
 
 

 

บทที ่1 

บทน า  

 

1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหาการวิจัย 

ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจโดยใช้สังคมออนไลน์มีความนิยมกนัมาก ผูใ้ช้งานสามารถ
เขา้ถึงส่ือออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาแบ่งปัน
ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่กนัไดอ้ยา่งอิสระและสามารถโตต้อบแสดงความคิดเห็นกนัได้
อยา่งทนัทีทนัใด ส่ือออนไลน์จะผา่นช่องทางเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศพัทมื์อถือและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
อ่ืนๆ ได ้การส่ือสารผ่านช่องทางเหล่าน้ีจะช่วยให้การท าการตลาดเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิ่งข้ึน 
การท าตลาดดิจิทลั ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในรูปร่างของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงเปล่ียนแปลง
ไปตามเทคโนโลยี โลกาภิวฒัน์หรือส่ิงแวดลอ้ม การท าตลาดบนโลกออนไลน์โดยใช้ช่องทาง
อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีและเคร่ืองข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผสมผสานกนัเป็นกลยทุธ์
ทางการตลาดซ่ึงข้ึนอยูก่บัความคิดสร้างสรรคท่ี์จะการส่ือสารใหลู้กคา้เขา้ใจยทุธวิธีท่ีทนัสมยั ตลาด
การค้าดิจิทัลได้แตกแขนงไปสู่โมบายคอมเมิร์ช (Mobile-Commerce) และ โซเชียลคอมเมิร์ช 
(Social Commerce) ท่ีขายของผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ การคา้บนระบบดิจิทลัจะกระตุน้การพฒันา
เศรษฐกิจไดร้วดเร็วข้ึน  การตลาดดิจิทลัเป็นแนวคิดส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการระบบเศรษฐกิจ
ตามนโยบายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบนัคนไทยจ านวนมากใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั (Digital 
Technology) เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line)  สมาร์ทโฟน (Smartphone)  และ แท็บเล็ต 
(Tablet) การเร่งพฒันาความรู้ การสร้างความตระหนักดา้นการใช้เทคโนโลยี Digital จึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) การเติบโตในส่ือดิจิทลัจะเป็นเสมือน
ประตูท่ีเปิดใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดขยายช่องทางดา้นงานบริการและโปรโมท
สินคา้ใหถึ้งผูบ้ริโภคไดส้ะดวกข้ึน และดีกวา่การท าธุรกิจผา่นช่องทางแบบส่ือแบบเดิม (Traditional 
Media)   

รัฐบาลได้เล็งความส าคญัของเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การคา้ การ
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บริการ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม การท าตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือ ตลาดดิจิทลั (Digital 

Marketing) จะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้ไทย ทั้งน้ี มีเป้าหมายหลกัในการ

ขบัเคล่ือนพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ไทยผา่นรูปแบบการคา้ใหม่น้ีใหก้บัธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

และสร้างธุรกิจเกิดใหม่ (Start up) ดว้ยการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบั

ภาคธุรกิจในการปรับเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)  บนพื้นฐานของ

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนโฉมการด าเนินธุรกิจ (Business Transformation) โดย

มุ่งเนน้ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การพฒันาเทคโนโลยสู่ีเศรษฐกิจใหท้นัต่อการเติบโต

ของเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีอาศยัการผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

(ส านกังานคณะกรรการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)  รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบาย

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)   เป็นนโยบายท่ีส าคัญเก่ียวข้องกับการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การขบัเคล่ือนเขา้สู่

ความเป็นดิจิทลัมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะการพฒันาธุรกิจการ

ส่ือสารของประเทศไทยในอนาคตท่ีจ าเป็นตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัโดยมี

เป้าหมายการครอบคลุมทุกพื้นท่ี การมีขนาดท่ีพอเพียงกบัการใชง้านมีเสถียรภาพท่ีมัน่คงในราคาท่ี

เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพฒันาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ี

มีประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2558) รัฐไดมี้การสร้าง

ระบบนิเวศดิจิทลัอยา่งครบวงจร มีผูป้ระกอบการดิจิทลัเกิดใหม่จ านวนมาก และปรับเปล่ียนวิธีการ

ท าธุรกิจของผูป้ระกอบการไทยในดา้นต่าง ๆ เพื่อไปสู่การแข่งขนัเชิงการสร้างคุณค่าของสินคา้และ

บริการท่ีผูบ้ริโภคพอใจสูงสุด โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์บริการดว้ยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัและให้ผูป้ระกอบการ SMEs, ให้ท่ีมีความทนัสมยัและสะดวกในการปรับเปล่ียน

กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ตลอดจนการสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตลาดทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , 2558) ผูผ้ลิต

สินคา้ทอ้งถ่ินมกัมีปัญหาดา้นการกระจายสินคา้สู่ตลาด เน่ืองจากขาดทกัษะในการบริหารจดัการ

และการหาช่องทาง รูปแบบวิธีและแนวทางเจรจาต่อรองในการจ าหน่ายสินคา้ ปัจจุบนัจึงน าระบบ

สารสนเทศเขา้ไปช่วยสนบัสนุนการท างาน ท าให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของสินคา้และการด าเนินการ

ด้านการตลาดให้ดีข้ึน ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า และสามารถท าการตลาดเองได้
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กวา้งขวางข้ึน (อรจิต สิงคาลวณิช, 2547)  การสร้างนวตักรรมตอ้งอาศยัความรู้กิจกรรมสร้างความ

มัง่คัง่จากความรู้นั้ น โลกยุคปัจจุบนัเป็นโลกยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ทุกสังคมจะตอ้งมี

ความสามารถในการน าความรู้มาสร้างนวตักรรม  ส าหรับใชเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาสังคม

ความรู้และนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนนั้น จะตอ้งก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่าง

หลากหลายอยา่งทัว่ถึง และขบัเคล่ือนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนัและเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งสมดุล 

(วิจารณ์ พานิช, 2552)  

 ในชุมชนอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้ 109 
ราย และมีผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการคดัสรรแลว้เป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่ม
หัตถกรรมในครัวเรือนบา้นแม่ก๊ะเปียง หมู่ 8 ต  าบลสะลวง ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดมีความโดดเด่นท่ี
แตกต่างกันซ่ึงใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ลาดลายสวยงาม สมาชิกใน
หมู่บา้นก็มีความช านาญแตกต่างกันไป ในการจ าหน่ายสินคา้ของแต่ละหมู่บา้นได้อาศยัหลาย
ช่องทาง แต่เน่ืองจากในภาวะเศรษฐกิจท่ีลดลง และผลิตภณัฑใ์นประเทศไทยมีจ านวนมาก ชุมชน
ยงัขาดช่องทางการตลาด ทกัษะเชิงวิเคราะห์ท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบกลยุทธ์ การจัดการ
ช่องทางการกระจาย สินค้าอย่ า ง มีประสิทธิผล  สมาชิก ชุมชนในหมู่บ้านได้พยายาม 
หาช่องทางทางการตลาด เช่น จดัหน่ายในแหล่งตลาดชุมชน การร่วมในงานแสดงสินคา้แต่การ
ขยายตลาดก็ยงัไม่กวา้งขวาง และยงัเสียค่าใชจ่้ายในการลงทุน  ไดมี้หลายหน่วยงานผลกัดนัการ
จดัหาช่องการจดัจ าหน่ายทางในรูปแบบส่ืออินเทอร์เน็ต แต่เน่ืองจากปัญหาการคน้หาขอ้มูลใน
เวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนมากท าให้ลูกคา้เห็นสินคา้เฉพาะกลุ่มไดอ้ยาก  และเน่ืองจากการสร้างเวบ็ไซต์
ดงักล่าวเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ในการเปิดร้านคา้ออนไลน์ยงัขาดการผลกัดนัให้ลูกคา้สามารถเห็น
สินคา้ไดร้วดเร็วและมากข้ึนดว้ยการใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอแม่ริม ได้พยายามส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน SMEs มี
ช่องทางใหสิ้นคา้ OTOP เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะบูรณาการตลาดดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  โดยพฒันาจดัการความรู้แบบมีส่วนรวม  
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการตลาดและบริบทของชุมชน   วางแผนการตลาดดิจิทลั  สร้างส่ือขาย
สินคา้ออนไลน์ การโปรโมทธุรกิจผา่นส่ือออนไลน์ และการใชส่ื้อออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ีมีผูเ้ขา้ชม
มาก เพื่อเป็นการใช้ช่องทางกระจายสินค้าทางการตลาด ให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้อย่าง
กวา้งขวาง   
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

พฒันาระบบการตลาดดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของทีมนกัวจิยั ผูน้ าชุมชน
ทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือ ผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ของอ าเภทแม่
ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  กิจกรรมท่ีศึกษา คือ  

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาบริบทชุมชนโดยการสัมภาษณ์จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูน้ าชุมชน  ศึกษาแนวโน้มภาพรวม  เทรนด์สินคา้ท่ีน่าสนใจในตลาด
ดิจิทลั  จดัประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูว้ิจยัเพื่อน าขอ้มูลดา้น
การตลาดชุมชุมมาวางแผนในการท าการตลาดดิจิทลัให้สอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีอยู่  สร้างเน้ือหา 
(Content) ใหมี้คุณภาพ เพื่อใหเ้กิดความพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดการส่งต่อไปเร่ือย ๆ  สร้างส่ือ
การขายสินคา้ออนไลน์ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั OTOP ชุมชน    การโปรโมทผ่านส่ือออนไลน์
ขนาดใหญ่ท่ีมีผูเ้ขา้ชมมาก  จดัอบรมถ่ายทอดความรู้การท าตลาดดิจิทลั จดัประชุมแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูว้ิจยัเพื่อประเมินผลการวิจยั และขอ้ควรปรับปรุง แนว
ทางแกไ้ขในการท าวิจยัรวบรวมประเด็น วิธีการ ผลการวิจยัทั้งหมดในรูปแบบเอกสารรายงานการ
วิจยั 

1.3.3 พื้นท่ีในการศึกษาคือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3.4 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  และส านกังานพฒันา

ชุมชนอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

 1.4.1 ดา้นวิชาการ 
  ไดข้อ้มูลดา้นบริบท องคค์วามรู้ทางการตลาดของชุมชน น าความรู้มาหารูปแบบ
ระบบตลาดดิจิทลัท่ีเหมาะสม 
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  ผูว้ิจยัสามารถน าความรู้ทางการสร้างเน้ือหา (Content)  การสร้างส่ือออนไลน์  การ
โปรโมทธุรกิจส่ือออนไลน์ ไปปรับปรุงในกระบวนการเรียนการสอนได ้
 1.4.2  ดา้นพฒันา 
  ช่วยพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพของกลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP ในการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั ความรู้ดา้นการตลาดเพื่อไปใชเ้ป็นช่องทางการตลาดเผยแพร่ผลิตภณัฑข์องตนได ้
 1.4.3 ดา้นการผลิต 

ไดร้ะบบการตลาดดิจิทลั  น าไปบริหารจดัการธุรกิจสินคา้ OTOP ได ้
 1.4.4 ดา้นเศรษฐกิจ 
  ช่วยเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ชุมชนไดห้ลายรูปแบบ  
 

 

 

 

 

 

 

 




