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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาขีดความสามารถด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
อาหารในจังหวัดสงขลา และกาหนดแนวทางการพัฒนาด้ านช่ องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
ในจังหวัดสงขลา เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการชุมชนที่ได้ รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา มีท้งั หมด 16 ราย ผลการวิจัย พบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้ รับรอง
มาตรฐาน เน้ นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ มีศักยภาพด้ านการผลิต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้ อมสาหรับการพัฒนาด้ าน
ต่างๆ ส่วนจุดอ่อน ได้ แก่ ช่ องทางการจัดจาหน่ ายยังไม่ หลากหลาย แรงงานสาหรับการผลิตยังไม่ เพี ยงพอ ขาดการสร้ างแบรนด์ท่จี ริงจัง
ช่ องทางการขายยังไม่แน่นอน โอกาส คือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ แนวโน้ มของช่ องทางออนไลน์ได้ รับความนิยม
มากขึ้น และอุปสรรคสาคัญ คือ การแข่งขันที่สงู ขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้ อม ราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการดาเนินการลักษณะโครงการพี่ช่วยน้ อง เป็ นการดาเนินการในลักษณะที่ผ้ ปู ระกอบการ
ที่มีช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพให้ ความช่ วยเหลือแก่ผ้ ูประกอบการอื่นๆ ควรพั ฒนาด้ านการจัดวางสินค้ าบนชั้นวางให้ มีความโดดเด่ น
ควรมีศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย เพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้ าหรื อนักท่องเที่ยวได้ มากขึ้น
ส่วนการสร้ างมูลค่ าเพิ่ มของผลิต ภัณ ฑ์ชุมชนประเภทอาหารต้ องเน้ นคุณ ภาพ และมาตรฐานของตั วสินค้ า มีความแตกต่ างมี เอกลักษณ์
สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า และต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ช่องทางการจัดจาหน่าย การสร้ างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
Abstract
The purpose of this research was to: 1) study weakness, strength, opportunity, and threat of product and distribution channel
for community food products in Songkhla and 2) to give guidelines for the development of distribution channels and the creation of
added value for community food products in Songkhla Province. This qualitative research used in-depth interviews with 16
community food product entrepreneurs who had received Community Product Quality Certification in Songkhla Province. The
results showed entrepreneurial strength in having certified, quality raw materials and continuous efficient production. On the other
hand, there were weaknesses in excessively diversified distribution channels, insufficient labor and product branding, and uncertain
sales channel. However, opportunities are available through promotion and support from government organizations, and the growth
of online distribution channels. Threats included fierce competition and constant variation of raw material prices.
Regarding guidelines for distribution channels development and creation of added value, entrepreneurs can strengthen existing
entrepreneurs through partnerships. The shop of community food products should be develop sorting and layout. Attractive
community product centers are required to target tourists and other customers. Finally, the community food products must be
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quality assured with standardized products. Moreover, products should be unique, comply with customer requirements, and undergo
constant development.
Keywords: Distribution Channels, Added Value Creation, Community Food Product

บทนา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ กระแสโลกยุคดิจิตอล เป็ นความท้ าทายที่ผลักดันให้ ผ้ ูประกอบการไทย
ทุกระดับจะต้ องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็ นภัยคุกคามต่อธุรกิจ
หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ท้าท้ ายความสาเร็จ ซึ่งการเตรียมความพร้ อมของผู้ประกอบการชุมชน ควรสร้ างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีสร้ างคุณ ค่าให้ กับผู้บริโภค พั ฒนารูปแบบของบรรจุ ภัณ ฑ์และพั ฒ นาผลิตภัณฑ์ให้ ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน พร้ อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้ าหมายและช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้ าให้ ครอบคลุมกลุ่ มเป้ าหมายใน
ต้ นทุนที่ต่าที่สุด ควรมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในระบบการทางาน รวมถึงระบบสารสนเทศและด้ านการสร้ างเครือข่าย
ธุรกิจ ผู้ประกอบการควรหาพันธมิตรธุรกิจทั้งในด้ านการผลิตและการจัดจาหน่าย (Chiarakul, 2014) ควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้ านการนาความรู้สมัยใหม่ท้งั ด้ านการตลาด การผลิต และการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ กบั ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในชุมชนโดยมีเป้ าหมายให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ ทรัพยากรภายในชุมชนให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด ผู้ประกอบการชุมชนชุมชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องศักยภาพของการบริหารจัดการ การสร้ างและพัฒนา
เครือข่าย ด้ านการตลาดและตัวแทนจาหน่ าย ผู้ประกอบการชุมชนจะต้ องพัฒนาสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของผู้บริโภค ต้ องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีมูลค่าเพิ่ม (Kasornbua, 2013) ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น
จาเป็ นต้ องตระหนักถึงคุ ณ ค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (Chemsripong and Petmee, 2017) โดยแนวทางการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารจะต้ องให้ ความสาคัญกับรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภค (Rattanaphan, Rattanaphan, and
Sae-Wong, 2017) และยังมีผ้ ูประกอบการชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเป็ นจานวนมาก ที่ยังคงประสบปัญหาด้ านการตลาด
ด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านการออกแบบ การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ (Promsaka Na Sakolnakorn
and Sungkharat, 2013) การบริหารจัดการด้ านการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้ าและการขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้ มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสและช่ องทางในการ
เข้ าถึงผู้บริโภค (Mukda, 2013) ผู้ประกอบการชุมชนส่วนใหญ่ จะพึ่งพาช่องทางการจัดจาหน่ายหลัก คือ การออกบูธ
ตามงานต่ างๆ ซึ่งหน่ วยงานราชการเป็ นผู้จัดหรือเป็ นผู้สนับสนุ นงบประมาณ นอกจากนี้กม็ ีบ้างที่จาหน่ าย ณ สถาน
ประกอบการ แต่กไ็ ม่มากนัก จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายที่มคี วามหลากหลาย เพื่อการสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ ผ้ ปู ระกอบการชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
คณะผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์เจ้ าหน้ าที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และเจ้ าหน้ าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ทาให้
ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ ควรมีการพัฒนาด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรมี
ช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ อย่ างสะดวกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปั จจุบัน
ตลอดจนผู้ประกอบการชุมชนมีการสร้ างมูลค่า เพิ่มด้ านต่างๆ ให้ กบั สินค้ าทั้งได้ ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดอย่ างแท้ จริงและเป็ นลักษณะเฉพาะของลูกค้ าแต่ละกลุ่ม สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม (Kotler and Armstrong, 2015) ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม
และสามาถผลิตสินค้ าตามความต้ องการของลูกค้ าได้ ผู้ประกอบการควรพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าใหม่ๆ ให้
มากขึ้น ควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความเป็ นสากล เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดให้ กว้ างขึ้น (Leelasuwat,
Boonchuai, and Teianchan, 2015) รวมถึงควรพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์และช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้ มีความแปลกใหม่
ทันสมัย และสอดคล้ องกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Prayalaw and Manmart, 2015) ด้ วย
เหตุน้ ีจึงนาสู่ประเด็นวิจัยเพื่อศึกษาขีดความสามารถและศักยภาพด้ านช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่า เพิ่มให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา และแนวทางในพัฒนาด้ านช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่ม
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ให้ กับผลิตภัณ ฑ์ชุมชนให้ สอดคล้ องกันกับความต้ องการของตลาดและศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชน
ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุ ดแข็ง โอกาส และอุปสรรคด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ ายของผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
2. เพื่ อกาหนดแนวทางการพั ฒ นาด้ านช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการสร้ างมูลค่ าเพิ่ มให้ กับผลิตภั ณ ฑ์ชุมชน
ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เป็ นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยหน่ วยงานที่ร่วมวิจัยประกอบด้ วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ซึ่งเป็ นผู้รับผิด ชอบหลักในการดาเนินโครงการวิจัย ร่วมกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สงขลา ซึ่งทาหน้ าที่ในการคัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนเข้ าร่วมโครงการ กาหนดประเด็นปั ญหาของผู้ประกอบการสาหรับ
การศึกษา ร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง และการมีส่วนร่วมที่สาคัญ
จากผู้ประกอบการชุนชนที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการในครั้งนี้ 16 ราย ทั้งการให้ ความร่ วมมือสาหรับการให้
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเยี่ยมชมสถานที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชุมกลุ่มย่อย
พื้ นที่วิจยั
จังหวัดสงขลา โดยเลื อกผู้ประกอบการชุมชนที่ได้ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ประเภทอาหารใน
จังหวัดสงขลา จานวนทั้งหมด 16 ราย เพื่อเป็ นต้ นแบบในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้ รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
จานวนทั้งหมด 31 ราย
กลุ่มตัวอย่าง ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เฉพาะผู้ประกอบการชุมชนอาหารที่ยังดาเนินการผลิตภัณฑ์
ที่ได้ รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และยังมีศักยภาพในการพัฒนา โดยเป็ นการคัดเลือกร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัยและนักวิชาการมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ทาให้ ได้ ผ้ ูประกอบการชุมชน จานวน
ทั้งหมด 16 ราย
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง เก็บข้ อมูลพื้ นฐาน คุณลักษณะ และสภาพการดาเนินงานด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อศึกษาจุ ดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค ด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา จาก
ผู้ประกอบการชุมชนจานวน 16 ราย และการจัดประชุมกลุ่มย่ อย (Focus Group) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย สาหรับการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
ในจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้เข้ าร่วมจานวน 37 คน ประกอบด้ วย ตัวแทนผู้ประกอบการชุมชนประเภทอาหารจานวน 16 ราย
รายละ 2 คน นักวิชาการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา
อาจารย์ด้านการตลาด 2 ท่าน
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Method) จากการสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ขั้นตอนการวิจยั
(1) ศึกษาจากเอกสารหนังสือ บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ ข้ อมูลที่ค้นคว้ าผ่านอินเตอร์เน็ต ศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และงานวิจัยต่างๆ
(2) สร้ างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง ใช้ เก็บข้ อมูลพื้นฐาน คุณลักษณะ และสภาพการดาเนินงานด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(3) สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้ประกอบการชุมชน เพื่อให้ ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ด้ านผลิตภัณฑ์
และด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
(4) วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้ประกอบการชุมชน โดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis
Method)
(5) การจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาด้ า นผลิตภัณฑ์และ
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
(6) นาข้ อมูลในข้ อที่ (4) และ (5) มาใช้ ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย สาหรับการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
ผลการวิจยั
จากการศึกษาสามารถสรุปผล เป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1. จุ ดอ่อน จุ ดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ และด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ ายของผลิตภัณ ฑ์ชุมชน
ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับข้ อมูล
ทั่วไป และสภาพการดาเนินงานด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และแนวทางการสร้ างมูลค่ าเพิ่ มให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร พบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพ ได้ รับรองมาตรฐาน
เน้ นการคัดเลือกวัตถุดบิ คุณภาพ มีศักยภาพด้ านการผลิต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้ อมสาหรับการพัฒนา
ด้ านต่างๆ ส่วนจุดอ่อน ได้ แก่ ช่องทางการจัดจาหน่ายยังไม่หลากหลาย ช่องทางออนไลน์ยังไม่มีความเด่นชัด แรงงาน
สาหรับการผลิตยังไม่เพียงพอ ขาดการสร้ างแบรนด์ท่จี ริงจัง ช่องทางการขายยังไม่แน่ นอนส่วนใหญ่ เน้ นการออกงาน
ซึ่งได้ รับการสนับสนุ นจากภาครัฐ เมื่อไม่มีการสนับสนุ นดังกล่ าวก็จะทาให้ ยอดขายตก โอกาสของผู้ประกอบการฯ ที่
เด่นชัดที่สดุ ก็คอื การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ แนวโน้ มของช่องทางออนไลน์ได้ รับความนิยมมากขึ้น
และอุปสรรคสาคัญที่ผ้ ูประกอบการฯประสบอยู่ ได้ แก่ การแข่งขันที่สงู ขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้ อม ราคาวัตถุดิบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจ เช่น ราคายางพาราตกต่า ซึ่งยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ทาให้ คน
ระมัดระวังการใช้ จ่ายมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ประกอบด้ วย ควรพั ฒนาด้ านความสะอาด ความ
สดใหม่ รสชาติท่ีหลากหลาย การเก็บรักษาสินค้ าที่นาน และควรให้ ความสาคัญในด้ านสุขภาพ ควรกาหนดราคาให้
เหมาะสมกับปริมาณ ราคาไม่แพงจนเกินไป โดยยึดความเหมาะสมกับคุณภาพ ควรเพิ่มสถานที่จัดจาหน่ายให้ มากขึ้น
มีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ ายร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ หรือช่องทางออนไลน์ ควรมีการส่งเสริมการขายที่หลากหลาย
มากขึ้น การให้ ความสาคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการจัดแสดงสินค้ า และการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
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2. แนวทางการพัฒนาด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารใน
จังหวัดสงขลา
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย ได้ แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถแยกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 แนวทางการพั ฒนาช่ องทางการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา ประกอบด้ วย
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1.1 การดาเนินการลักษณะโครงการพี่ช่วยน้ อง เป็ นการดาเนินการในลักษณะที่ผ้ ปู ระกอบการที่มชี ่องทาง
การจัดจาหน่ายที่มศี ักยภาพให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ปู ระกอบการอื่นๆ ถือว่าเป็ นช่องทางหลักและเป็ นช่องทางสาคัญของ
ผู้ประกอบการชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา โดยกาหนดลักษณะการดาเนินงานเป็ น 2 รูปแบบตามลักษณะของ
ตลาด คือ ตลาดถาวร เป็ นตลาดที่รับซื้อผลิตภัณฑ์เป็ นประจาอย่ างต่อเนื่อง (ลูกค้ าหลัก) โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ช่องทางที่ส่งสินค้ าเป็ นประจาอยู่แล้ วก็จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอื่นๆ ที่มศี ักยภาพเพื่อนาสินค้ าไปจาหน่ายยังช่องทาง
เหล่านั้นด้ วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาชั้นวางของ (Shelf) สาหรับวางจาหน่ายสินค้ าของกลุ่มอื่นๆ ในสถานที่จาหน่าย
ของกลุ่มที่มีร้านค้ าเป็ นของตนเองด้ วย และตลาดชั่วคราวเป็ นตลาดที่รับซื้อผลิตภัณฑ์เป็ นบางครั้งเฉพาะการออกบูธ
โดยเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสงขลาจะดาเนินการจัดงานให้ บ่อยมากขึ้น หรือจัดงานทุกเดือน ตลอดจนหาตลาดคนเดิน
หรือตลาดนัดอื่นๆ เพิ่มเติม
2.1.2 สาหรับผู้ประกอบการชุมชนที่มีร้านค้ าเป็ นของตนเอง ต้ องมีการพั ฒนาด้ านการจัดวางสินค้ าบน
ชั้นวางให้ มคี วามโดดเด่น จัดวางผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นหมวดหมู่ ให้ สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ ชัดเจน ทาให้ ลูกค้ าสามารถ
เลือกซื้อสินค้ าได้ สะดวกรวดเร็ว
2.1.3 ศูนย์จาหน่ ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยปกติจะมีผลิตภัณฑ์เฉพาะสินค้ า
OTOP เท่านั้น ทาให้ คนส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้ าไปซื้อสินค้ า จึงควรเปลี่ยนให้ มกี ารจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีผลิตภัณฑ์
ให้ มากทุกประเภท เพื่ อสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้ าหรือนักท่องเที่ยวได้ มากขึ้น ตลอดจนมีการเลือกทาเลที่
เหมาะสม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ประเด็นดังกล่าวทางประธานเครือข่าย OTOP
สงขลาจะดาเนินการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
2.1.4 ช่ องทางร้ านสะดวกซื้อ 7-11 หากผู้ป ระกอบการชุ มชนสนใจช่ องทางนี้จะต้ องเน้ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
พร้ อมทาน ทั้งนี้การจัดจาหน่ ายทางช่องทางนี้ผ้ ูประกอบการต้ องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้ ละเอียด พิจารณาศักยภาพ
และความพร้ อมของตนเอง รวมถึงพิจารณาศึกษาข้ อจากัดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกควบคู่ด้วย
2.1.5 ลูกค้ าของผู้ประกอบการชุมชนส่วนใหญ่จะมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้ าปลีกทั่วไป และกลุ่มลูกค้ าค้ าส่ง
หรือตัวแทนจาหน่าย ผู้ประกอบการชุมชนจะต้ องเน้ นกลุ่มลูกค้ าส่งที่ม่งั คง เพื่อสร้ างรายได้ แน่นอนและเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ซึ่งผู้ค้าส่งหรือตัวแทนจาหน่ายจะมีความเชี่ยวชาญด้ านการตลาดและการขายมากกว่าผู้ประกอบการฯ ซึ่งถนัดและเชี่ยวชาญ
ด้ านการผลิต การที่ผ้ ูประกอบการชุมชนขายเองส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นการขายหน้ าร้ านของตนเองหรือขาย ณ จุดผลิต และ
รายได้ หลักส่วนใหญ่ กม็ าจากการออกบูธตามงานต่างๆ เมื่อบางเดือนหน่ วยงานราชการไม่มีการจัดงานออกบูธ ทาให้
ผู้ประกอบการขาดรายได้ ผู้ประกอบการจึงควรมีการจาหน่ายทั้งค้ าส่งและค้ าปลีก
2.1.6 ขยายตลาดไปยังพื้นที่อ่นื นอกเหนือจากชุมชน ทั้งนี้ การขยายตลาดไปยังพื้นที่อ่นื ได้ ผู้ประกอบการ
ต้ องพิจารณาคุณลักษณะ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น อายุของผลิตภัณฑ์ การขนส่ง เป็ นต้ น ซึ่งการขยายตลาดเป็ นการ
เพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย และสามารถทาให้ เกิดการประหยัดจากจานวนการผลิตที่มากขึ้นทาให้ ต้นทุนต่อหน่วย
ต่าลง ด้ วยการรวมกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนประเภทอาหารทางานร่วมกับเครือข่าย OTOP สงขลา
2.1.7 ช่องทางออนไลน์ การสร้ างเว็บไซต์หรือแอฟลิเคชั่นช้ อปปิ้ งออนไลน์ โดยให้ มสี ถาบันการศึกษาเป็ น
หน่ วยงานกลาง เป็ นกลไกหลักในการสร้ างเว็ป ช้ อปปิ้ งออนไลน์ โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ของทุกกลุ่มผู้ ประกอบการจัด
จาหน่ายผ่านเว็ปช้ อปปิ้ ง (คล้ ายๆ Lazada) เพื่อให้ สามารถขยายตลาดได้ ท้งั ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
สอดคล้ องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
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2.1.8 การสร้ างเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชน เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในการจัดจาหน่าย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านข้ อมูลข่าวสาร ตลอดจนความร่วมมือด้ านต่างๆ ทั้งด้ านการตลาด การผลิต
2.2 แนวทางการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา ประกอบด้ วยประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
2.2.1 การวิจัยเพื่ อพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ (R & D) ได้ แก่ การยืดอายุ ผลิตภัณ ฑ์ของเบเกอร์ร่ี ปลาส้ มทอด
แดดเดียวพร้ อมทาน เครื่องแกงขนมจีนขายพร้ อมเส้ นขนมจีน เครื่องแกงเขียวหวานใส่ใบย่านาง ขนมเปี๊ ยะไส้ อนิ ทผาลัม
ผลิตภัณฑ์ท่มี ขี นาดพอดีคา เป็ นต้ น ซึ่งผู้ประกอบการชุมชนสามารถกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือความร่วมมือกับ
นักวิจัยด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือสถาบันวิจัยทางด้ านอาหารต่างๆ
2.2.2 การออกแบบผลิตภัณ ฑ์และพั ฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ (Product Design and Packaging Development)
โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก เช่น ตลาดล่างซึ่งมีกาลังซื้อน้ อยแต่เป็ นตลาดที่มขี นาดใหญ่ บรรจุภัณฑ์ไม่จาเป็ น
ต้ องสวยงาม เนื่องจากขายราคาต่า ส่วนตลาดบนที่มีกาลังซื้อสูง บรรจุภัณฑ์ต้องสวยงาม เนื่องจากราคาสูง และเหมาะ
สาหรับเป็ นของฝาก ขนาดของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสม มีการใช้ วัสดุท้องถิ่นเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนและ
สร้ างความแตกต่างให้ ผลิตภัณฑ์
2.2.3 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจน ต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้ างความแตกต่างที่โดดเด่น
ชัดเจน สามารถนามาเป็ นจุ ดขายให้ โดนใจลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่ างยั่งยืน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติพิเศษ
ตรวจคุณ ค่ าทางโภชนาการ ความปลอดภั ยของอาหาร ฯลฯ เพื่ อน าข้ อมูลมาสร้ างเป็ นจุ ดขาย หรือติดป้ ายฉลากได้
ผู้ประกอบการชุมชนต้ องให้ ความสาคัญกับการไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของผู้อ่นื
2.2.4 การเป็ นพั น ธมิ ต รหรื อ คู่ ค้ า ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการชุ ม ชนด้ ว ยกัน การด าเนิ น การร่ ว มกัน ของ
ผู้ประกอบการชุมชนในลักษณะคู่ค้า ไม่ใช่คู่แข่งขันจะสามารถสร้ างความยั่งยืนให้ กบั ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม คู่ค้าสามารถ
ช่วยกระจายความเสี่ยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกัน เช่ น ผู้ประกอบการชุมชนที่มีหน้ าร้ านเป็ นของตนเองก็จะรับ
สินค้ าของผู้ประกอบการชุมชนรายอื่นไปจาหน่ายด้ วย หรือผู้ประกอบการชุมชนบางรายได้ นาสินค้ าไปขายยังซุปเปอร์สโตร์
แล้ วพ่วงสินค้ าของผู้ประกอบการชุมชนอื่นๆ ไปด้ วย หรือความร่วมมือด้ านการขนส่งและการกระจายสินค้ า
2.2.5 หน่วยงานภาครัฐเพิ่มการสนับสนุนด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการตลาด ตลอดจน
สนับสนุนการสร้ างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือเครือข่ายคู่ค้า เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความพร้ อม
ต่อการดาเนินการอย่ างยั่งยืน เช่น สนับสนุ นเครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าหรือการบรรจุ ภัณฑ์ สนับสนุ นการตรวจ
วิเคราะห์คุณสมบัตพิ ิเศษ ตรวจคุณค่าทางโภชนาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด เป็ นต้ น
2.2.6 หลักในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารต้ องมีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ชัดเจน และแยกกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ นกลุ่มๆ แล้ วศึกษาความต้ องการของลูกค้ าแต่ ละกลุ่มเพื่ อให้ สามารถสร้ าง
มูลค่าเพิ่มตรงกับความต้ องการของลูกค้ ามากที่สุด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายหลักให้ ชัดเจน ถือเป็ นเรื่องที่สาคัญที่สุด
ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
2.2.7 การสร้ างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารต้ องเน้ นคุณภาพ และมาตรฐานของตัวสินค้ า
มีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูก ค้ า และต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้ วย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่ น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้มสามเหลี่ยมเพื่อช่ วยให้
สามารถเก็บรักษายืดอายุผลิตภัณฑ์ ทาให้ สามารถส่งไปขายยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้
อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้มปี ระเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา มีจุดแข็งด้ านผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพ
ได้ รับรองมาตรฐาน เน้ นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ และผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและสร้ างความ
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แตกต่างที่โดดเด่นชัดเจนเป็ นเอกลักษณ์ ซึ่งจะสอดคล้ องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2015) ที่ว่าการสร้ าง
มูลค่ าเพิ่ มให้ กับผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงความแตกต่างของผลิตภัณ ฑ์ (Product Differentiation) และ(หรือ)
ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า จุดอ่อนของผู้ประกอบการ
คือ ช่ องทางการจัดจาหน่ ายยังไม่หลากหลาย ผู้ประกอบการควรมีการจาหน่ ายทั้งค้ าส่งและค้ าปลีก มีการขยายตลาด
เป็ นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย ให้ หน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการสร้ างเว็บไซต์หรือ
แอฟลิเคชั่นชื้อขายสินค้ า ออนไลน์ การสร้ างเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชน สอดคล้ องกับ Rattanaphan, Rattanaphan,
Mukdawijitra, Kulthirawong, and Kanchanamukda (2011) เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพให้ สอดคล้ อง
กับพฤติกรรมและความต้ องการของลูกค้ า ควรมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มขึ้น ต้ องมีการขยายกลุ่มลูกค้ าใหม่ๆ ตลอดจน
การเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่หลากหลาย และทันสมัย นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับ Leelasuwat, Boonchuai, and
Teianchan (2015) ได้ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด OTOP สู่สากล พบว่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มและสามารถผลิตสินค้ าตามความต้ องการของลูกค้ าได้ ผู้ประกอบการควรพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ า
ใหม่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ มากขึ้น ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ กบั ผู้บริโภคให้ มี
ความเป็ นสากล เพิ่มตลาดกลุ่มลูกค้ าต่างประเทศเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์และเป็ นการขยายตลาดให้ กว้ าง
มากขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารจะต้ องให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ท่มี ีรสชาติอร่อย ถูกปาก
ผู้บริโภคสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Prayalaw and Manmart (2015) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ มคี วามแปลก
ใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้ องมีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้ อย่างเหมาะสม (Kotler and Armstrong, 2015) รวมถึงการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้ อง
กับ ความต้ องการและพฤติกรรมของผู้ บริโภค (Promsaka Na Sakolnakorn and Sungkharat, 2013) ผลการศึ กษา
ยังแสดงให้ เห็นว่ า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อด้ วยตนเองและใช้ สาหรับรับประทานในครอบครัว โดย
ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้ านขายของฝาก งานแสดงสินค้ า/งานโอท็อป สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Prayalaw and
Manmart (2015) และงานวิจัย Jindavong (2015) สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อโดยทันที ซึ่งอาจเป็ นการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้น ณ จุดขาย โดยไม่ได้ มีการวางแผนหรือเตรียมการล่ วงหน้ า อาจเป็ นสิ่งจูงใจด้ านเหตุผลหรืออารมณ์
ก็ได้ (Schiffman and Wisenblit, 2014) ดังนั้น แนวทางการพั ฒ นาช่ องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่ าเพิ่ มให้ กับ
ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา ควรดาเนินการลักษณะโครงการพี่ ช่วยน้ อง ดาเนินการในลักษณะ
ผู้ประกอบการที่มีช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ูประกอบการอื่นๆ การสร้ างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ชุมชน การเป็ นพันธมิตรหรือคู่ค้า รวมถึงพัฒนาด้ านการจัดวางสินค้ าบนชั้นวางให้ มีความโดดเด่น ควรมีศูนย์จาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย เพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้ าหรือนักท่องเที่ยวได้ มากขึ้น
สอดคล้ องกับ Prayalaw and Manmart (2015) การจัดแสดงสินค้ า (Display) ตกแต่งชั้นวางจาหน่ายสินค้ าเพื่อแสดง
ถึงเอกลักษณ์และเพิ่มความโดดเด่นของสินค้ า ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่จาเป็ นต้ องอยู่ในห้ างสรรพสินค้ า แต่ท่ตี ้งั
ของร้ านจะต้ องหาง่าย เข้ าถึงได้ สะดวก การขยายช่องทางการจัดจาหน่าย นอกจากนี้การขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้
มากขึ้นทุกรูปแบบเป็ นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้ าถึงผู้บริโภค (Mukda, 2013)
3. การพัฒนาด้ านช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา
ยังจาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเป็ นกลไกและเป็ นศูนย์กลางในการสร้ าง
เครือข่าย การสร้ างคู่ค้า การสร้ างเว็บไซต์หรือแอฟลิเคชั่นช้ อปปิ้ งออนไลน์ ถือเป็ นการสร้ างความเข้ มแข็งในการจัด
จาหน่ าย ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R & D) และการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของตั วสินค้ าให้ มีความ
แตกต่างมีเอกลักษณ์ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งสอดคล้ องกับ Leelasuwat, Boonchuai, and Teianchan (2015)
ได้ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด OTOP สู่สากล อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ประกอบการควรพัฒนา
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าใหม่ผ่านทางช่ องทางออนไลน์ให้ มากขึ้น ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ผู้บริโภคให้ มีความเป็ นสากล เพิ่มตลาดกลุ่มลูกค้ าต่างประเทศเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์และ
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เป็ นการขยายตลาดให้ กว้ างมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับ Jindavong (2015) ศึกษาแนวทางการพัฒนาส่วนประสม
การตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรมีการสนับสนุนการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เชิงสร้ างสรรค์ จัดอบรมให้ ความรู้และให้ งบประมาณสนับสนุนเรื่องบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนด้ านการเข้ าชมสินค้ าทางเว็บไซต์
แสดงที่ต้ังและรายละเอียดสถานที่ผลิตและจัดจาหน่ าย อีกทั้งสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ โดยผ่านจากหน้ าเว็บไซต์
รวมทั้งการจัดการด้ านเครือข่ายงานบริหารสถานที่จัดแสดงและจาหน่ายสินค้ า มีการสนับสนุนการจัดนิทรรศการ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการชุมชน
1.1 การสร้ างเครือข่ายทางด้ านการจัดจาหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับผู้ประกอบการ
ชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากการแข่งขันซึ่งมีค่แู ข่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ การดาเนินกิจการให้ มคี วามเข้ มแข็ง พึ่งตนเอง
ได้ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
1.2 ต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้ างความแตกต่างที่โดดเด่นชัดเจนสามารถนามาเป็ นจุดขายให้ โดนใจ
ลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่ างยั่งยืน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์คุณสมบัตพิ ิเศษ ตรวจคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย
ของอาหาร ฯลฯ เพื่อนาข้ อมูลมาสร้ างเป็ นจุดขาย หรือติดป้ ายฉลากได้ ผู้ประกอบการชุมชนต้ องให้ ความสาคัญกับการ
ไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของผู้อ่นื
1.3 การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารต้ องมีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ชัดเจน และแยก
กลุ่มเป้ าหมายออกเป็ นกลุ่มๆ แล้ วศึกษาความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุ่มเพื่อให้ สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มตรงกับความ
ต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายหลักให้ ชัดเจน ถือเป็ นเรื่องที่สาคัญที่สดุ ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งขายอยู่ในตลาดล่าง ด้ วยการพัฒนารูปแบบตัวสินค้ าใหม่ หรือการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้ หรูหรา มีมูลค่ามากขึ้นเพื่อขยายไปยังตลาดบนซึ่งมีศักยภาพในการซื้อมากกว่า ซึ่งเป็ นการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
เพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยเน้ นความแตกต่างและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดนใจกลุ่มเป้ าหมาย สามารถกาหนดราคา
ที่สงู กว่าคู่แข่ง อาจจะนาไปสู่การสร้ างกาไรให้ กบั ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
1.4 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และช่ องทางการจัดจาหน่ าย เช่ น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ควรเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด ซึ่งต้ องสร้ าง
ความแตกต่างที่โดดเด่น มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ และผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพ ได้ มาตรฐาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
2.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้ านช่องทางการตลาด โดยผู้ขับเคลื่อนกลไก
และเป็ นศูนย์กลางในการสร้ างเครือข่าย การสร้ างคู่ค้าทางด้ านการจัดจาหน่าย ตลอดจนการสร้ างเว็บไซต์หรือแอฟลิเคชั่น
ช้ อปปิ้ งออนไลน์
2.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรเพิ่มการสนับสนุนด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการตลาด
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน เช่น สนับสนุ นเครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าหรือ
การบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัตพิ ิเศษ ตรวจคุณค่าทางโภชนาการ สนับสนุนงบการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด เป็ นต้ น
2.3 หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องควรมีการบูรณาการและเชี่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการกาหนด
แนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับผู้ประกอบการอย่างแท้ จริง
2.4 ควรมีการทาคลัสเตอร์ (Cluster) ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็ นการสร้ างความ
เข้ มแข็งด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง
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3. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 ควรนาแนวทางในการพัฒนาด้ านช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
อาหารในจังหวัดสงขลา ไปศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
3.2 ควรมีการการศึกษาการพัฒนาด้ านช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
อื่นๆ ด้ วย เพื่อนาผลการศึกษามาเชื่อมโยงสร้ างความเข้ มแข็งทางด้ านการจัดจาหน่าย
3.3 ควรมีการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัดทาและการบริหารจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.4 ควรมีการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจับคู่ (Matching Business) สาหรับผู้ประกอบการชุมชนเพื่อสร้ าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3.5 ควรมีการศึกษาศักยภาพและความพร้ อมของผู้ประกอบการชุ มชนสาหรับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่ อ
นาไปใช้ ในการพัฒนาต่อยอดานช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา” คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ ตอนล่างโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ชู ุมชนฐานราก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้ ทุนสนับสนุ นการวิจัย
ครั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ท่ใี ห้ ส่งิ อานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดโครงการ และขอขอบคุณอุตสาหกรรม
จังหวัดสงขลา และบุคลากรสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผู้ประกอบการชุ มชน
ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลาทั้ง 16 ราย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการทาวิจัย
ครั้งนี้ให้ สาเร็จลุล่วง
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