กลุม OTOP ในจังหวัดกรงุเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามสั่ง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดที่เก่ียวของกับตลาดกลุม OTOP 

 สุธิกาญจน แกวคงบุญ (2558) ไดใหความหมายวา OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หน่ึงตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ” เปน แนวคิดที่ตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลักเปนของตัวเอง เปนผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบหรือทรัพยากร 

และภูมิปญญาทองถ่ินมาทําการพัฒนาจนกลายเปนสินคาที่สามารถสรางรายได โดยรัฐบาลยุคนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร 

ไดประกาศนโยบายประเทศไทยจะไมมีคนจน รัฐบาลจึงเร่ิมสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม จากการกระตุนเศรษฐกิจระดับ

รากหญาเพื่อผลักดันโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อใหชุมชนคิดคนสินคาจากทองถิ่น ที่มีเอกลักษณ สามารถ 

พัฒนาคณุภาพตรงใจตลาดและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาจนสามารถนําสงออกไปขายยังตางประเทศได 

 สุบัน บัวขาว (2562) ไดใหความหมายวา โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หรือ โอทอป (OTOP) หมายถึง หนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ” หรือ One Tambon One Product เปน “ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น” หรือ Outlet To On-Shelf 

Peer working เปนโครงการท่ีมุงใหทุกภาคสวนของทองถ่ินไดผนึกกําลังรวมพัฒนาองคความรูความสามารถท่ีมีอยูของแตละ

ภาคี เพ่ือการพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑหรือสินคาของชุมชนทองถิ่นใหเกิดคุณภาพมาตรฐาน สามารถแขงขันกับตลาด

ภายนอกและขยายผลไปสูตลาดสากลได 

จันทิราพร ศิรินนท (2562) ไดใหความหมายวา OTOP คือ กิจกรรมหน่ึงที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตและจัดจําหนายสินคา

ของตําบลใหเกิดความเปนเอกลักษณของตําบลน้ันดวยตนเองเปนส่ิงสําคัญ ทําใหคนในชุมชนตางๆ จะสรรหาองคความรูและ

ทุนทางทรพัยากรตางๆ ที่มีอยูมาสรางผลผลิตใหเกิดเปนรายไดขึ้น 

แนวคิดที่เก่ียวของกับอาหารตามส่ังและรานอาหารตามสั่ง 

ณัฐศาสตร ปญญานะ และ วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ (2562) ไดใหความหมายวา อาหารตามส่ัง หมายถึง อาหารท่ี

เราสั่งกันทุกวันๆ น้ี รานอาหารตามสั่ง เปนอาหารที่ทําตามที่ลูกคาสั่ง มักเปนอาหารที่ใชวัตถุดิบงาย ๆ การทําที่ไมยุงยากมาก 

มีสถานท่ีตั้งราน ที่อาจเปนบานของตนเองหรือรานเชา มีทําเลตั้งอยูแหลงชุมชน หรือหมูบานจัดสรร หรืออาจใกลกับสถานท่ี

ราชการ สํานักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ตลาด จะเห็นไดวารานอาหารตามส่ังคนจะอยูคูกับพี่ๆนองชาวไทย ใกลๆ กับบาน

เรา โดยเราทุกคนจะมีรานประจําอยู รานอาหารตามสั่งก็คือรานอาหารตามใจเรานั้นเอง 



ชัยพัฒน อาภาสกุลเดช (2557) ไดใหความหมายวา รานอาหารตามส่ัง หมายถึง สถานที่สําหรับประกอบอาหารเพื่อ

จําหนาย ซ่ึงเปนอาหารท่ีประกอบงายใชวัตถุดิบที่หาไดงาย ใชเวลาประกอบอาหารไมนาน จัดรานอาหารในขนาดท่ีเล็ก เนน

เปนอาหารจานดวน มีรายการอาหารใหเลือกไมเกิน 30 รายการ มีจํานวนโตะประมาณ 5 ถึง 10 โตะ มีพนักงานประมาณ 3 

ถึง 5 คน มีชื่อเสียงเฉพาะเมนูอาหาร เปดใหบริการ ต้ังแต 09.00-15.00 น.  

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล 

สุดถนอม ตันเจริญ (2561) ไดใหความหมายวา ลักษณะดานประชากรศาสตรน้ันจะประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา 

ระดับการศึกษา รายได ซึ่งลักษณะเหลานี้ตางกัน จะไมมปีระสิทธิผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดเปาหมาย โดยที่

ลักษณะสวนบุคคลน้ันแตกตางกัน จะไมสงผลตอความรูสึกหรอืความคิดตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดเปาหมาย 

ปาณิสรา ธรรมโหร และ บรรดิษฐ พระประทานพร (2562) ไดใหความหมายวา ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศที่

แตกตางกัน อายุที่แตกตางกัน ศาสนาที่แตกตางกัน รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มี

อิทธิพลตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรงุเทพมหานคร กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพรอมของผูประกอบการ 

จันทิราพร ศริินนท (2562) ไดใหความหมายวา ความพรอมของผูประกอบการ หมายถึง พรอมเปนผูที่เริ่มตนบุกเบิก

ต้ังธุรกิจดวยตนเอง ดวยความรู ความสามารถ และความพึงพอใจของตน โดยมุงหวังกําไรและความสําเร็จของธุรกิจภายใต

ความเสี่ยง ซึ่งผูประกอบการบางครั้งอาจถูกเรียกวา พอคา หรือ แมคา ซึ่งความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย ดาน

เงนิทุน  ดานแรงงานและดานการจัดการ 

สุดถนอม ตันเจริญ (2561) ไดใหความหมายวา ความพรอมของผูประกอบการ หมายถึง การประเมินความพรอม

เพ่ือเตรียมประกอบธุรกิจ โดยเริ่มจากการสํารวจหรือประเมินความพรอมของตนเอง เพ่ือใหทราบวาตนเองมีคุณลักษณะหรือ

องคประกอบอะไรบางที่จะนําธุรกิจไปสูความสําเร็จ ตองมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการหรือมีแรงจูงใจที่เปนพลัง

กระตุน มีประสบการณและส่ิงแวดลอมในอดีตที่จะผลักดันใหประกอบธุรกิจ มีการเตรียมความพรอมท่ีจะเปนผูประกอบการ

เม่ือเกิดสถานการณตางๆ และมีการประเมินความพรอมของตนเองอยางแทจริง จะทําใหรูจุดออน จุดแข็งของตนเอง ซึ่งจะ

นําไปสูความสําเร็จในการประกอบธุรกิจได 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับกลยุทธการตลาดและสวนประสมทางการตลาด 

 สุบัน บัวขาว (2562) ไดใหความหมายวา กลยุทธการตลาด (Marketing strategy) หมายถึง กลไกที่ธุรกิจดําเนินการ

เพ่ือสรางคุณคาใหแกผูบริโภค ใหเกิดความสัมพันธและการตอบสนองเชิงบวกกับผูบริโภคเกิดความประทับใจ ซ้ือสินคาหรือ

บริการ อยางตอเน่ืองสงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน กลยุทธการตลาดยังเปนหลักเกณฑที่จะใชเพื่อให

บรรลุเปาหมายทางการตลาด รวมทั้งการตัดสินใจในคาใชจายทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด และ การจัดสรร

ทรพัยากรทางการตลาด 

สุดถนอม ตันเจริญ (2561) ไดใหความหมายวา Marketing Strategy หรือ กลยุทธการตลาด หมายถึง การวางแผน

ปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูกําไรหรือเปาหมายทางธุรกิจที่วางไว ซึ่งถือเปนเทคนิคในการทําใหลูกคากลุมเปาหมายตัดสินใจเขามาเปน

ลูกคาเพ่ือซื้อสินคา/บริการ และทําใหเกิดความประทับใจในสินคาน้ันๆ จนกลายเปนลูกคาประจํา 

Philip Kotler (1997 อางใน ปาณิสรา ธรรมโหรและ บรรดิษฐ พระประทานพร, 2562) กลาววาทฤษฎีสวนประสม

ทางการตลาด เปนเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงเปนเครื่องมือที่องคกรนํามาใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ



ตองการกับกลุมลูกคาและกลุมเปาหมาย เปนปจจัยในการสงมอบบริการ ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดของการบริการ 

ประกอบดวย  

1) ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีบรษิัทนําเสนอออกขายเพ่ือกอใหเกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการ

ใชบริการน้ันสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมได เชน 

รูปแบบบรรจุภัณฑ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา คุณภาพของผลิตภัณฑ 

2) ดานราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ตองจายเพ่ือใหไดรับผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการของกิจการ หรือเปน

คุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรูวาจะไดรับ เพ่ือใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการน้ันๆ อยางคุมคากับจํานวน

เงนิที่ไดจายไป  

3) ดานชองทางการจัดจาหนาย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายสินคาหรือการ

บริการ รวมถึงวิธีการนําสินคาหรือบริการน้ันๆ ไปยังผูบริโภคเพ่ือใหทันและตรงตอความตองการของผูบริโภค  

4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่ชวยสรางความจูงใจ 

(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) ความตองการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ใหสินคา

หรือบรกิาร โดยสิ่งน้ีจะใชเพ่ือการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความตองการตามที่ผูประกอบธุรกิจวางแผนไว 

 5) ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงานที่ทํางานเพื่อกอประโยชนใหแกองคกรตางๆ และไดรับคาตอบแทนอยาง

คุมคาจากเจาของกิจการ โดยเจาของกิจการจะมอบหมายตําแหนงใหทํางานเปน ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับลาง พนักงานทั่วไป แมบาน เปนตน  

6) ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของ ขั้นตอน ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการ

บริการที่จะนําเสนอใหกับผูใชบริการ เพื่อมอบการใหบริการตรงตามความตองการของผูที่รบัการบริการ 

7) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใชสินคาหรือ

บริการขององคกร ซึ่งเม่ือผูใชบริการไดสัมผัสลักษณะทางกายภาพน้ัน จะทราบทันทวีาเปนการใหบริการของธุรกิจนั้นๆ เพราะ 

จะมีความเปนเอกลักษณของธุรกิจน้ันๆ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จันทิราพร ศิรินนท (2562) ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเปนผูประกอบการเพ่ือสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันของ กลุมผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดบุรีรัมย ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ประชากรตองการที่จะการ

พัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP เพ่ือใหดึงดูดกลุมผูประกอบการเขามาเปนสมาชิก เพ่ือสรางการหมุนเวียนเงิน

และการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย เพ่ือใหเกิดความกาวหนา 

สุบัน บัวขาว (2562) ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินคาของท่ีระลึกเพ่ือการทองเที่ยวหนึ่งตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ประชากรตองการที่จะการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP เพื่อใหดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาซื้อสินคาหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณของแตละตําบล เพ่ือใหชาวตางชาติ

ใชจายในประเทศไทยและนําเงินมาหมุนเวียนเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจไทย ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. = 0.034* ซึ่งนอยกวาคา

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ควรมีการออกแบบรูปลักษณของสิ้นคาและบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย ซึ่งผูประกอบการ

ขาดการออกแบบสินคาที่ดีทําใหสินคาไมตรงใจกับนักทองเที่ยว ดานราคา มีคา Sig. = 0.831 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 เพ่ือเพิ่มความพรอมดานราคาที่นับรวมทั้งการขายสงและขายปลีกจะแตกตางกับ Cost หรือ มูลคาของตนทุน

(รวม) หากลดตนทุนรวมในการผลิตและขายสินคาน้ัน จะได Profit หรือ กําไรท่ีดีน่ันน้ันเอง ดานการจัดจําหนาย มีคา Sig. = 



0.637 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชองทางการจัดจําหนายสินคาหรือการบริการ รวมถึงวิธีการนําสินคาหรือ

บริการน้ันๆ ไปยังผูบริโภคเพ่ือใหทันและตรงตอความตองการของผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญระหวางผูบริโภคและผูประกอบการ 

ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig. = 0.545 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 การสงเสริมการตลาดจะชวยสราง

ความจูงใจ ความคิด ความรูสึก ความตองการ และความพึงพอใจใหกับสินคาหรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใชเพ่ือการจูงใจลูกคา

กลุมเปาหมายใหเกิดความตองการตามที่ผูประกอบธุรกิจวางแผนไว ดานกระบวนการ มีคา Sig. = 0.545 ซ่ึงมากกวาคา

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสรางขั้นตอนท่ีดี ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่จะนําเสนอใหกับ

ผูใชบริการ เพ่ือมอบการใหบริการตรงตามความตองการของผูที่รับการบริการดานองคประกอบทางกายภาพ มีคา Sig. = 

0.131 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การตกแตงสถานที่ บรรยากาศภายในของสถานท่ีใหบริการ เครื่องมือ

อุปกรณ เคานเตอรใหบริการ ชุดยูนิฟอรมของพนักงานใหสอดคลองกับงาน หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) และอ่ืนๆ 

ดังน้ัน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ดูดีสวยงาม และสอดคลองกับการวางตําแหนงบริการ จึงมีความสําคญัพอๆ กับคุณภาพการ

ใหบริการ 

สุชาดา คุมสลุด, ยุรพร ศุทธรัตน และปรยีานุช อภิบุณโยภาส (2560) ทําการวิจัย เร่ือง การศึกษากระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมของสินคา OTOP ตามแนวคิด OVOP ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีคา Sig. = 0.46 ทํา

ใหความพรอมในการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาด ไมแตกตางกันออกไป ซึ่งเปนส่ิงที่สามารถนํามาใชในการกําหนดกล

ยุทธ เพื่อใชสรางความพรอมในการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดใหตรงตามกลุมผูประกอบการ และ สุดถนอม ตันเจริญ 

(2561) เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามผลการทดสอบ

สมมุติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีคา Sig. = 0.37 ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งลักษณะเหลาน้ีตางกัน จะไมมีประสิทธิผลตอการ

พัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดเปาหมาย โดยที่ลักษณะสวนบุคคลน้ันแตกตางกัน จะไมสงผลตอความรูสึกหรือความคิดตอ

การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดเปาหมาย  

สมบูรณ ขันธิโชติ และ ชัชสรัญ รอดย้ิม (2557) ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP 

จังหวัดนนทบุรี กรณีศกึษากลุมสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร พบวา ดานเงินทุน มีคา Sig. = 0.833 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 การพัฒนาความพรอมของผูประกอบการ สิ่งสําคัญน้ันมาจาก ความพรอมของเงินลงทุน หากผลตอบแทนจากการ

ลงทุนคุมคา ดังน้ัน เงินทุนมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะเปนปจจัยในการดําเนินธุรกิจ ดานแรงงาน มีคา Sig. = 0.790 ซึ่ง

มากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 การพัฒนาความพรอมของผูประกอบการ ดานแรงงานมีความพรอมตอการทํางาน

กับตลาด OTOP แตควรพัฒนาแรงงานใหมีความรูและมีฝมือกาวทันระดับนานาชาติ ดานการจัดการ มีคา Sig. = 0.000* ซึ่ง

นอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ภาครฐัขาดความพรอมในการจัดเตรียมวัตถุดิบ ทําใหขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับการ

ผลิตส้ินคา OTOP ในบางรายการภาครัฐควรเขามาดูแลและใหการสนับสนุนการจัดการดานวัตถุดิบรวมถึงรูปแบบของสินคา 

OTOP 

ณัฏฐ จิระสวัสด์ิพงศ และ สุทธนิภา ศรีไสย (2563) ทําการวิจัย เรื่อง ประสบการณผานจุดสัมผัสของผูบริโภค

รานอาหารตามส่ัง พบวา ดานวัฒนธรรมอาหาร มีคา Sig. = 0.789 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วัฒนธรรม

อาหารตามส่ัง ที่ใชระยะเวลาในการประกอบอาหารเพียงไมเกิน 30 นาที ผูประกอบการอาหารตามสั่งในกรุงเทพฯ สวนใหญมี

ความถนัดอาหารทุกชนิดพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาเมนูอาหารข้ึนมาใหมอยูเสมอ 

เจกิตาน ศรีสรวล และ ณัฐพร อิฐสุวรรณ กัง (2563) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา OTOP 

ของนักทองเที่ยวตลาดนํ้าบางคลา พบวา ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig. = 0.545 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่



ระดับ 0.05 มีเจาหนาที่ของภาครฐั ในการรับฟงความคิดเห็น ปญหาและขอเสนอแนะของนักทองเท่ียว เพ่ือเปนขอมูลสําหรับ

การพัฒนาซื้อสินคา OTOP  

จันทิราพร ศิรินนท (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเปนผูประกอบการเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันของ กลุมผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. = 0.001* ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ 0.05 ควรมีผูออกแบบคอยออกแบบรูปลักษณของสินคาใหเหมาะสมกับปจจุบันและทันสมัย ดานราคา มีคา Sig. 

= 0.730 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถนําคาใชจายในการซื้อของ OTOP ไปลดหยอนภาษีมูลคาเพ่ิม

ได ดานกระบวนการ มีคา Sig. = 0.635 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีข้ันตอนการสมัครเขารวมเปนสมาชิก

ในตลาด OTOP ดวยระบบออนไลนที่รวดเร็ว ดานองคประกอบทางกายภาพ มีคา Sig. = 0.075 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ 0.05 มีความพรอมในการตกแตงสถานที่ บรรยากาศภายในของสถานที่ใหบริการ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง จําแนกตาม 

ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาและรายได 

2. ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย ดานเงินทุน ดานแรงงาน ดานการจัดการและดานวัฒนธรรม

อาหาร นาจะมีผลตอ การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรงุเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามสั่ง 

3. ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

บุคลากร ดานกระบวนการและดานองคประกอบทางกายภาพ นาจะมีผลตอ การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่ เปนไปตาม

ธรรมชาติ และเปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยเก็บขอมูลในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง ดวยเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

ซ่ึงโดยแบบสอบถามเปน 4 สวน  

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุม

อาหารตามส่ัง จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาและรายได มีขอคําถามจํานวน 5 

ขอ เปนลักษณะคําถามแบบปลายปดมีตวัเลือกคําตอบใหผูตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเพียงแค 1 คําตอบ  

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย ดานเงินทุน ดานแรงงาน ดาน

การจัดการและดานวัฒนธรรมอาหาร มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ 

กรณกีลุมอาหารตามส่ัง มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ เปนลักษณะคาํถามแบบเลือกวัดระดับความพรอมของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยเลือกเพียงแค 1 คําตอบ   

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดานองคประกอบทางกายภาพ มีความพรอมตอการพัฒนาดาน



ศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง มีขอคําถามจํานวน 21 ขอ เปนลักษณะ

คําถามแบบเลือกวัดระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเพียงแค 1 คําตอบ 

 สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุม

อาหารตามส่ัง มขีอคําถามจํานวน 3 ขอ เปนลักษณะคําถามแบบเลือกวัดระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยเลือก

เพียงแค 1 คาํตอบ 

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม จะมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และ

ความนาเช่ือถือกอนนําแบบสอบถามไปดําเนินการใชงานจริงโดยผูวิจัยไดนํารางแบบสอบถามเสนอแก อาจารยที่ปรึกษาและ

เจาหนาที่ภาครัฐที่มีความรูและปฏิบัติหนาที่ โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ จํานวน 2 ทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอ

คําถามใหมีความครอบคลุมในเชิงเน้ือหาที่ตองการศึกษา รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชในแบบสอบถาม  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสอบถามความสนใจใน เร่ือง การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP 

ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามส่ัง หากมคีวามสนใจที่ตรงกัน จะสงคิวอารโคดท่ีจัดเตรียมไวใหกลุมอาหารตามส่ังเพ่ือ

สแกนและกรอกแบบสอบถามบน Smart Phone เม่ือกรอกขอมูลครบ ขอมูลดังกลาวจะถูกจัดเก็บไปที่ Google Drive ของ 

E-mail: 6214060014@rumail.ru.ac.th  

4. วิธีวิเคราะหขอมูล 

สถิติเชิงพรรณนา ใชคารอยละและคาความถ่ีกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานศาสนา ดานระดับการศึกษาและดานรายได และใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ใน

จังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย เงินทุน ดานแรงงาน ดานการ

จัดการและดานวัฒนธรรมอาหาร ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดาน

สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดานองคประกอบทางกายภาพ 

สถิติอนุมาน เพื่อศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหาร  

ตามสั่ง จําแนกตาม เพศและศาสนา โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test เพื่อศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาและรายได โดยใชการวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิตคิวามแปรปรานทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใช

วิธีของ LSD เพื่อศึกษาปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ประกอบดวย เงินทุน ดานแรงงาน ดานการจัดการและดาน

วัฒนธรรมอาหาร ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดานองคประกอบทางกายภาพ ที่สงผลตอ การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัด

กรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 



1. ผลการวิเคราะหการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

โดยรวม มีระดับความพรอมในการพัฒนาอยูในระดบัที่มาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบวิเคราะหการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุม

อาหารตามส่ัง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได คือ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาและรายได

ตางกัน ทําใหความพรอมในการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ังไม

ตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยความพรอมของผูประกอบการและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพ

ดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง สามารถสรุป ไดดังน้ี 

 3.1 ปจจัยความพรอมของผูประกอบการและปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานเงินทุน ดานแรงงาน ดานการ

จัดการ ดานวัฒนธรรมอาหาร ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสรมิการตลาด ดานบุคลากรและดาน

กระบวนการ ที่มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตาม

ส่ัง 

 3.2 ปจจัยความพรอมของผูประกอบการและปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานองคประกอบทางกายภาพ ที่ไม

มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรงุเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง  

  

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

โดยรวมอยูในระดับความพรอมระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรสวนใหญมีความตองที่จะการพัฒนาดานศักยภาพ

ดานการตลาดกลุม OTOP เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการกลุมอาหารตามส่ังอ่ืนๆ ภายในประเทศ

ไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิราพร ศิรินนท (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเปนผูประกอบการเพื่อสราง

ความไดเปรยีบทางการแขงขันของ กลุมผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดบุรีรัมย ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ประชากรตองการ

ที่จะการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP เพื่อใหดึงดูดกลุมผูประกอบการเขามาเปนสมาชิก เพื่อสรางการ

หมุนเวียนเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย เพื่อใหเกิดความกาวหนา และงานวิจัยของ สุบัน บัวขาว (2562) เร่ือง 

การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินคาของที่ระลึกเพื่อการทองเท่ียวหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

พบวา ประชากรตองการที่จะการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP เพ่ือใหดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาซื้อสินคา

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณของแตละตําบล เพื่อใหชาวตางชาติใชจายในประเทศไทยและนําเงินมาหมุนเวียนเพื่อ

ฟนฟูเศรษฐกิจไทย 

 2. ผลการศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง 

จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล จากกลุมประชากรในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ, อายุ, ศาสนา, ระดับการศึกษาและ

รายไดตางกัน ทําใหการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่งน้ันไม

ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยมีความเห็นวา เพศ, อายุ, ศาสนา, ระดับการศึกษาและรายได ก็พรอมที่

จะพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP หากรัฐบาลใหการสนับสนุนและมีความชัดเจนในนโยบาย ซึ่งสอดคลองกับ



งานวิจัยของ สุชาดา คุมสลุด, ยุรพร ศุทธรัตน และปรียานุช อภิบุณโยภาส (2560). การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมของสินคา OTOP ตามแนวคิด OVOP ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีคา Sig. = 0.46 ทําใหความ

พรอมในการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาด ไมแตกตางกันออกไป ซ่ึงเปนสิ่งที่สามารถนาํมาใชในการกําหนดกลยุทธ เพ่ือ

ใชสรางความพรอมในการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดใหตรงตามกลุมผูประกอบการ และ สุดถนอม ตันเจริญ (2561) 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามผลการทดสอบ

สมมุติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีคา Sig. = 0.37 ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งลักษณะเหลาน้ีตางกัน จะไมมีประสิทธิผลตอการ

พัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดเปาหมาย โดยที่ลักษณะสวนบุคคลน้ันแตกตางกัน จะไมสงผลตอความรูสึกหรือความคิดตอ

การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดเปาหมาย 

 3. ผลการศึกษาปจจัยความพรอมของผูประกอบการและปจจัยทางการตลาด ที่มีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดาน

การตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรงุเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามสั่ง 

 3.1 ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ดานเงินทุน มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ภาครัฐควรจัดสรรเงินทุนใหกูยืมเพื่อการลงทุน เพื่อ

เพ่ิมความพรอมใหกับผูประกอบการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ ขันธิโชติ และ ชัชสรัญ รอดย้ิม (2557) เร่ือง การ

พัฒนาศกัยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี กรณศีกึษากลุมสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร พบวา ดานเงนิทุน มีคา Sig. 

= 0.833 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การพัฒนาความพรอมของผูประกอบการ สิ่งสําคัญน้ันมาจาก ความ

พรอมของเงินลงทุน หากผลตอบแทนจากการลงทุนคุมคา ดงัน้ัน เงินทุนมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะเปนปจจัยในการดําเนิน

ธุรกิจ 

 3.2 ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ดานแรงงาน มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ภาครัฐควรจัดสรรชองทางการสนับสนุนแรงงาน

ให กับผูประกอบการ เพื่อเพิ่มความพรอมในการสนับสนุนการขายอาหารตามส่ัง ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ              

สมบูรณ ขันธิโชติ และ ชัชสรัญ รอดย้ิม (2557) เร่ือง การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี 

กรณีศึกษากลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหาร พบวา ดานแรงงาน มีคา Sig. = 0.790 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การพัฒนาความพรอมของผูประกอบการ ดานแรงงานมีความพรอมตอการทํางานกับตลาด OTOP แตควรพัฒนาแรงงานใหมี

ความรูและมีฝมือกาวทันระดับนานาชาติ 

 3.3 ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ดานการจัดการ มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาด

กลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ภาครัฐมีความพรอมทางการจัดการ และ 

คอยใหความรูในการจัดการ วางแผนงาน การขายอาหารตามสั่ง รวมถึงมีการจัดเตรียมดานวัตถุดิบเพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับผูประกอบการ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ ขันธิโชติ และ ชัชสรัญ รอดย้ิม (2557) เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษากลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหาร พบวา ดานการจัดการ มีคา Sig. = 

0.000* ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ภาครัฐขาดความพรอมในการจัดเตรียมวัตถุดิบ ทําใหขาดแคลนวัตถุดิบ

สําหรับการผลิตสิ้นคา OTOP ในบางรายการภาครฐัควรเขามาดูแลและใหการสนับสนุนการจัดการดานวัตถุดบิรวมถึงรูปแบบ

ของสินคา OTOP 

3.4 ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ ดานวัฒนธรรมอาหาร มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดาน

การตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการไดรับการถายทอด



และอบรมพัฒนาดานการประกอบอาหารตามส่ังกับวัฒนธรรมอาหารภาคตางๆ มาเปนอยางดี พรอมตอการคาขายอาหาร  

ตามสั่งทุกวัฒนธรรมอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐ จิระสวัสด์ิพงศ และ สุทธนิภา ศรีไสย (2563) เรื่อง 

ประสบการณผานจุดสัมผัสของผูบริโภครานอาหารตามสั่ง พบวา ดานวัฒนธรรมอาหาร มีคา Sig. = 0.789 ซ่ึงมากกวาคา

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วัฒนธรรมอาหารตามส่ัง ท่ีใชระยะเวลาในการประกอบอาหารเพียงไมเกิน 30 นาที 

ผูประกอบการอาหารตามส่ังในกรุงเทพฯ สวนใหญมีความถนัดอาหารทุกชนิดพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาเมนูอาหารขึ้นมา

ใหมอยูเสมอ 

 3.5 ปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ใน

จังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา บรรจุภัณฑตองสื่อถึงเอกลักษณของตลาด OTOP และเปน

มิตรตอการรักษาสิ่งสภาพแวดลอม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบัน บัวขาว (2562) เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการตลาด

สินคาของที่ระลึกเพ่ือการทองเที่ยวหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. = 

0.034* ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ควรมีการออกแบบรูปลักษณของสิ้นคาและบรรจุภัณฑใหมีความ

ทันสมัย ซ่ึงผูประกอบการขาดการออกแบบสินคาที่ดีทําใหสินคาไมตรงใจกับนักทองเท่ียว และ งานวิจัยของ จันทิราพร ศิริ

นนท (2562) เร่ือง การพัฒนาศักยภาพความเปนผูประกอบการเพ่ือสรางความไดเปรยีบทางการแขงขันของ กลุมผูผลิตสินคา 

OTOP จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. = 0.001* ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ควรมี

ผูออกแบบคอยออกแบบรูปลักษณของสินคาใหเหมาะสมกับปจจุบันและทันสมัย 

 3.6 ปจจัยทางการตลาด ดานราคา มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัด

กรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ภาครัฐ ควรสนับสนุนกรณีกลุมสมาชิก OTOP สามารถซื้อวัตถุดิบใน

กลุม OTOP ในราคาที่ถูกกวาตลาดอื่น และไมคิดภาษีมูลคาเพ่ิม เพื่อลดตนทุนของราคาสินคาได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุบัน บัวขาว (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินคาของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยวหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) 

จังหวัดนนทบุรี พบวา ดานราคา มีคา Sig. = 0.831 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพ่ือเพิ่มความพรอมดาน

ราคาที่นับรวมทั้งการขายสงและขายปลีกจะแตกตางกับ Cost หรือ มูลคาของตนทุน(รวม) หากลดตนทุนรวมในการผลิตและ

ขายสินคาน้ัน จะได Profit หรือ กําไรที่ดีน่ันน้ันเอง และ งานวิจัยของ จันทิราพร ศิรินนท (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ

ความเปนผูประกอบการเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ กลุมผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดบุรีรัมย พบวาดานราคา 

มีคา Sig. = 0.730 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถนําคาใชจายในการซื้อของ OTOP ไปลดหยอน

ภาษีมูลคาเพิ่มได 

3.7 ปจจัยทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP 

ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การจัดสถานที่ออกบูธตลาด OTOP ที่ใหกวางขวาง 

ปลอดภัย สะดวกสบายกับผูบริโภคและผูประกอบการ รวมถึงจัดชองทางระบบออนไลนในการขาย จะชวยใหเขาถึงกลุม

ผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบัน บัวขาว (2562) เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินคาของท่ีระลึก

เพ่ือการทองเท่ียวหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี พบวา ดานการจัดจําหนาย มีคา Sig. = 0.637 ซึ่งมากกวา

คานัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ชองทางการจัดจําหนายสินคาหรือการบริการ รวมถึงวิธีการนําสินคาหรือบริการน้ันๆ ไปยัง

ผูบริโภคเพื่อใหทันและตรงตอความตองการของผูบริโภคเปนส่ิงสําคัญระหวางผูบริโภคและผูประกอบการ 

3.8 ปจจัยทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม 

OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามสั่ง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ควรสงเสริมการตลาดดวยคูปองสวนลดใหผูบริโภค



ที่มาใชบริการกับบูธตลาด OTOP มีการแจกของที่ระลึกหรือของแถมใหผูบริโภคที่มาใชบริการตลาด OTOP ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุบัน บัวขาว (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินคาของที่ระลึกเพ่ือการทองเที่ยวหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี พบวา ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig. = 0.545 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 การสงเสริมการตลาดจะชวยสรางความจูงใจ ความคิด ความรูสึก ความตองการ และความพึงพอใจใหกับสินคา

หรือบรกิาร โดยสิ่งน้ีจะใชเพ่ือการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความตองการตามที่ผูประกอบธุรกิจวางแผนไว 

3.9 ปจจัยทางการตลาด ดานบุคลากร มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ใน

จังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามส่ัง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ควรจัดเจาหนาที่ของตลาด OTOP ท่ีมีมนุษยสัมพันธที่ดีและ

เพ่ือรบัฟงความคดิเห็น ปญหาและขอเสนอแนะจากผูประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจกิตาน ศรีสรวล และ ณฐัพร 

อิฐสุวรรณ กัง (2563) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา OTOP ของนักทองเท่ียวตลาดนํ้าบางคลา พบวา ดานการ

สงเสริมการตลาด มีคา Sig. = 0.545 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีเจาหนาที่ของภาครัฐ ในการรับฟงความ

คิดเห็น ปญหาและขอเสนอแนะของนักทองเท่ียว เพื่อเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาซ้ือสินคา OTOP  

3.10 ปจจัยทางการตลาด ดานกระบวนการ มีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ใน

จังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ภาครัฐ ควรมีข้ันตอนการสมัครเขารวมเปนสมาชิกในตลาด 

OTOP ไมยุงยากและรวดเร็ว มีการบริการที่รวดเร็ว และสามารถติดตามผลการดําเนินงานผานทางโทรศัพทหรือออนไลนได 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบัน บัวขาว (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินคาของที่ระลึกเพ่ือการทองเท่ียวหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี พบวา ดานกระบวนการ มีคา Sig. = 0.545 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 การสรางข้ันตอนที่ดี ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่จะนําเสนอใหกับผูใชบริการ เพ่ือมอบการ

ใหบริการตรงตามความตองการของผูที่รับการบริการ และ จันทิราพร ศิรินนท (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเปน

ผูประกอบการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ กลุมผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดบุรีรมัย ดานกระบวนการ มีคา Sig. 

= 0.635 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีขั้นตอนการสมัครเขารวมเปนสมาชิกในตลาด OTOP ดวยระบบ

ออนไลนที่รวดเร็ว 

3.11 ปจจัยทางการตลาด ดานองคประกอบทางกายภาพ ไมมีความพรอมตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาด

กลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณีกลุมอาหารตามสั่ง ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ขาดความพรอมดานการตกแตงสถานท่ี ท่ี

แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของความเปนตลาด OTOP ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบัน บัวขาว (2562) เร่ือง การพัฒนา

ศักยภาพการตลาดสินคาของที่ระลึกเพ่ือการทองเที่ยวหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี พบวา ดาน

องคประกอบทางกายภาพ มีคา Sig. = 0.131 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความพรอมในการตกแตง

สถานที่ บรรยากาศภายในของสถานที่ใหบริการ เคร่ืองมืออุปกรณ เคานเตอรใหบริการ ชุดยูนิฟอรมของพนักงานใหสอดคลอง

กับงาน หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และอ่ืนๆ ดังน้ัน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ดูดีสวยงาม และสอดคลองกับการวาง

ตําแหนงบริการ จึงมีความสําคัญพอๆ กับคุณภาพการใหบริการ และ จันทิราพร ศิรินนท (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ

ความเปนผูประกอบการเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ กลุมผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดาน

องคประกอบทางกายภาพ มีคา Sig. = 0.075 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความพรอมในการตกแตง

สถานที่ บรรยากาศภายในของสถานที่ใหบริการ 

 

 



ขอเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ กรณกีลุมอาหารตามสั่ง 

ในคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําไปใชดังน้ี 

1. ภาครัฐควรใหความสําคัญกับดานเงินทุน เพราะ ในปจจุบันผูประกอบการหลายๆ ทาน มีแนวโนมที่จะเขารวม

เปนสมาชิกกับกลุมการตลาด OTOP แตยังขาดดานเงินลงทุน ดังน้ัน จึงสงผลใหขาดความพรอมในการเขารวมกลุมการตลาด 

OTOP และขาดความพรอมในการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด OTOP 

2. ปจจัยทางการตลาด ดานองคประกอบทางกายภาพ ยังขาดความพรอมดานการตกแตงสถานที่ ที่แสดงใหเห็นถึง

เอกลักษณของความเปนตลาด OTOP ซึ่งมีผลทําใหผูบริโภคไมไดรับรูถึงความเปนแหลงประกอบการขายอาหารตามสั่ง อีกท้ัง

อุปกรณที่ใชภายในตลาด OTOP  ยังไมเปนไปตามมาตรฐานหรือตามเกณฑที่กําหนดไว ดังน้ัน ภาครัฐ ควรสรางขอกําหนด

มาตรฐานในสวนรายละเอียดของการนาํเขาของอุปกรณที่ใชภายในพื้นที่ โดยอุปกรณท่ีนํามาจะตองมีการรองรับมาตรฐานจาก

หนวยงานที่ทางภาครัฐสนับสนุน และสวนการตกแตงควรตกแตงใหเห็นถึงเอกลักษณของความเปนตลาด OTOP เพ่ือให

ผูบริโภคไดรบัรูถึงความเปนเอกลักษณ ของตลาด OTOP กลุมอาหารตามสั่ง 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP กับกลุมตัวอยางอ่ืน เชน สินคาที่เปนของสด

หรือสินคาที่ไมสามารถเก็บไวไดนาน เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาและแกไขปญหา เพ่ือลดตนทุนของเสีย หากไมสามารถขายสินคา

ไดทัน 

 2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP ตามจังหวัดอื่นๆ ที่สินคาประจําจังหวัดเพิ่ม 

เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาและดึงดูดใหผูบริโภคท้ังชาวไทย และชาวตางชาติเขากับกลุมตลาด OTOP 

 3. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีผลตอการพัฒนาดานศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP เชน ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานนวัตกรรม และปจจัยดานพฤติกรรมการซ้ือ เปนตน 
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