
 
 

 

บทที ่5  

สรุปอภปิรายและข้อเสนอแนะ  

การวิจัยน้ีเป็นขั้นตอนท่ี 2 ของการวางแผนการตลาดดิจิทัลของงานวิจัย “การบูรณา
การตลาดดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผนการท าตลาดดิจิทลัให้
สอดคลอ้งกบับริบทของผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของชุมชน  

ผูศึ้กษาไดท้  าการเลือกท่ีจะก าหนดตวัอยา่งโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) จ านวน 31 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือก

สอบถามกลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบการท่ีจะยื่นขอการรับรองมาตรฐานการคดัสรรฯ ผลิตภณัฑ์

สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องอ าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 

การเก็บขอ้มูลในขั้นแรกจะท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 31 ชุด โดยแบบสอบถามจะ

แบ่ง 

ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลผลิตภณัฑ์

ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยใีนการขายผลิตภณัฑ ์และส่วนท่ี 4 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดน้ ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูป Statistical Package For the Social Science(SPSS for Window) โดยการค านวณหาค่าทาง

สถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต  ่ากว่า 40 ปี  อาศยัในต าบลริมใตแ้ละ

ต าบลหว้ยทราย อ.แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่น้ียงัไม่มีอีเมล ยงัไม่มีไลน์ไอดี แต่

ส่วนใหญ่มี   เฟซบุก๊ใชง้าน 
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ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขายผลิตภณัฑ์ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกายและผลิตภณัฑ์ประเภท

ของใช ้ของประดบัตกแต่ง ของท่ีระลึก มีช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตนเอง คือ การ

ขายผลิตภณัฑใ์นงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ รองลงมาคือ มีร้านคา้ส าหรับขายผลิตภณัฑข์องตนเอง กลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายคือ ลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่เป็นงานฝีมือ  

 ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานมาแลว้ โดยจะไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน) มากกว่าการไดรั้บมาตรฐานการคดัสรร

ผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) และมากกว่าการไดรั้บรองมาตรฐาน อย.(องค์การ

อาหารและยา)   

 

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยใีนการขายผลิตภณัฑ ์

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 ชนิดใชง้าน
ร่วมกัน อุปกรณ์ท่ีได้รับความนิยมใช้งานมากท่ีสุด คือ สมาร์ทโฟน รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ 
รองลงมาคือ แทบ็เลต็และไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ใด ๆ เลย  
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศออนไลน์ มาใชใ้นการเสนอขาย
ผลิตภณัฑข์องตน โดยจะใชโ้ปรแกรมสนทนา คือ ไลน์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ เฟซบุก๊ อีเมลและอิน
สตราแกรมตามล าดบั ในส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศออนไลน์ มาใชใ้น
การน าเสนอขายผลิตภณัฑข์องตน มีความสนใจทุกรายท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์
มาใช้งาน ในส่วนของเว็บไซต์ในการขายผลิตภัณฑ์ของตนเอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่มี
เวบ็ไซตใ์นการขายผลิตภณัฑแ์ละมีความสนใจท่ีจะมีเวบ็ไซตใ์นการขายผลิตภณัฑ์ 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่พบปัญหาท่ีจากการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
น าเสนอขายผลิตภณัฑ์ของตนเอง   ปริมาณลูกคา้ท่ีได้จากการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
น าเสนอขายผลิตภณัฑ ์คือ ไดลู้กคา้นอ้ยกว่า 10 คนต่อเดือน รองลงมาคือ ไดลู้กคา้มากกว่า 10 คน
ต่อเดือนและไม่ไดลู้กคา้เลย มีจ านวนเท่ากนั  กลุ่มตวัอย่างจะมีลูก หลานหรือผูท่ี้สามารถใชง้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อยู่แลว้ และมีความพร้อมของเน้ือหาของผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าเสนอในส่ือ
ออนไลน ์
 กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการอบรมของโครงการวิจยัฯ มากกว่าไม่มี
ความสนใจจะเขา้ร่วมโครงการอบรมของโครงการวิจยัฯ  และมีความตอ้งการในการจดัอบรมเพื่อ
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ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์มาใชใ้นการเพิ่มช่องทางการตลาด 
โดยตอ้งการให้อบรมในหัวขอ้การขายสินคา้ทางส่ือออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นตน้ รองลงมา
คือ การสร้างส่ือมีเดียเพื่อใช้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ รองลงมาคือ การสร้างเว็บไซต์ของตนเอง 
เพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียนรูป ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง และ สอนตบแต่งภาพ ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 4 : ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัญหา : 
- สนใจเน้ือหาอบรมมานานแลว้ แต่ยงัไม่มีโอกาสเรียนรู้ 
- ผูป้ระกอบการไม่รู้หนงัสือ ดงันั้นจะตอ้งใหลู้กชายมาอบรมแทน 
- ใชค้อมพิวเตอร์ยงัไม่เป็น 
- เคยเรียนมาแลว้ แต่ลืมเน่ืองจากไม่ไดล้งมือท าอยา่งจริงจงั 
- ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 
- คุณภาพของสินคา้ไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากเป็นงานฝีมือ และวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตคุณภาพ

ไม่สม ่าเสมอ 
- คนในองคก์รยงัไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้เสนอแนะ : 

- อยากไดป้ระเภทท่ีสร้างเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง เพื่อท่ีจะลงรายละเอียดของสินคา้ได ้
- อยากใหส้อนเทคนิคการใชส่ื้อออนไลน์ในการขายสินคา้ เพราะยงัท าไม่เป็น 
- อยากใหมี้การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหป้ฏิบติัเองได ้
- อยากใหส้อนการใชค้อมพิวเตอร์ เน่ืองจากผูป้ระกอบการบางคนเล่นไลน์ได ้ใชเ้ฟสบุค๊เป็น 

 

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ด้านผลติภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ขายผลิตภณัฑป์ระเภทผา้ เคร่ืองแต่งกายและผลิตภณัฑป์ระเภทของ
ใช ้ของประดบัตกแต่ง ของท่ีระลึก ซ่ึงมีจ านวนมากกวา่ผูป้ระกอบการท่ีผลิตอาหาร ผลิตสมุนไพรท่ี
ไม่ใช่อาหารและผลิตเคร่ืองด่ืมจ าหน่ายรวมกนัมากกวา่ 2 เท่า  

กลุ่มตวัอยา่งนิยมใชช่้องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตนเอง คือ การขายผลิตภณัฑใ์น
งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ มากท่ีสุด มีผูป้ระกอบการน้อยรายท่ีไม่น าผลิตภณัฑ์ของตนเองไปขายใน
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งานแสดงสินคา้ อาจจะเน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงสามารถน าผลิตภณัฑอ์อกจ าหน่ายตามงานแสดงสินคา้ได ้ แต่ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่จะไม่นิยมน าผลิตภณัฑข์องตนเองไปขายในตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ส่งขายท่ีตลาดตน้ล าไย 
รวมทั้งฝากขายตามร้านหรือหา้งสรรพสินคา้ ความนิยมใชช่้องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑถ์ดั
มาคือ การมีร้านคา้ส าหรับขายผลิตภณัฑข์องตนเอง ซ่ึงในกรณีท่ีมีร้านคา้และไม่มีร้านคา้ของตนเอง
นั้นมีอตัราส่วนท่ีต่างกนัไม่มากนกั ในส่วนของช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ดยใชมื้อถือหรือ
การมีเวบ็ไซตเ์พื่อเสนอขายสินคา้ยงัมีไม่มากนกั  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มตวัอย่าง คือ มุ่งเน้นขายผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในขณะท่ีมุ่งเนน้ขายผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ในประเทศอยา่งเดียวจะมีนอ้ยกว่า และมุ่งขาย
ผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ต่างประเทศอยา่งเดียวจะมีเพียงรายเดียวเท่านั้น 

อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คร่ึงหน่ึง คือ เป็นงานฝีมือ ในกรณีท่ีเป็น
ผลิตภณัฑป์ระเภทผา้และการแต่งกาย จะเป็นมีอตัลกัษณ์คือ เป็นผา้ของชนเผา่ บางรายจะใชผ้า้ชน
เผ่าโบราณมาดดัแปลง ตกแต่งให้ทนัสมยั บางรายจะใชเ้ทคนิคการดน้มือโดยใชผ้า้ใยกญัชาเขียน
เทียนโบราณท าให้ไม่เหมือนใคร บางรายจะใชผ้า้ชนเผ่ามาตดัเยบ็ประยุกตเ์พื่อให้ทนัสมยัมากข้ึน 
แต่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของชนเผา่ไว ้ ในกรณีท่ีเป็นผา้ฝ้ายจะมีอตัลกัษณ์คือ เป็นผา้ฝ้ายทอมือ
ของชาวไทล้ือ บางรายเนน้อตัลกัษณ์คือ ตดัเยบ็ดว้ยความประณีตดว้ยผา้ไหมแกว้ เป็นตน้  กรณีท่ี
เป็นผลิตภณัฑข์องใช ้ของประดบั ของท่ีระลึก จะมีอตัลกัษณ์คือ บางรายเนน้รูปแบบดั้งเดิมเหมือน
สมยัลา้นนาโบราณ เช่น การผลิตตุง โคม ลายตอ้ง บางรายเนน้การถกัโครเชตด์ว้ยมือ บางรายเนน้
การน าผา้ชนเผา่มาประยกุตเ์ป็นผา้คลุมโตะ๊ คลุมเตียง ปลอกหมอน เป็นตน้ บางรายใชก้ารปักลูกปัด
ลงในช้ินงาน ซ่ึงอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑท่ี์เป็นงานฝึมือจะมีมากกวา่กลุ่มอ่ืนรวมกนั 1 เท่าตวั  
 ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานมาแลว้ โดยจะไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน) มากกว่าการไดรั้บมาตรฐานการคดัสรร

ผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) และมากกว่าการไดรั้บรองมาตรฐาน อย.(องค์การ

อาหารและยา)  เน่ืองจากในการจะขอการรับรองมาตรฐานการคดัสรรผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ(์OTOP) นั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน) 

มาก่อนนั่นเองจึงท าให้ผูป้ระกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน) นั้น

สามารถไดก้ารรับมาตรฐานการคดัสรรผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ดว้ย หรือ

ผูป้ระกอบการบางรายจะไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน) แต่ไม่ผ่าน

การไดรั้บมาตรฐานการคดัสรรผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กไ็ด ้
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 เม่ือพิจารณาถึงการเคยไดรั้บระดบัดาวจากการรับรองมาตรฐานการคดัสรรฯ จะ
พบวา่มีผูเ้ขา้ขอรับการคดัสรรฯ รายใหม่ มากกวา่รายเก่า  ซ่ึงผูป้ระกอบการรายเก่าท่ีเคยไดรั้บดาวจะ
เป็นผูท่ี้เคยไดรั้บ 3 ดาวมีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 4 ดาว ตามล าดบั 
  สาเหตุท่ีมีผูป้ระกอบการมีจ านวนนอ้ยรายท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐาน อย.(องคก์ารอาหาร

และยา)  เน่ืองจากในกลุ่มตวัอยา่งมีผูผ้ลิตอาหาร 4 ราย เคร่ืองด่ืม 1 ราย รวมเป็น 5 ราย แต่มีผูไ้ดรั้บ

มาตรฐาน อย. เพียง 2 ราย เท่านั้น 

5.2.2 ด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยใีนการขายผลติภัณฑ์ 
ในการวิจัยในคร้ังน้ีจะสนใจวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใชง้าน และ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ท่ีนิยมใชง้าน  ในการอภิปราย

ผล จึงแบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ ดงัน้ี 

5.2.2.1 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชง้าน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีจ านวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยใช้

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ๆ เลย  3 เท่า เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น 

พบว่ายงัใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากกว่าหน่ึงอยา่งดว้ยกนั จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งนิยม

ใชส้มาร์ทโฟนมีจ านวนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่นิยมใชส้มาร์ทโฟนเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงคลา้ยกบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีนิยมใชค้อมพิวเตอร์ในขณะท่ีความนิยมใชแ้ทบ็เลต็นั้นมีนอ้ยมาก 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใขเ้คยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นมาใขใ้นการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ของ

ตนเองมีมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใขเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใขใ้นการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์

ของตนเองเลยมากกวา่ 2 เท่า 

5.2.2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชง้าน 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอขาย

ผลิตภณัฑ์ของตนว่านิยมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ใดมากท่ีสุด พบว่า มีความนิยมใช้

โปรแกรมสนทนาไลน์มากท่ีสุดเป็น 3 เท่าของกลุ่มท่ีไม่ใช ้รองลงมาคือ ใชเ้ฟซบุ๊กมีอตัราส่วนนอ้ย

กวา่กลุ่มไม่ใชเ้พียงเลก็นอ้ย รองลงมาคือใชอี้เมล และใชอิ้นสตราแกรมท่ีใชเ้ป็นส่วนนอ้ย ในขณะท่ี

ทวิตเตอร์ไม่มีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ลย 



98 

เม่ือสอบถามกลุ่มผูท่ี้เคยไม่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เลย จึงยงัไม่เคยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศออนไลน์ดว้ย มีจ านวน 8 คน ว่าสนใจท่ีจะน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศออนไลน์ไปใช้

ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนหรือไม่ พบว่า ทั้ งหมดมีความสนใจท่ีจะน าเอาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ไปใช ้เน่ืองจากตระหนกัถึงความส าคญัของเทคโนโลยีดงักล่าวว่าจะสามารถช่วยใน

การเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

หลากหลายและง่ายข้ึน  เพียงแต่ยงัไม่มีคอมพิวเตอร์ และยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญมาให้ค  าแนะน าในการ

ใชง้านอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์เหล่านั้น บางคนใชง้านยงัไม่คล่อง บางคนเป็นชนเผ่าท่ีไม่รู้หนงัสือ 

เป็นตน้ 

เม่ือถามกลุ่มตวัอย่างในเร่ืองเวบ็ไซตส์ าหรับเสนอขายผลิตภณัฑ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็น

เวบ็ไซตท่ี์พฒันาเองหรือน าขอ้มูลไปฝากไวใ้นเวบ็ไซตป์ระเภทฝากขายผลิตภณัฑ์ หรือท่ีเรียกว่า      

มาร์เก็ตเพลส (Market Place) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่มีเว็บไซต์น าเสนอสินคา้และมี

ความสนใจอยากจะมี มีเพียง 8 รายท่ีมีเวบ็ไซตแ์ลว้ ตวัอย่างเวบ็ไซตท่ี์กลุ่มตวัอยา่งใช ้คือ  1) ศูนย์

หั ต ถก ร รม เ มตต าน า รี   2) เ ว็ บ ไซต์  OTOP 3) ภู มิ ผ ้า ไ ท ย   4) www.maajaidum.com 5) 

www.katawaa.com 6) www.crispyvegandfriut.com 7) อบต.ดอนแกว้  8) www.suphabeefarm  และ

อีกเพียง 3 รายท่ีไม่มีเวบ็ไซตแ์ละไม่สนใจอยากมี สาเหตุท่ี 3 รายไม่มีเวบ็ไซตแ์ละไม่สนใจอยากจะ

มี เพราะกลวัถูกผูป้ระกอบการรายอ่ืนลอกเลียนแบบและคิดว่าไม่เหมาะต่อการน าไปเสนอขายบน

เว็บไซต์เน่ืองจากไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้ งในและ

ต่างประเทศ ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ  แต่กลุ่มตวัอย่างน้ีสนใจท่ีจะน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ผ่าน

โปรแกรมสนทนาไลน์มากกว่าเน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี สามารถ

เสนอขายสินคา้ไดเ้ป็นรายบุคคลโดยผูป้ระกอบการสามารถเลือกผลิตภณัฑท่ี์จะเสนอขายให้ลูกคา้

ตามความพอใจของลูกคา้แต่ละคนไดดี้  และสามารถเกบ็ความลบัของผลิตภณัฑไ์ดดี้กวา่เวบ็ไซต ์

5.2.2.3 ผลของการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการเสนอขายผลิตภณัฑ ์

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศออนไลน์ไปใชแ้ละยงัไม่พบปัญหาจากการ

ใชง้านมีมากกว่ากลุ่มท่ีเคยน าเทคโนโลยีไปใชแ้ละพบปัญหาจากการไปใชง้าน สามารถอภิปราย

เป็นประเดน็ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ปัญหาท่ีพบจากการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชมี้หลายกรณี อาทิเช่น  
1.ไม่ไดใ้ชง้านบ่อยท าใหจ้  า URLของเวบ็ไซตข์องตนเองไม่ได ้  

http://www.maajaidum.com/
http://www.katawaa.com/
http://www.crispyvegandfriut.com/
http://www.suphabeefarm/
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2.รูปภาพของผลิตภณัฑ์มีสีท่ีไม่เหมือนของจริง ท าให้ตอ้งเปล่ียนผลิตภณัฑ์ให้กบั
ลูกคา้ใหม่   

3.เคยเสนอขายผลิตภณัฑใ์นเวบ็ไซตข์องไทยต าบล แต่พบวา่ไม่มียอดขาย  
4.ประสบปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีในการน าเสนอและการตอบรับจากลูกคา้ไม่
คล่อง  

5.ผูป้ระกอบการไม่สามารถตอบค าถามลูกคา้ไดต้ลอดเวลา   
6.โดนผูอ่ื้นคดัลอกภาพผลิตภณัฑ ์เพื่อน าไปท าผลิตภณัฑเ์ลียนแบบ  
7.ลูกคา้อายเุกินกวา่ 35 ปี ไม่ค่อยใชง้านส่ือออนไลน์ 

 ปริมาณลูกคา้ท่ีได้จากการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออนไลน์ พบวา่ ไดลู้กคา้นอ้ยกวา่ 10 คนต่อเดือน รองลงมาคือ ไดลู้กคา้มากกวา่ 10 คนต่อเดือนและ

ไม่ได้ลูกคา้เลย มีจ านวนเท่ากัน ในส่วนท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่ตอบค าถามขอ้น้ีเน่ืองจากไม่น าเอา

เทคโนโลยสีารสนเทศใด ๆ มาใช ้

 กลุ่มตวัอยา่งจะมีลูก หลานหรือผูท่ี้สามารถใชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อยูแ่ลว้ 

และมีความพร้อมของเน้ือหาของผลิตภณัฑท่ี์จะน าเสนอในส่ือออนไลน์ มีเพียง 5 รายเท่านั้นท่ียงัไม่

มีเน้ือหาท่ีจะเสนอในส่ือออนไลน์ 

5.2.3 ด้านความต้องการให้มีการอบรมเพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเสนอขายผลติภัณฑ์ 

 กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการอบรมของโครงการวิจยัฯ มากกว่าไม่มี

ความสนใจจะเขา้ร่วมโครงการอบรมของโครงการวิจยัฯ  และมีความตอ้งการในการจดัอบรมเพื่อ

ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์มาใชใ้นการเพิ่มช่องทางการตลาด 

โดยตอ้งการให้อบรมในหัวขอ้การขายสินคา้ทางส่ือออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นตน้ รองลงมา

คือ การสร้างส่ือมีเดียเพื่อใช้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ รองลงมาคือ การสร้างเว็บไซต์ของตนเอง 

เพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียนรูป ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง และ สอนตบแต่งภาพ ตามล าดบั เน่ืองจากกลุ่ม

ตวัอย่างมีความตระหนักในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศท่ีมีความนิยมใชส่ื้อออนไลน์ในการซ้ือขายผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศ

ไทยท่ีมีการก าหนดกฎหมายธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ข้ึนมาใชใ้นปี พ.ศ.2550 ท าให้ผูบ้ริโภคมีความ

เช่ือมัน่มากข้ึนในการซ้ือขายผลิตภณัฑบ์นส่ือออนไลน์ ประกอบกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมี ราคาถูกลง และความเร็วในการส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมาก
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ข้ึน ราคาถูก ท าให้ผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยัสามารถซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดทุ้กชนิด ส่ิงเหล่าน้ี

ส่งผลให้การคา้ขายผลิตภณัฑบ์นส่ือออนไลน์ไดรั้บความนิยมทั้งส้ิน ดงันั้นหากผูป้ระกอบการราย

ใดอยากท่ีจะเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตน จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อความ

ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค มิฉะนั้นจะไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

 ในส่วนของแบบสอบถามบางชุดท่ีไม่ตอบในบางขอ้นั้น จากการวิเคราะห์แบบสอบถามชุด

ท่ีมีปัญหาพบว่า สาเหตุท่ีไม่ตอบเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามเป็นตวัแทนกลุ่มสตรี ซ่ึงไม่มีอ านาจ

ในการตดัสินใจเด็ดขาดเหมือนกบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของรายเดียว ดงันั้นบางขอ้จึงไม่สามารถ

ตอบได ้ตอ้งรอสอบถามสมาชิกในกลุ่มเสียก่อน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 

 ควรจดัอบรมใหก้บัผูป้ระกอบการ โดยเรียงล าดบัหวัขอ้ก่อนหลงัของการอบรมดงัต่อไปน้ี  

1) การขายสินคา้ทางส่ือออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุก๊ เป็นตน้  
2) สอนตบแต่งภาพ  
3) การสร้างเวบ็ไซตข์องตนเอง เพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียนรูป ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง  

การสร้างส่ือมีเดียเพื่อใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ท่ีใชก้ารอบรม ควรเป็นโปรแกรมสนทนาไลน์ 

และ เฟซบุ๊ก เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายใชง้านจ านวนมาก ในส่วนของโปรแกรม

สนทนาไลน์ ควรอบรมในส่วนของการใชไ้ลน์แบบไม่ตอ้งเสียเงิน และในเฟซบุ๊กควรอบรมในการ

สร้างเพจ ซ่ึงทั้ งสองส่ือมีคุณสมบัติในการอนุญาตให้ผู ้บริโภคสามารถสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ไว้ 

ผูป้ระกอบการสามารถส่ือสารตอบกลบัตามความสะดวก และเม่ือมีค าสั่งซ้ือโปรแกรมจะแจง้เตือน

ผูป้ระกอบการแบบเรียลไทม ์โดยเฉพาะโปรแกรมสนทนาไลน์จะใชง้านง่ายกว่าเฟซบุ๊ก และเขา้ถึง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุด จึงควรอบรมก่อน ประกอบกับผูป้ระกอบการบางรายไม่ได้มี

คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง การใช้โปรแกรมสนทนาไลน์หรือเฟซบุ๊กสามารถท าได้บน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สามารถถ่ายรูปสินคา้และอพัโหลดรูปภาพท าไดง่้าย 

ในการจดัอบรมในหัวขอ้ขา้งตน้ ควรจะเชิญผูป้ระกอบการและผูติ้ดตามท่ีสามารถใชง้าน

ส่ือออนไลน์แทนผูป้ระกอบการเขา้อบรมพร้อม ๆ กนั และควรมีการวดัผลก่อนและหลงัการอบรม 
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เพื่อวดัความส าเร็จของโครงการ  และควรจดัการอบรมเพื่อฝึกการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้

ผูป้ระกอบการมีทกัษะในการใชง้าน 

 งานวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการวิจยั ในเร่ือง “ผลสมัฤทธ์ิของการอบรมการสร้างส่ือออนไลน์

ในการน าเสนอผลิตภณัฑใ์ห้แก่ผูบ้ริโภคสินคา้ OTOP” หรือ งานวิจยัเร่ือง “ผลิตภณัฑ ์OTOP ยอด

นิยมในการขายบนส่ือออนไลน์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




