
 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการกระจายความเจริญลงสู่ภูมิภาค
ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้และการมีงานท าแก่ประชาชน จึงได้มีการก าหนดแนวทาง              
การเสริมสร้างรายได้แนวทางหนึ่งด้วยการส่งเสริมการให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากร 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่  โดยใช้ชื่อว่า                   
"หนึ่ง ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น" ซึ่งอยู่ในการด าเนินงานของภาครัฐเพ่ือมุ่งช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาค
ประชาชน และการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (กรมการพัฒนาชุมชน. 2549 : 23) จากจุดเริ่มต้น
ดังกล่าวท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้า OTOP ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีการ
ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เช่น พัฒนาชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรม    เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ได้
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ด้วยการจัดสรร งบประมาณและน าวิทยาการใหม่ ๆ มาผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้านทื่ได้รับการถ่ายทอดจาก บรรพบุรุษ จนท าให้เกิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น เน้นการรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวภายในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น และภาพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ได้มีการ
น าเอานโยบายดังกล่าวมาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน ซึ่งชุมชนที่
อยู่ภายใต้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแกมีมากถึง 19 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านนั้นได้มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์งานอาชีพของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านในการใช้ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แตกต่างกันออกไปแต่ภายใต้สภาพการณ์ ณ ปัจจบุันนี้ จากการส ารวจและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าชุมชนหลายชุมชนได้ผลิตสินค้าออกมาจ านวนมาก แต่ขายไม่ได้ เกิดการผลิต
สินค้าที่ล้นตลาด ไม่มีตลาดรองรับสินค้าของชุมชน ท าให้หลายกลุ่มในชุมชนหลายๆแห่งต้องหยุด
กิจกรรมการผลิตสินค้าไปในที่สุด และพบว่าที่มาของปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหาร                
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะช่องทางในการจัดจ าหน่ายนั้นมีความส าคัญมาก 
เนื่องจากจะเป็นช่องทางการขยายตลาด และขยายช่องทางการขายมากขึ้นแล้วยังช่วยท าให้ผู้ผลิต
สินค้าสามารถกระจายสินค้าเข้าไปในช่องทางการขายได้มากขึ้นและรวดเร็วด้วย นอกจากนี้ยังเป็น
การช่วยลดสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในแหล่งการผลิตได้อีกด้วย   

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
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ก้าวไปสู่ระดับสากล เนื่องจากมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวนมาก และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นแบบเท่าตัวทุกปี 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจแล้วไม่ควรมองข้ามตลาดและช่องทางการตลาดขนาดใหญ่เช่นนี้ที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสถานประกอบการ เวลาท าการของธุรกิจ ด้วยต้นทุน
ที่ประหยัด ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงองค์กรธุรกิจได้โดยสะดวก ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจเองก็
สามารถที่จะลงโฆษณาสินค้าของตนได้มากเท่าที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถ ปรับปรุงข้อมูลได้
ตลอดเวลา อาทิการเสนอส่วนลดพิเศษ การจัดรายการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ บริการขององค์กรธุรกิจได้มากขึ้น จากความส าคัญดังกล่าว
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่จึงมีความคาดหวังเกี่ยวกับการค้าบนอินเทอร์เน็ตว่าเป็น
ทางออกที่ดี ที่จะช่วยผลักดันสินค้าของชุมชนให้ได้รับการยอมรับ และก้าวไปสู่ความเป็นสากลใน
ระดับโลก  

คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการท าธุรกิจด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงจัดท าการ
ส ารวจกลุ่มธุรกิจชุมชนภายใต้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก เพ่ือต้องการทราบถึงรูปแบบและ
ช่องทางในการจ าหน่ายและเลือกซ้ือสินคา้ของผู้บริโภค และน าไปพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและผู้ที่จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ศึกษายังสามารถน าไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงรูปแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาในการด าเนินงาน ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.2.2 เพ่ือพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  : กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.3 ค ำถำมวิจัย  
 1.3.1 สภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินงานทางด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างไร 
 1.3.2 การพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีขั้นตอนอย่างไร 
 1.3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับใด 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยดังนี้ 
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1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์:กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาที่ต้องศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1.4.1.1 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หมายถึง กลุ่มของ
ระบบงานที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือ (Hardware & Equipment) 
ระบบโปรแกรมข้อมูลและสื่อต่างๆ (Software & Multimedia) ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) โดยใช้
หลักการพัฒนาระบบ ภาษาท่ีใช้คือภาษา PHP ฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL  

1.4.1.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ ศึกษาข้อมูลจากการส ารวจ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประกอบด้วย 

1)   กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม กลุ่มสตรีบ้านเมืองแก 
2) กลุ่มผลิตรองเท้ายาง/รองเท้าโฟม บ้านหนองนกเกวียน 
3) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี ่กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเมืองแกใต้ 
4) ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าไหม กลุ่มสตรีบ้านหนองดวน 
5) ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มสตรีบ้านหนองปลาแดก 
6) ผลิตภัณฑ์เสื่อกก กลุ่มสตรีบ้านหนองดุม 
7)  ผลิตภัณฑ์จักรสาน กลุ่มสตรีบ้านยางโลน 
 
 
8)  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า กลุ่มสตรีบ้านหนองเชือก  
9) ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้าทอมือ กลุ่มสตรีบ้านหนองกรูดพัฒนา 
10)  ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ กลุ่มสตรีบ้านหัวช้าง 

1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน  

1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาในการด าเนินงานทางด้านการตลาด 

ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทาง ในการพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(1)  ประชากร คือ กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในหมู่บ้าน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน  
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(2)  กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน               
19 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 5 คน ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก รวมทั้งสิ้น 95 คน โดย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Positive Sampling)  
  ระยะที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
  (1)  ประชากร คือ กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในหมู่บ้าน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน  

(2)  กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน               
19 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 5 คน ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์                
รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Positive Sampling)  
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1.5.2 ได้แนวทางในการพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
1.5.3 ได้ระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็น

แนวทางในพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในชุมชนอ่ืนๆ  
1.5.4 ทราบความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการพัฒนาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 


