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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญ
 หาของการสือ่ สาร
การตลาดผานเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 2) พัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องราว
ผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 3) ศึกษาประโยชนของการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ
OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม
กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 29 คน จําแนกเปน ผูประกอบการ OTOP กลุมผาที่ไดระดับ 5 ดาว 15 คน
ไดระดับนอยกวา 5 ดาว 8 คน และนักวิชาการ 6 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย
พบวา 1) ปญหาการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ประกอบดวยปญหาเทคนิค
การสือ่ สารการตลาด วิธแี กปญ
 หาคือ ศึกษาเทคนิคการสือ่ สารการตลาดเพิม่ เติมเพือ่ ใหเขาถึงและเกิดการรับรู้
โดยใชเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบ ปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ วิธีแกปญหาคือ
อบรมความรูดานการจัดทําเนื้อหาขอความ และจัดทําตําราเกี่ยวกับการสรางเนื้อหาโดยเฉพาะ ปญหา
ดานจริยธรรมเปนการคัดลอกการเขียนเรือ่ งราว วิธแี กปญ
 หาคือ พัฒนาการเขียนอยางตอเนือ่ ง พัฒนาการสือ่ สาร
ให ต รงใจลู ก ค า สํ า หรั บ แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ สารเรื่ อ งราวผลิ ต ภั ณ ฑ มุ  ง เน น การใช เ ครื่ อ งมื อ
* เรียบเรียงจากบางสวนในงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง การสื่อสารการตลาดโดยรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ กรณีศึกษา
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม โดยผลงานบางสวนที่ปรากฏในบทความฉบับนี้ไดเผยแพรใน
ที่ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ หองอาคารคณะทันตแพทย
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การประชาสัมพันธ ผานสื่อออนไลนไดแก Facebook และ Line โดยในอนาคตเนนการทําโฆษณาผาน
Facebook 2) ประโยชนที่ไดรับจากการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ ดานรูปธรรม คือ ยอดขาย ผลกําไร รายได
จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น ไดรับรางวัลจากการประกวด ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา เปนการขยาย
ฐานการตลาด ส ว นประโยชน จ ากการสื่ อ สารเรื่ อ งราวผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นนามธรรมคื อ มี แ รงบั น ดาลใจ
ในการทํ า ธุ ร กิจ เปนการสร างเอกลักษณสิ นคา เกิดคุณคา และความภักดีต อตราสิ นคา ตลอดจนมี
ความไดเปรียบทางการแขงขัน

คําสําคัญ
การสื่อสารการตลาด เรื่องราว สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑผา

Abstract
The purposes of this research were to find out: 1) investigate problems, obstacles and
solutions to the story communication problems through story of The Chiang Mai OTOP Fabric
Cluster; 2) find out the guidelines for their story communication development of The Chiang Mai
OTOP Fabric Cluster; 3) indicate the benefits of story communication development on The Chiang
Mai OTOP Fabric Cluster. This research conducted by qualitative research methodology, the data
collected from a focus group with 29 key informants (15 OTOP 5-star entrepreneurs, 8 OTOP 1-4
star entrepreneurs and 6 academic scholars), data analysis conducted by content analysis
technique. The research findings research were as follows: 1) The problems and obstacles of the
cluster involved marketing communication techniques, the solutions were to train the entrepreneurs
about marketing communication techniques and how to use different communication tools.
For image and text creation problems, the solution was to provide the entrepreneurs with training
and special textbooks. For text copying problems, the solution was to encourage the entrepreneurs
to develop themselves constantly and develop communication process that is right for the customers.
The guideline for story communication development should focus on the use of online media i.e.
Facebook and Line that allow customers’ interaction and product image creation. In the future,
the entrepreneurs should Facebook Ads. Function in order to increase their sale volume. 2)
The entrepreneurs gained more advantage from the story telling of their products in tangible
benefit such as sale volume, profits, more new customers and better income, award winning,
standard accredited. There were also indirect benefits from the product’s story telling were the
entrepreneurs had better business inspiration, the better image of product created brand loyalty
and competitive advantage.
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บทนํา
การสือ่ สารเปนพืน้ ฐานสําคัญของการติดตอของมนุษย และเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการทางสังคม
ยิง่ สังคมมีความสลับซับซอนมาก จํานวนประชากรมนุษยมากขึน้ เทาใด การสือ่ สารก็ยงิ่ มีความสําคัญมากขึน้
เทานั้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ก็นํามาซึ่งความสลับซับซอน
ทําใหการสือ่ สารเขามาเปนเครือ่ งมือเพือ่ แกไขปญหา ทําใหลดความไมเขาใจและไมแนใจแกสมาชิกของสังคม
(Shimp, 2013, 231) โดยถามองในแงของธุรกิจ การสื่อสารที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคตองใชเครื่องมือสื่อสาร
ทีส่ าํ คัญประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการตลาด
ทางตรง (Kotler & Keller, 2016, 512) ซึ่งผูประกอบการใชเครื่องมือสื่อสารเหลานี้ติดตอกับลูกคาเปาหมาย
เพือ่ ใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึง่ และพยายามทําใหเกิดการซือ้ ขายขึน้ ยิง่ เปนขอมูลทีม่ คี วามแตกตาง
จากคูแ ขงขันก็จะมีประสิทธิภาพทางการสือ่ สารมากขึน้ ขอมูลทีถ่ กู สรางขึน้ มาตามแนวคิดการสรางความแตกตาง
ใหกบั สินคาหรือบริการ (Product Differentiation) มีอยูห ลากหลายแนวทางมาก มีแนวทางหนึง่ ทีผ่ ปู ระกอบการ
สามารถนํามาใชสรางความโดดเดนใหกับสินคาของตนเอง เพื่อทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขันได
นั่นก็คือการนําเรื่องราวของสินคา (The Story of Product) มานําเสนอกับกลุมเปาหมาย เพื่อสื่อใหเห็นถึง
ความเปนมากอนที่สินคาถูกผลิตออกมาวางจําหนาย วาไดผานกระบวนการคิด การรังสรรค หรือมีตํานาน
เลาขานกันตอมาอยางไรบาง ขอมูลเรื่องราวนี้เปนจุดสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาได
โดยการสรางเรื่องราวนี้เปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดที่นิยมใชกันในปจจุบัน เพื่อใหสามารถสรางคุณคา
ใหกับสินคา การสรางเรื่องราวเบื้องหลังของสินคาที่ผูประกอบการนําเสนอ มีที่มาที่ไป รูปแบบที่ชัดเจน และ
เนื้อหานาสนใจ รวมถึงการควรแกการติดตาม เมื่อผูประกอบการไดสรางเรื่องราวขึ้นมาแลวนั้น ก็นําขาวสาร
ดังกลาวสงผานไปยังเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อใหเกิดประโยชนกับกิจการตอไป ซึ่งเรื่องราวนี้
ทําใหลูกคาเกิดความทรงจําที่ดีกับตัวสินคา สรางความประทับใจ เมื่อลูกคามีการซื้อสินคา ก็คิดถึงตราสินคา
ของผูประกอบการเปนลําดับแรก เปนการชวยเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคา สามารถเพิ่มราคาหรือสวนตาง
ของกําไรได (Bangkok Bank, 2016)
ขอมูลสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของไทย ในปงบประมาณ 2558 - 2559 ที่ผานมา
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศถึง 2.3 แสนลานกวาบาท โดยเปนการรวมยอดจําหนายรายเดือน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ของผลิตภัณฑทุกประเภทที่จําหนาย โดยจังหวัดที่มียอดขายสูงสุดคือ
จังหวัดเชียงใหม โดยในปงบประมาณ 2558 สามารถทํารายไดถึง 7.3 พันลานบาท และปงบประมาณ 2559
จํานวน 8.3 พันลานบาท (Data Management Center, 2017) มีอัตราการเพิม่ ขึ้นรอยละ 13.6 และจากขอมูล
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการ OTOP นั้น ในปงบประมาณ 2559 ที่ผานมา
มีผูผานการคัดเลือก 675 ราย สวนใหญอยูในกลุมผาและเครื่องแตงกาย มีจํานวน 300 ราย ซึ่งถือไดวา

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

255

เป น กลุ  ม ที่ มี จํ า นวนมากที่ สุ ด ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม แต ผ  า นการคั ด เลื อ กระดั บ 5 ดาวเพี ย ง 18 ราย
สวนใหญ 224 รายไดระดับ 3 ดาว (Kamhom, personal communication, March 9, 2017)
สินคากลุม ผา ในจังหวัดเชียงใหม เปนสินคาทีส่ ามารถสรางรายไดใหกบั จังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก
เนือ่ งจากเปนกลุมใหญ และมีจํานวนผูประกอบการมากถึง 206 ราย (Kamhom, personal communication,
March 9, 2017) ถาผูป ระกอบการสินคาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ กลุม ผาของจังหวัดเชียงใหม สามารถสราง
คุณคาใหกับสินคาได ก็จะทําใหยอดขายเพิ่มสูงขึ้น “สินคาใดที่มีคุณคาไมคุมตนทุนชีวิตของลูกคา สินคานั้น
ยอมไมยั่งยืนในสนามแขงขันทางการตลาด” (Wongmonta, 2006) ดังนั้นการเพิ่มมูลคาสินคา และ
การยกระดับสินคา OTOP กลุมผาในจังหวัดเชียงใหม ใหไดมาตรฐานและคุณภาพระดับ 5 ดาวนั้น ผูวิจัย
จึงสนใจวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาดโดยรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ กลุมสินคาผา สินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการสรางเรื่องราวสินคาแกผูประกอบการ OTOP
กลุมผา และพัฒนามาตรฐานธุรกิจของตนใหมีศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญหาของการสื่อสารการตลาดผานเรื่องราว
ผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาประโยชนของพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
ความเปนมาของสินคาโอทอป OTOP เปนการดําเนินกิจกรรมของชุมชน มีความสําคัญตอชุมชน
ทองถิ่น และคําวา โอทอป (OTOP) ที่ไดรับการยกยองวาเปนผลิตภัณฑทองถิ่นสิ่งที่นาสนใจคือการสราง
แบรนดใหมในตลาด (Kurokawa, 2010, 51) เปนการเปดมุมมองทางวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมประเพณี แ ละวิ ถี ก ารคิ ด ในท อ งถิ่ น เป น ภู มิ ป  ญ ญาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ความคิดสรางสรรคและความรูสึกทางอารมณที่กอใหเกิดความสําเร็จ และสงผลใหธุรกิจในทองถิ่นสามารถ
เพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของตนได (Walker & Vanessa Siddle, 1996)
แนวคิดสื่อสารการตลาด และเครื่องมือที่ใช การสื่อสารการตลาด เปนรูปแบบที่พนักงาน
หรือผูป ฏิบตั งิ าน ตองมีทกั ษะทีห่ ลากหลายในการเลือกใชเครือ่ งมือในการสือ่ สารทางการตลาด ทัง้ ในรูปแบบ
ของการตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ การเปนผูส นับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต
เพื่อสื่อสารใหเกิดการใชสินคา สามารถทําการวางแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจขององคกรใหดีขึ้น
(Tindall & Holtahausen, 2012, 383) เครื่องมือการสื่อสารตลาด ประกอบดวย 5 เครื่องมือ (Kotler & Keller,
2016, 512) ไดแก 1) การโฆษณา สรางการโนมนาวชักจูงใจ ใหเกิดความเกี่ยวของกับสินคา และสราง
ความโดดเดนใหกับสินคา (Fill, 2013, 416) 2) การประชาสัมพันธ ชวยใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดการรับรู
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เปนกระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกร (Clow, 2004, 102-103) การเลาเรื่องตราสินคาเปน
เทคนิคการสรางแบรนดที่มีการพัฒนาซึ่งเกี่ยวของกับสรางเรื่องราวอยางตอเนื่อง โดยทําการเผยแพรใน
สื่อสิ่งพิมพแบบดั้งเดิมและสื่ออิเล็กทรอนิกสและโซเชียลในรูปแบบตางๆ โดยพยายามใหผูบริโภคเขามามี
สวนรวม ทําใหเกิดประสบการณของผูบริโภคขึ้นมาได (Du Plessis, 2015, 100) ถาหากลูกคาเหลานั้น
มีความคิดตอตราสินคา ในเชิงบวก ทําใหเกิดความพึงพอใจลูกคากลับมาซื้อซํ้าได (Kumar, 2002, 63-64)
3) การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มคุณคาใหกับขอเสนอที่กิจการนําเสนอใหกับลูกคา พยายาม
โนมนาวชักจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซือ้ ในทันที อาจเปนการชักจูงใจไปยังกลุม ลูกคาโดยตรง หรือรานคา หรือ
พนักงานขายขององคกรเอง โดยทุกกลุมสามารถไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมนี้ไดทั้งสิ้น (Fill, 2013, 418)
4) การตลาดทางตรง เปนเครื่องมือที่พยายามสื่อสารใหเขาถึงลูกคาเปาหมายโดยตรง โดยการสงขอความ
ไปยังลูกคาเปาหมาย มุงใหเกิดพฤติกรรม หรือเปนการกระตุนใหเกิดการตอบสนองในทันที (Pelsmacker,
Geuens & Bergh, 2004, 370) 5) การขายโดยพนักงานขาย เปนการสื่อสารแบบสองทาง มุงใหขอมูล
ขาวสารทางการตลาดโดยตรง การสาธิตการใชสินคา การรักษาฐานลูกคา รวมทั้งการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคาไดในระยะยาว เปนเครื่องมือที่เกิดการเผชิญหนาระหวางผูขายสินคากับลูกคาเพื่อวัตถุประสงค
ในการนําเสนอขายสินคาหรือบริการ และเกิดคําสั่งซื้อขึ้น (Kotler & Keller, 2016, 538-539) การวางแผน
เพือ่ ดึงลูกคาใหกลับมาซือ้ ผลิตภัณฑขององคกรซํา้ อยางตอเนือ่ งนัน้ หัวใจหลักอยูท คี่ วามสุขของลูกคานัน่ เอง
ทําใหเกิดการสรางคุณคาใหกบั ลูกคา สงผลตอความสําเร็จขององคกรได นอกจากนีก้ ารซือ้ ซํา้ นัน้ ยังขึน้ อยูก บั
ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ พิ เ ศษรวมถึ ง ความไว ว างใจและความมุ  ง มั่ น ที่ มี ต  อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข ององค ก รด ว ย
(Morgan & Hunt, 1994) เกิดผลกระทบเชิงบวกจากความมุงมัน่ ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑนั้นคือยอดขาย
ที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดการพัฒนานวัตกรรม องคกรมีแนวโนมบรรลุผลความสําเร็จได (Walter & Ritter, 2003, 361)
แนวคิดการสรางสรรเรื่องราวผลิตภัณฑ ขั้นตอนการสรางเนื้อหาของเรื่องราว สามารถสราง
โดยการนําเสนอลําดับขั้นตอนของชุดของเหตุการณที่เกิดขึ้นตามแนวทางเรื่องราว (Plot) (Quesenberry &
Coolsen 2014) ซึ่งการศึกษาของ Freytag (1896) ไดระบุถึงการสรางเนื้อหาของเรื่องราวอยูบนพื้นฐาน 5 ขั้น
ไดแก 1) เกริ่นนํา (Exposition) เปนการเกริ่นนําเบื้องตนของตัวตนหรือคุณลักษณะ 2) Complication
เรื่องราวมีความซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ความขัดแยงและแผนที่ถูกสรางขึ้นจนกลายเปนความตึงเครียด 3) Climax
ความขัดแยงมีการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุด เปนจุดเปลี่ยนทําใหเกิดชัยชนะหรือแพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
หรือแยลง 4) Reversal เปนชวงที่เกิดผลกระทบมาจากจุดเปลี่ยน (Climax) ซึ่งเรื่องราวคอยๆ เปดเผย
รายละเอียดใหญขึ้นเรื่อยๆ ของสินคาหรือบริการ และ 5) Denouement ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดรับการแกไข
ใหเปนปกติ
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วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ดานเนื้อหา ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาในประเด็นตอไปนี้
1.1.1 ปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญ
 หาของการสือ่ สารการตลาดผานเรือ่ ง
ราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
1.1.2 พัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
1.1.3 ประโยชนที่ไดจากการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราว OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
1.2 ดานพื้นที่ ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กลุมผา
จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญในการสนทนากลุม แบงเปน 3 กลุม คือ
1.2.1 กลุมผูประกอบการ OTOP กลุมผา ของจังหวัดเชียงใหม ที่ไดลงทะเบียนคัดสรร
ระดับ 5 ดาว จํานวน 15 ราย ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือ ผูประกอบการ OTOP กลุมผา ที่ไดลงทะเบียน
คัดสรรระดับ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ 2559
1.2.2 กลุม ผูป ระกอบการ OTOP กลุม ผา ของจังหวัดเชียงใหม ทีไ่ ดรบั ระดับนอยกวา 5 ดาว
จํานวน 8 ราย (Kitpreedaborisut, 2010, 58) ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือ ผูประกอบการ OTOP กลุมผา
ที่ไดรับระดับนอยกวา 5 ดาว ประจําปงบประมาณ 2559
1.3 กลุม นักวิชาการและผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 6 ราย ซึง่ มีเกณฑการพิจารณา คือ 1) เปนอาจารย
ผูสอนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร โดยมีประสบการณ
การสอนอยางนอย 5 ป และ 2) เปนคณะกรรมการการคัดระดับดาว OTOP โดยมีประสบการณ อยางนอย 3 ป
1.4 ดานเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณปลายเปดในการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลสําคัญที่เปนผูประกอบการ
สินคา OTOP กลุมผา ที่ไดรับระดับ 5 ดาว ระดับนอยกวา 5 ดาว และนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการ
ทราบขอมูล และความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะ และมุมมองตางๆ ของผูใหขอมูลสําคัญ โดยพัฒนา
แบบสัมภาษณแตละชุดใหเหมาะสมกับผูใ หขอ มูลแตละกลุม แบบสัมภาษณแตละชุดมีขอ คําถาม จํานวน 11 ขอ
เทากัน โดยถามแตละกลุม ในประเด็นปญหา อุปสรรค แนวทางการแกปญ
 หา พัฒนาแนวทางการสือ่ สาร และ
ประโยชนของพัฒนาการสือ่ สารเรือ่ งราวผลิตภัณฑ ตัวอยางคําถาม เชน วิธใี นการสรางเรือ่ งราวสินคาของทาน
มีลําดับขั้นตอนอยางไร ปญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ไปยังลูกคามีอะไรบาง และทานไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร เปนตน
3. การเก็บรวมรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไดแก รวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการสนทนากลุม กับผูให
ขอมูลที่เปนผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา ทั้ง 23 ราย และนักวิชาการ อีก 6 ราย ลักษณะการสัมภาษณ

258

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

แบบไมเปนทางการ โดยแนวคําถามเปนแบบคําถามปลายเปด ทําผูตอบมีโอกาสใชความคิดเห็นและตอบ
ไดอยางเสรี (Kitpreedaborisut, 2010, 133) ซึง่ กอนนําแนวคําถามไปสนทนากลุม นัน้ ผูว จิ ยั ไดสง แนวคําถาม
ทัง้ หมดใหอาจารยทปี่ รึกษาตรวจสอบและแนะนําในการแกไข หลังจากนัน้ สงแนวคําถามใหกบั ผูท รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไข เพื่อใหแนวคําถามที่ใชในการวิจัยมีความสมบูรณ
มากทีส่ ดุ และสามารถตอบวัตถุประสงคของงานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด ซึง่ เมือ่ ไดทาํ การแกไขแนวคําถามในประเด็น
ที่ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําเรียบรอยแลว จึงนําไปใชสนทนากลุม กับผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม
4. การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล
ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Sunhachawee, 2017, 68)
มีขั้นตอนดังนี้
4.1 จั ด กระทํ า ข อ มู ล ถอดเทปการสนทนากลุ  ม แบบคํ า ต อ คํ า อ า นข อ มู ล จากการถอด
เครือ่ งบันทึกเสียง ทบทวนขอมูลทัง้ หมด บันทึกลงในกระดาษ และทําความเขาใจในขอมูลจากการสนทนากลุม
4.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดกลุมความหมายของขอมูลแยกออกเปนประเด็น
(Content Analysis) โดยจัดกลุม ขอมูลทีม่ คี วามหมายหรือทีม่ ลี กั ษณะรวมกันเหมือนกันเขาไวดว ยกัน จากนัน้
จําแนกหรือใหความหมายชื่อแกกลุมขอมูลการสัมภาษณนั้นๆ (Theme)
4.3 นํากลุมคําที่เปนขอความหรือเปนประโยคที่ไดมาใหความหมายหรือตีความ หากขอมูล
ที่ไดยังไมมีความชัดเจน มีการบันทึกแยกขอมูลนั้นเปนขอสังเกตไว เพื่อสะสมขอมูลแลวนํากลับมารวม
วิเคราะหอีกครั้งเมื่อไดขอมูลมากเพียงพอ
4.4 ทําสรุปการวิเคราะหหาคุณลักษณะของขอมูลการสัมภาษณที่จําแนกไดเปนหัวขอยอย
โดยมีการพิจารณาความสอดคลองกับคําถามของการวิจัย
4.5 เขียนคําบรรยายความหมายของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตามลักษณะขอความ
ที่ปรากฏขึ้นและนําเสนอพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบการบรรยาย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญของ
กลุมขอมูลแตละกลุม

ผลการวิจัย
ผูประกอบการ OTOP มีการสื่อสารทางการตลาด ไดแก การโฆษณาผาน Facebook Line แผนพับ
การประชาสัมพันธ ผาน Facebook Line และการออกบูธ การสงเสริมการขาย เปนการลดราคาสินคา
การตลาดทางตรง เปนการขายสินคา ผาน Facebook Line การขายโดยพนักงานขาย ทําหนาที่ขายสินคา
ณ บูธสินคา สําหรับปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด OTOP
กลุมผานั้น สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1
ป ญ หา และอุ ป สรรค และวิ ธี ก ารแก ไ ขการสื่ อ สารเรื่ อ งราวสิ น ค า ผ า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาด
ของผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
´ ®µÂ¨³°»¦¦
1.o µÁ·
- µ¦ºÉ°µ¦µ¦¨µ Án Á·µoµ
µ¦Á oµ¹ ºÉ°¸ÉºÉ°µ¦ Á}o
- µ¦¦oµ£µ¡ Â¨³µ¦¦oµ o°ªµ¤ Án
Ê°®µ¤¸
o°ªµ¤Á¥°³Á·
ÅÁn
- µ¦¦oµÁº
£µ¡
Â¨³µ¦¦o
µ o°ªµ¤
Á}
oµÁºÊ°®µ¤¸ o°ªµ¤Á¥°³Á·Å
µ¦¦o
Á}o
2. o µ¦·¥¦¦¤
- µ¦´¨°¨µ Án µ¦¼´¨°
o°ªµ¤ Á}o

ª·¸µ¦Âo Å
1. o µÁ·
- µ¦«¹¬µÁ·µ¦ºÉ°µ¦µ¦¨µÄ®oÁ oµ¹¼o¦·Ã£
Â¨³Á·µ¦¦´¦¼o Â¨³¤¸µ¦ÄoÁ¦ºÉ°¤º°µ¦ºÉ°µ¦®¨µ¥¦¼Â
Äµ¦ºÉ°µ¦´¨»n¤Ájµ®¤µ¥
- µ¦Á oµ°¦¤ªµ¤¦¼oµoµµ¦´ÎµÁºÊ°®µ o°ªµ¤
- µ¦´ÎµÎµ¦µÁ¸É¥ª´µ¦¦oµÁºÊ°®µÃ¥Á¡µ³
2. o µ¦·¥¦¦¤
- µ¦¡´µÁ°°¥nµn°ÁºÉ° ¡´µ¦³ªµ¦ºÉ°µ¦
°Á¡ºÉ°Ä®o¦Ä¼o¦·Ã£

จากตารางที่ 1 พบวา ปญหา และอุปสรรค และวิธีการแกไข ดานเทคนิคปญหาเทคนิคการสื่อสาร
การตลาด เชน เทคนิคทางดานการเขาถึง สื่อที่สื่อสาร เปนตน วิธีการแกไขคือ การศึกษาเทคนิคการสื่อสาร
การตลาดใหเขาถึงผูบริโภค และเกิดการรับรู สามารถใชเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบ ในการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย สวนปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ วิธีการแกไขคือการเขาอบรมความรูทาง
ดานการจัดทําเนือ้ หาขอความ และจัดทําตําราเกีย่ วกับการสรางเนือ้ หาโดยเฉพาะ สวนดานจริยธรรมนัน้ ปญหา
คือ การคัดลอกผลงาน เชน การถูกคัดลอกขอความ เปนตน วิธีการแกไขคือ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
พัฒนากระบวนการสื่อสารของตนเพื่อใหตรงใจผูบริโภค กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวสินคา
ผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น เปนการพัฒนาทางดานองคความรูในการสรางเนื้อหาของเรื่องราว
สินคา ทัง้ ขอความ และรูปภาพประกอบ นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาองคความรูท างดานกลยุทธในการวางแผน
สื่อ ทั้งทางดานการวางแผนการลงสื่อ ชวงเวลาการลงสื่อ งบประมาณที่ใชในแตละสื่อ โดยเปนการพัฒนา
ผานการอบรม การสื่อสารที่ควรทําในอนาคตคือ การมุงเนนการใชเครื่องมือการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิด
ปฏิกิริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา และมุงเนนการทําโฆษณาผาน Facebook
เพื่อเพิ่มยอดขายใหตัวสินคา สวนประโยชนที่ผูประกอบการไดรับนั้นดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ประโยชนของการสรางเรื่องราวสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม ดานรูปธรรม และดานนามธรรม
o µ¦¼ ¦¦¤
1. ¥° µ¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê
2. ¦·¤µµ¦´ÉºÊ°·oµÁ¡·É¤¤µ ¹Ê
3. ÎµÅ¦µµ¦ µ¥·oµ¤µ ¹Ê
4. ¦µ¥Åo °¼o¦³°µ¦Á¡·É¤ ¹Ê
5. Åo¦´¦µª´¨µµ¦¦³ª
6. Åo¦´µ¦¦´¦°¤µ¦µµ¦·oµ
7. Îµª¨¼oµÄ®¤nÁ¡·É¤¤µ ¹Ê
8. ¥µ¥µµ¦¨µ

o µµ¤¦¦¤
1. Á·Â¦´µ¨ÄÄµ¦Îµ»¦·
2. ¦oµÁ°¨´¬r¸Én°Ä®oÁ·£µ¡¨´¬r¸É¸Ä®o´·oµ
3. Á·»nµÂ¨³ªµ¤£´¸n°¦µ·oµ
4. ¦oµªµ¤ÅoÁ¦¸¥µµ¦Â n ´Åo

จากตารางที่ 2 พบวา ประโยชนดา นรูปธรรม คือ ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ปริมาณการสัง่ ซือ้ สินคาเพิม่ มากขึน้
กําไรจากการขายสินคามากขึน้ รายไดของผูป ระกอบการเพิม่ ขึน้ การไดรบั รางวัลจากการประกวด ไดรบั การ
รับรองมาตรฐานสินคา จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น เปนการขยายฐานการตลาดไดดี สวนประโยชน
ดานนามธรรมคือ ผูป ระกอบการมีแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลักษณทกี่ อ ใหเกิดภาพลักษณ
ที่ดีใหกับสินคา ทําใหเกิดคุณคาและความภักดีตอตราสินคา สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได

ภาพที่ 1: แสดงแนวทางการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
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จากภาพที่ 1 พบวา เรื่องราวของสินคานั้นถูกนํามาจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสืบทอดกันมา
กระบวนการสรางเรื่องราว 4 ขั้นตอน ไดแก มีการนําเสนอผานเครื่องมือการโฆษณา และการประชาสัมพันธ
สงผลตอยอดขายของผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

อภิปรายผลการวิจัย
แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ สารเรื่ อ งราวสิ น ค า ในอนาคตคื อ การมุ  ง เน น การใช เ ครื่ อ งมื อ การ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา โดยเรื่องราว
ถูกกําหนดเปนรูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธที่สรางขึ้นเพื่อเนน อัตลักษณและภาพลักษณเชิงบวกและ
การกระทําขององคกรที่มีการสื่อสารออกไปยังกลุมเปาหมาย (Fombrun & VanRiel, 2004, 368) นอกจากนี้
การสื่อสารเรื่องราวสินคาผาน Facebook เปนการสื่อสารไปยังกลุมลูกคา เพื่อเพิ่มยอดขายใหตัวสินคา
สอดคลองกับแนวความคิดของ Du Plessis (2015, 100) สรางเรื่องราวอยางตอเนื่อง โดยทําการเผยแพร
ผานโซเชียลในรูปแบบตางๆ โดยพยายามใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดประสบการณของผูบริโภค
ขึน้ มาได และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2016, 515) ทีร่ ะบุวา นอกจากโฆษณาจะมีอทิ ธิพล
ตอยอดขายขององคกร และยังชวยใหเกิดการสรางคุณคาทีด่ ใี หกบั ตราสินคานัน้ อีกดวย โดยปกติ การโฆษณา
เปนเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีเอกลักษณเฉพาะดาน คือ เกิดการกระจายผลิตภัณฑไดอยาง
แพรหลายและครอบคลุมพื้นที่ได โฆษณาสามารถทําใหผูขายผลิตภัณฑทําการสงขอมูลของผลิตภัณฑ
ที่มีเนื้อหาที่ซํ้าๆ เพื่อเปนการตอกยํ้า ไปยังลูกคาเปาหมายได นอกจากนี้การโฆษณายังชวยทําใหเกิด
การนําเสนอขอมูลและนําเสนอความสําเร็จเชิงบวกของเจาของกิจการใหกลุม เปาหมายไดทราบ การโฆษณา
ชวยขยายเรื่องราว ที่ตองการบอกลูกคาเปาหมาย การโฆษณาสามารถสราง โอกาสที่ดีใหกับกิจการและ
ตราสิ นค าการนํ าเสนอขอมู ลกิจการที่น าสนใจ ผ านสื่อสิ่ งพิมพ ภาพและสีของเครื่องมื อการโฆษณา
โดยการโฆษณานี้ไมใชบุคคลจึงทําใหไมสามารถโตตอบกับกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง เพราะเปน
การสื่อสารการตลาดแบบทางเดียว
ถาแยกตามประเด็นที่ผูประกอบการตองการพัฒนา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. การพัฒนาดานเทคนิคการสื่อสารการตลาดใหเขาถึง และเกิดการรับรู เปนการพัฒนาทาง
ดานความรู ในการสรางเนื้อหา ทั้งเนื้อหาที่เปนขอความ และเนื้อหาที่เปนรูปภาพประกอบ ซึ่งสามารถพัฒนา
ตามแนวทางการศึกษาของ Freytag (1896, 16-18) ไดระบุไวในการสรางเนื้อหาของเรื่องราวอยูบนพื้นฐาน
5 ขั้น ไดแก
ขั้น (Act) 1: เกริ่นนํา (Exposition) เปนการเกริ่นนําเบื้องตนของตัวตนหรือคุณลักษณะของ
การกอตัง้ กิจการ ชวงเวลา การอธิบายเหตุการณทผี่ า นมา เรือ่ งราว และสถานการณทผี่ า นมาของผูป ระกอบการ
เปนการกอเกิดดวยความขัดแยงหรือปญหาเบื้องตนของกิจการ นําไปสูการเปดเผยเพื่อสรางความตึงเครียด
นําสงเขาไปสูขั้นของการเดินตอไป ผูประกอบการมีการสรางเนื้อหาเปนการบอกเลาถึงประวัติความเปนมา
ของผา ลวดลายผา แหลงผลิต แหลงวัตถุดิบที่มาผลิตสินคา โดยเปนการเลาเรื่องลําดับเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปจจุบัน
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ขัน้ (Act) 2: Complication เรือ่ งราวมีความซับซอนขึน้ เรือ่ ยๆ ความขัดแยงและแผนทีถ่ กู สรางขึน้
จนกลายเปนความตึงเครียด ความพยายามของตัวละครแตละตัว รวมถึงตัวเอกที่พยายามจัดการกับ
ความขัดแยง กิจการพยายามสรางเรื่องราวที่ยิ่งใหญเพื่อใหเกิดจุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันของเรื่อง ทําให
กลุมลูกคาอยากติดตามเรื่องราวตอไป เปนการที่ผูประกอบการสรางเนื้อหาเรื่องราวของผา บงบอกถึง
ความจําเปนที่ตองใชผา บงบอกถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไมไดใชผาชนิดนี้
ขั้น (Act) 3: Climax ความขัดแยงมีการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุด เปนจุดเปลี่ยนทําใหเกิดชัยชนะ
หรือแพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือแยลง เรื่องราวของสินคามีการนําเสนอจุดเปลี่ยนของตราสินคาหรือ
ไปสูจุดเปลี่ยนของลูกคา ทําใหลูกคาไดรับชัยชนะจากการใหสินคานั้น ผูประกอบการตองสรางเนื้อหา
โดยบงบอกถึงหากเกิดการใชสินคาผาชนิดนี้แลว ชีวิตลูกคาดีขึ้นอยางไร เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยางไร
ตอกยํ้าประเด็นถึงสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการใชสินคาผานี้
ขั้น (Act) 4: Reversal เปนชวงที่เกิดผลกระทบมาจากจุดเปลี่ยน (Climax) ซึ่งเรื่องราวคอยๆ
เปดเผยรายละเอียดใหญขึ้นเรื่อยๆ ของสินคาหรือบริการ และถาอุปสรรคของลูกคานั้นสินคาสามารถชนะได
ผลลัพททเี่ กิดขึน้ คือ สินคามีภาพลักษณทดี่ มี าก ผูป ระกอบการตองสรางเนือ้ หาทีร่ ะบุถงึ ประโยชนทไี่ ดรบั จาก
สินคาในหลายแงมุม นอกเหนือจากผลที่ไดโดยตรงจากประโยชนหลักของผา
ขั้น (Act) 5: Denouement ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขใหเปนปรกติ ความเครียด
ความวิตกกังวลมีการผอนคลาย ผูประกอบการสามารถนําเสนอแบรนดหรือชัยชนะของลูกคาในสวนนี้
ผานสื่อตางๆ เพื่อใหเห็นการไปถึงเปาหมายของธุรกิจได ผูประกอบการตองสรางเนื้อหาเพื่อเปนการนําเสนอ
ผลกระทบจากการทีล่ ูกคาไดสวมใสผา ผานสือ่ ตางๆ ใหมีความหลากหลายของสือ่ เชน Facebook หรือ Line
เปนตน
2. การพัฒนาองคความรูทางดานกลยุทธในการวางแผนสื่อ ทั้งทางดานการวางแผนการลงสื่อ
ชวงเวลาการลงสื่อ งบประมาณที่ใชในแตละสื่อ ดังนั้นผูประกอบการตองเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพตนเองในการสรางสือ่ ไดตรงใจผูบ ริโภคและมีประสิทธิภาพ ซึง่ รวมทัง้ ในการเลือก
ชองทางการสื่อสารทางการตลาดอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของ Tindall & Holtahausen (2012, 383)
ที่ระบุวา พนักงาน หรือผูปฏิบัติงาน ตองมีทักษะที่หลากหลายในการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร
ทางการตลาด ทัง้ ในรูปแบบของการตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ การเปนผูส นับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ
การโฆษณาทางอินเตอรเน็ตเพื่อสื่อสารใหเกิดการใชสินคา สามารถทําการวางแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทําธุรกิจขององคกรใหดีขึ้น
ประโยชนดานรูปธรรม คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการสั่งซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น กําไรจาก
การขายสินคามากขึน้ รายไดเพิม่ ขึน้ ซึง่ สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ
แนวคิดของ Walter & Ritter (2003, 361) ที่ระบุวา ผลกระทบเชิงบวกจากความมุงมั่นในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑนั้นคือยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น สวนประโยชนดานนามธรรมคือ ผูประกอบการมีแรงบันดาลใจ
ในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลักษณทกี่ อ เกิดภาพลักษณทดี่ ใี หกบั สินคา ทําใหเกิดคุณคาและความภักดี
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ตอตราสินคา สอดคลองกับแนวคิดของ Kumar (2002, 63-64) ถาหากลูกคาเหลานัน้ มีความคิดตอตราสินคา
ในเชิงบวก ทําใหเกิดความพึงพอใจลูกคากลับมาซื้อซํ้าได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Morgan &
Hunt (1994, 34) ที่วาการวางแผนเพื่อดึงลูกคาใหกลับมาซื้อผลิตภัณฑขององคกรซํ้าอยางตอเนื่องนั้น
หัวใจหลักอยูท คี่ วามสุขของลูกคานัน่ เอง ทําใหเกิดการสรางคุณคาใหกบั ลูกคา สงผลตอความสําเร็จขององคกร
ได นอกจากนี้การซื้อซํ้านั้นยังขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธพิเศษ รวมถึงความไววางใจและความมุงมั่น
ที่มีตอผลิตภัณฑขององคกรดวย

สรุป
ปญหาและอุปสรรค และวิธีการแกไขการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ของผูประกอบการ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม ดานเทคนิคปญหาเทคนิคการสื่อสารการตลาด การแกไข
ปญหาคือ การศึกษาเทคนิคการสื่อสารการตลาดใหเขาถึงผูบริโภค และเกิดการรับรู สามารถใชเครื่องมือ
การสื่อสารหลายรูปแบบ ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย สวนปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ
วิธกี ารแกไขคือการเขาอบรมความรูท างดานการจัดทําเนือ้ หาขอความ และจัดทําตําราเกีย่ วกับการสรางเนือ้ หา
โดยเฉพาะ สวนดานจริยธรรมปญหาคือการคัดลอกผลงาน การแกไขปญหาคือ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
พัฒนาการสื่อของตนเพื่อใหตรงกับลูกคา สวนการสื่อสารที่ควรทําในอนาคตคือ การมุงเนนการใชเครื่องมือ
การประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดปฏิกริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา เนนการทํา
โฆษณาผาน Facebook ประโยชนที่ไดรับดานรูปธรรม คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น กําไรมากขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น
การไดรับรางวัลจากการประกวด ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น ขยายฐาน
การตลาดไดดี สวนประโยชนดา นนามธรรมคือ มีแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลักษณและ
เกิดภาพลักษณทดี่ กี บั สินคาทําใหเกิดความภักดีตอ ตราสินคา สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป ผูว จิ ยั ขอเสนอวา เพือ่ ใหงานวิจยั ครอบคลุมในประเด็นตางๆ มากขึน้
ดังนั้น ควรศึกษาในประเด็นตอไปนี้
1. ผลกระทบของสือ่ ทีม่ ตี อ การประกอบธุรกิจสินคา OTOP ในประเด็นของการสรางการรับรูข องแตละ
สื่อ ประสิทธิภาพของสื่อในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
2. รูปแบบการวางแผนสือ่ ของการประกอบธุรกิจสินคา OTOP ในประเด็นของกลยุทธในการวางแผน
สื่อ การจัดทํางบประมาณในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
3. เชื่อมโยงประเด็นที่เปนจุดเริ่มตนของเรื่องราวสินคา ไปสูประโยชนทั้งดานรูปธรรม และนามธรรม
ของสินคา OTOP
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