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บทคัดย่อ 
     การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ OTOP 

2) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม 5 ดาว 3) ศึกษา
ถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม 5 ดาว และ 4) จัดท ากลยุทธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในงาน OTOP และงานการจัดนิทรรศการ
ของดีเมืองบุรีรัมย์ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1. สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 5 กลุ่ม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวนกลุ่มละ 2 คน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ และน าเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  
   ผลกำรวิจัย  พบว่ำ  
   1. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การขาย ตามล าดับ 
   2. สถานการปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกสู่
ตลาดมีรูปแบบเดิมๆ 2) ด้านราคา พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีราคาสูง 3) สถานที่การจัดจ าหน่าย 
พบว่า มีการขายผลิตภัณฑ์ตามงานนิทรรศการต่างๆ และการขายทางออนไลน์ และ 4) การส่งเสริม
การขาย พบว่า มีการโฆษณาโดยใช้แผ่นพับหรือโปรชัวร์  
   3. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องพัฒนารูปแบบให้มี
ความสวยงาม และทันสมัย สื่อถึงความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่น ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
สวยงาม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากเครื่องนุ่งห่ม และใช้นวัตกรรมในการผลิตเพ่ือให้ลด
ความร้อนในการสวมใส่ 2) ด้านราคา ต้องไม่สูงเกินไป 3) ด้านสถานที่ ต้องขยายตลาดไปสู่แหล่ง
จ าหน่ายที่หลากหลาย และส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายทางออนไลน์ และ 4) ด้านการส่งเสริมการขาย 
โดยสามารถน ายอดซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ตามสื่อต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้พนักงานสวมใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  
   4. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า สามารถใช้หลักการ 4 Ps มาเป็นแนวทางใน
การจัดท ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน    
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ABSTRACT 
     The purposes of research were; to 1) study consumer’s satisfaction 

towards one tambon one product (OTOP), 2 )  to consider the current situation for 
OTOP product of five stars silk community enterprises, 3 ) to assess OTOP product 
development guidelines of five stars silk community enterprises, and 4 )  to 
manipulate OTOP product development strategy of five stars silk community 
enterprises in Buriram province. The sample group in this experimental research were 
selected from 1) visitors and regular people of 400 persons in OTOP trade fair and 
Buriram’s goods product exhibition using questionnaire. Also, Basic statistics used in 
this experimental research include frequency distributions, percentage, means, and 
standard deviation. and 2) Five stars silk community enterprises in Buriram province 
of 5 groups, each group per 2 persons with total of 10 persons, were selected by the 
purposive sampling method combined with group discussion as well as qualitative 
analysis and presented by an analytical description  
   Findings:  
   1. Consumer’s satisfaction towards OTOP product, the result found that the 
consumer were most satisfied in the product followed by the price, the distribution 
channel and selling promotion, respectively.  
   2. The current situation of OTOP product, the outcome found that 1 ) the 
product, which was manufactured to the market, has the same pattern. 2) The price 
of silk product was quite high. 3) Selling location was usually operated at exhibitions  
and online sales. And 4 )  selling promotion was carried out using advertisement 
through brochure.  
   3 .  The guidelines of OTOP product development, the resultant research 
exposed that 1) the product has been improved to be magnificent and fashionable 
and show unique background of each locality. Also, the packaging should be 
attractively designed. Meanwhile, besides an apparel, the enterprises may be 
manufactured other products and employed a new innovation for reduction the heat 
generated during wearing.  2) The price of product must not be very high. 3) Selling 
location need to be operated at other selling sources in order to expand the market 
and support to be online sale. And 4 )  selling promotion may be proceeded by 
offering that purchase order of OTOP product could be used for reduction of an 
income tax. Moreover, the advertisement of product through medias and agencies 



together with encouragement of employees for wearing silk products were important 
thing.  
   4 .  OTOP Product development strategy, the research revealed that 4 Ps 
could be used as a guidelines for manipulation of marketing strategy following the 
current situation  
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