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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การเพ่ิมมลูค่า การพัฒนาผลติภัณฑ์ การพัฒนาขดีความสามารถ ทีม่ต่ีอการตลาดอย่างย่ังยืนของ

สินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก

ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา ผู้แทนกลุ่มโอทอปผักตบชวา และสมาชิกกลุ่ม

หนึ่งต�าบลหนึงผลิตภัณท์สินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวาใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม อุดรธานี  

ชัยนาท นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 รายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมมลูค่า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถมีอิทธิพลต่อการตลาดอย่างย่ังยืนของสินค้าพรีเมียมโอทอปจาก 

ผักตบชวา โดยการเพ่ิมมูลค่า มีอิทธิพลโดยรวมต่อการตลาดอย่างย่ังยืนของสินค้าพรีเมียม โอทอป 

จากผักตบชวามากท่ีสุด รองลงมา คือ การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: การตลาดอย่างยั่งยืน สินค้าพรีเมียมโอทอป ผักตบชวา

ABSTRACT

 This research aims to study the effect of philosophy of sufficiency economy, value added, 

product development, competitive development on sustainable marketing of Premium OTOP 

hyacinth product. By using quantitative research. Data were collected by questionnaire from 

400entrepreneurs who produce premium OTOP products from hyacinth, representative and 
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members of OTOP hyacinth in Nakhon Pathom, Udon Thani, Chai Nat, Nakhon Sawan, and 

Bangkok. Structural equation modeling was used to analyze this data. the findings reveal that that 

philosophy of sufficiency economy, value added, product development, competitive development 

had effect on sustainable marketing of Premium OTOP hyacinth product. By value added had the 

overall effect on sustainable marketing of Premium OTOP hyacinth product.as the highest, and 

then, philosophy of sufficiency economy competitive development, and product development 

respectively.

Keywords: sustainable marketing, Premium OTOP product, entrepreneurs, hyacinth

บทน�า

 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายส่งเสริม

ผลติภณัฑ์หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์จากผกัตบชวา 

เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู ่ริมน�้า 

สายต่างๆ ช่วยกันเก็บผักตบชวาน�ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กลายเป็นต้นทนุชมุชน เพ่ิมรายได้ในครวั

เรือน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น

ชาวบ้านน้ันมีความรู ้ความช�านาญในด้านการ

จักสานแต ่ ยังขาดเทคนิคขาดทักษะในการ 

เพ่ิมมูลค่า หรือดีไซน์รูปแบบให้ดูสวยงามย่ิงขึ้น 

และเป็นการสร้างแรงจงูใจ ในการก�าจดัผกัตบชวา 

ทางอ้อมอย่างได้ผล ประยุกต์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้น

การพ่ึงพาตนเอง เกิดการออม มีการรวมกลุ ่ม 

ท�ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีการ

ถ่ายทอดความรู้ให้การศึกษาแก่สมาชิกในชุมชน

เกิดทัศนคติและพฤติกรรมต่อระบบการผลิต 

ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา ทรัพยากรและแนวทาง

การด�าเนินชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างลงตัวผ่าน

กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการสามห่วงสอง

เงื่อนไข คือชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผลมี

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดท้ังมีความรู้คู ่คุณธรรม 

ซึง่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง

และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

 กระทรวงมหาดไทยได้เหน็ความส�าคญัของ

การน�าผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

ด้วยการเพ่ิมมูลค่า (value added) การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การจัดหาช ่องทางการจ�าหน ่าย  

โดยค�านึงถึงต้นทุนของลูกค้าท่ีต้องเสียไป โดยมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและได้มีโอกาส

ด�าเนินการร ่วมกับผู ้เชี่ยวชาญในหลายด้าน  

ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญท�าวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ริเริ่ม

สร้างสรรค์ 2) ผูเ้ชีย่วชาญด้านการทอพัฒนาให้เกดิ

นวัตกรรมใหม่ด้านการทอ  3) ทีมงานด้านแฟชั่น

ของนิตยสารช้ันน�า ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากผักตบชวาให้กลายเป็นสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ (1) สร้างงานและ 

เพ่ิมรายได้ให้แก่ชมุชน(2) เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชน (3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

(4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 

(5) ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชน

เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดย
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รัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี 

ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน

สามารถส่งออกไปสู ่ตลาดท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นส�าหรับสุภาพบุรุษ

และสุภาพสตรีในปัจจุบัน

 ทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด�ารัสมาปรับประยุกต์ใช้ ศึกษาเบื้องต้น 

ในข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันสภาพปัญหาและ

ความต้องการข้อมูลเทคโนโลยีและได้รับการต่อย

อดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยใน

การพัฒนาการเพ่ิมผลติภาพ การรวมกลุม่ทางธุรกิจ

เป็นเครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐใน

ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

สามารถยกระดับและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเป็นสินค้า

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่การเป็นสินค้า “โอทอป

พรีเมี่ยม” สามารถสร้างความตระหนักและง่าย 

ต่อการจดจ�าตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นท่ีจะช่วย

สนับสนุนจุดขายท่ีโดดเด่นของสินค้าให้มีความ

แตกต่างอันจะน�าไปสู่ความทรงคุณค่าในตัวสินค้า 

และความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ ์

โอทอปไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีจะให้สามารถเข้าถึงและ

กระตุ้นการตัดสินใจของตลาด (กระทรวงพาณิชย์, 

2558)

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาส�าคัญของหน่ึงต�าบล

หนึง่ผลติภัณฑ์ในทกุกลุม่สนิค้า คือ ขาดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานการผลิต 

ท� าให ้ผลิต ภัณฑ ์หนึ่ งต� าบลหนึ่ งผลิต ภัณฑ ์ 

ไม่สามารถด�าเนนิธุรกิจได้อย่างย่ังยืน  ขาดเอกลักษณ์

และจุดเด่นของท้องถ่ิน สะท้อนถึงอุปสรรคของ 

การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

การตลาดอย ่าง ย่ัง ยืนของสินค ้าหน่ึงต�าบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ์ในระดับสินค้าพรีเมี่ยมโอทอป 

จากผักตบชวา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

อิทธิพลของการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถ ที่มีต่อ

ความย่ังยืนของสินค้าหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์

ในระดับสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

 1. การตลาดอย่างย่ังยืน (sustainable 

marketing, SMARKET)

  การสร้างการตลาดอย่างย่ังยืน เป็น

เรือ่งทีส่�าคญั ซึง่ในหลายทศวรรษทีผ่่านมาคนทัว่ไป

ให้การสนับสนุนเพ่ือความย่ังยืนมาเป็นเวลานาน 

จุดมุ ่งหมายของการตลาดที่ย่ังยืนเพ่ือท่ีจะเพ่ิม

มูลค่าให้กับผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าอย่างย่ังยนื (Martin & Schouten, 2012) 

การตลาดอย่างย่ังยืน มตีวัแปรเชงิประจกัษ์ ส�าคญั 

3 ตัว คือ 

  1.1 ความเท่าเทียมทางสังคมเป็น 

องค์ประกอบหน่ึงของการตลาดอย่างย่ังยืน เป็น 

การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดเพ่ือให้บรรล ุ

เป ้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงส�าหรับสังคมหรือ

สาธารณะท่ีดี โดยมีความเสมอภาคเท่าเทียม  
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ความเห็นอกเห็นใจ และความถูกต้องชอบธรรม 

แก่สมาชิกของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สังคม 

ที่ประสบความส�าเร็จจะให้สวัสดิการเก่ียวกับ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่สมาชิก (Martin  

& Schouten, 2012) 

  1.2 ก�าไรทางเศรษฐกิจ เป็นองค์

ประกอบหนึ่งของการตลาดอย่างยั่งยืน (Martin & 

Schouten, 2012; Belz& Peattie, 2012) โดยเป็น

ผลก�าไรทางด้านการเงิน อันเนื่องมาจากการท�า

ธุรกิจหรือประกอบกิจการ และการบริหารจัดการ

ทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ท�าให้เกิด

ผลก�าไร (profit) หรือผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ 

เป็นการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่

ที่ดีของประชากร (Martin & Schouten, 2012)

  1.3  การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็น 

องค ์ประกอบหนึ่งของการตลาดอย ่างย่ังยืน 

(Ottman, 2011; Martin & Schouten, 2012)  

ความย่ังยืนทา สิ่งแวดล้อมมีส ่วนส�าคัญต่อ 

ความส�าเร็จทางธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับวงจร 

การผลิต ทั้งในระหว่างการผลิต การบริโภค หรือ 

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุ การใช้

พลังงานในระหว่างการผลิต การปล่อยของเสีย 

บรรจภัุณฑ์ และการจดัจ�าหน่าย โดยมจีดุมุง่หมาย

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน 

(Ottman, 2011) การพัฒนาการตลาดเพ่ือสิง่แวดล้อม 

มุ่งให้ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว โดย

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช ้

เทคโนโลยี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

ภาครัฐ 

 2. การเพิ่มมูลค ่า (value added, 

VALUEADD)

  การเพ่ิมมลูค่า เป็นการอธิบายถึงมลูค่า

หรือราคาของผลผลติทีเ่พ่ิมข้ึนในแต่ละข้ันตอนของ

การผลิต หรือเป็นผลลัพธ์ท่ีได้รับเกินจากสิ่งที่คาด

หวังไว้ในตอนต้น การเพ่ิมมูลค่า มีตัวแปรเชิง

ประจักษ์ 3 ตัว ดังนี้

  2.1  การออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นการ

ออกแบบลกัษณะต่าง ๆ  ของ ผลติภัณฑ์หรือบรกิาร

ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกค้า (Ernst & Woods, 2011) 

เป็นมูลค่าเพ่ิมที่ท�าให้ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่า

ความพอใจ

  2.2 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การ

สร้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและ

บริการ (Aaker, 2001; Ernst & Woods, 2011)  

รวมถึงการน�าผลิตภัณฑ์และบริการน้ันเข้าถึง 

ผู ้บริโภคกลุ ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้รับ 

ความสะดวก เป็นการปรับปรุงกระบวนการให้

บรกิาร และกระบวนการส่งมอบคณุค่าให้กับลกูค้า

  2.3  การเป็นผู้น�าแฟชั่น แฟชั่นจะ 

เกิดขึ้นมานั้นย่อมมีผู้น�าแฟชั่น เช่น ดารา นักร้อง 

หรือแม้กระท่ังวัยรุ่น เป็นต้น แฟชั่นที่เกิดข้ึนนั้น 

ส่วนใหญ่ผู้น�าแฟชั่นได้มาจากสภาพแวดล้อมและ

สังคมความเป็นอยู่ผสมผสานกับความแปลกใหม่ 

ตัวอย่างท่ีมีแฟชั่นใหม่ ๆ ให้เห็นประจ�าคือ วัยรุ่น 

ที่ชอบมาชอบปิ้งแถวสยามสแคว์ ซึ่งพวกเขาจะดู

น�าสมัยตลอดเวลา แต่จะเป็นความน�าสมัยช่วง 

สั้น ๆ แล้วจะมีการเปลี่ยนแฟชั่นไปเรื่อยๆ แฟชั่น
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สมยันีม้วิีวัฒนาการใหม่ๆ ออกใหม่เรือ่ย ๆ  ถือได้ว่า 

แฟชั่นเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่ง ท่ีนักลงทุนมองถึง 

แต่ก็มีความเสี่ยงมากเน่ืองจาก การเปลี่ยนแปลง

ของแฟชัน่ อยู่ตลอดเวลา ผูน้�าแฟชัน่ต่าง ๆ  จะลอก

เลียนแบบและน�ากลับมาปรับปรุงประยุกต์ใหม่

เรื่อย ๆ 

 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขัน(competit iveness development, 

CPTTDEV)

  ความสามารถในการแข่งขัน เกิดขึ้น

จากการเพ่ิมผลติภาพ (productivity) ท�าให้ประเทศ

มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ประชากร 

มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน มีตัวแปรเชิงประจักษ์ 4 ตัว

  3.1 การเพิ่มผลิตภาพ ท�าให้มีความ

สามารถในการแข่งขันทีส่งูขึน้ ประชากรมมีาตรฐาน

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และเกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจแบบย่ังยืน การเพ่ิมผลติภาพน�าไปสูค่วาม

มั่งคั่งทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริง (Kitson, Martin, & 

Tyler, 2004) โดยสามารถตอบสนองความต้องการ

ด้านอปุโภคบรโิภค สนิค้าหรอืบรกิารด้วยราคาและ

คุณภาพท่ีดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตหรือ 

ผู้ให้บริการรายอื่น 

  3.2  การรวมกลุม่ทางธุรกิจ ท�าให้เกิด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  

โดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเพ่ือสร้าง 

การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเพ่ือเชื่อมโยง

เครือข่ายระหว่างกัน เป็นการรวมกลุ่มในเขตพ้ืนที่

ใดพ้ืนที่หนึ่ง ท�าให้กลุ่มธุรกิจได้รับประโยชน์จาก

การรวมกลุ่ม มีอ�านาจในการต่อรองด้านต่างๆ  

เพิ่มขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ การโฆษณา การวิจัย

และพัฒนา (Hotz-Hart, 2000) 

  3.3 นวัตกรรม เป็นกระบวนการใหม่

ในการท�างาน ซึง่องค์กรจ�าเป็นทีจ่ะต้องมนีวัตกรรม

เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และ

สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในธุรกิจ โดยมีความ

สามารถในการคิดค้นนวัตกรรมหรือแนวความคิด

ใหม่ เช่น เทคโนโลยี (Hotz-Hart, 2000; Kotler, 

2003) การผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท�าให้

บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถลด

ค่าใช้จ่ายผ่านนวัตกรรมในกระบวนการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์หรือการกระจายสินค้า วิธีน้ีจะท�าให้สินค้ามี

ราคาถูกลง และเพ่ิมอัตราก�าไร (Mart in & 

Schouten, 2012)

  3.4  การส นับสนุนจากภาครั ฐ

นโยบายของรัฐบาลจะมีผลกระทบต่อปัจจัย 

การผลิต การโฆษณา ภาษี และการผูกขาด 

การด�าเนินธุรกิจ (Kitson, Martin, & Tyler, 2004) 

ทั้งน้ี รัฐบาลมีหน้าที่สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อความ

สามารถในการแข่งขันของผู ้ประกอบการ เช่น 

โครงสร้างการขนส่ง ถนนหนทาง การบินการ 

เดินเรือที่ดี โครงสร้างการส่ือสาร โทรคมนาคม  

การศกึษา การส่งเสรมิการวิจยัพัฒนา และกฎระเบยีบ

ในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ 

 4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ (product 

development, PRODTDEV)

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปท่ีใช ้

กลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์แล้ว ยังโดดเด่นด้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีตัวแปรเชิงประจักษ์  

4 ตัว
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  4.1  ความสามารถส่งออกได้ เป็น

สินค้าท่ีสามารถเข้าถึงรสนิยมของผู ้บริโภคท่ัว

ประเทศและท่ัวโลก สามารถวางจ�าหน่ายได้ไม่

เฉพาะในท้องถิ่นเทา่นัน้ แต่รวมถงึสร้างชื่อเสียงไป

ทั่วโลก สามารถจ�าหน่ายในตลาดท้ังภายในและ

ต่างประเทศ (ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่และ

วิสาหกิจชมุชน, 2558)  

  4.2  ความคิดริ เริ่ มสร ้ างสรรค ์

นโยบายหนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ มุ ่งสร ้าง 

ความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะ

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิต

หรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ส่งเสริม

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน (ส�านักส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, 2558)  

มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

และสามารถผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่าง

สม�า่เสมอ โดยการค้นหา ความคดิต่าง ๆ  ทีเ่ป็นไปได้ 

และมองเห็นช่องทางทีจ่ะขายผลติภัณฑ์น้้ัน (Kotler 

& Keller, 2009)

  4.3  ความมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต�าบล หนึ่ง

ผลติภัณฑ์ไทย ก�าหนดเกณฑ์ความมมีาตรฐานและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (quality) ซึ่งสินค้าโอทอป

ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (ส�านัก 

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, 

2558) อกีท้ังเพ่ือปรบัปรงุผลติภัณฑ์ สามารถใช้เป็น

ข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพสินค้า (Kotler & 

Keller, 2009) ทั้งนี้ การผลิตสินค้าไม่ใช่เพียงเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนเท่าน้ัน ต้องเป็น

สินค้าที่มีคุณภาพหรือใช้ฝีมือระดับสูง มีมาตรฐาน

ระดับสูงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลด้วย 

 4.4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น

เป้าหมายสูงสุดของ แรงขับเคลื่อนในการพัฒนา

ภูมภิาค จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาทรพัยากร

มนษุย์ให้มคีวามกล้า ท้าทาย และมวิีสยัทัศน์กว้าง

ไกล จึงจะสามารถเป็นผู้น�ากระบวนการพัฒนาใน

แต่ละชุมชนได้ ซึ่งหลักการพ้ืนฐานของโอทอป 

คือ การสร ้างบุคลากรท่ีมีความคิดกว้างไกล  

มีความรู ้ทักษะ ความสามารถในการผลิตและ

บริการ และมีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ 

(ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจ

ชุมชน, 2558)

 5.  การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง(philosophy of sufficiency 

economy, SUFECO)  

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

แนวทางการด�าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�ารัสช้ีแนะ 

แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมแีนวคดิตัง้อยู่บนพ้ืนฐาน

ของทางสายกลาง ความไม่ประมาท และค�านึงถึง

ความพอประมาณ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหตุผล

ในการกระท�าและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  

มกีารเตรยีมตวัให้พร้อมทีจ่ะรบัผลกระทบจากความ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต โดยอาศยั

ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.), 2551) ตัวแปร 

เชิงประจักษ์ที่ส�าคัญ ของปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ม ี4 ตวั ได้แก่

  5.1  การพึ่งตนเอง หลักการแต่เดิม 

นักพัฒนามักมุ่งท่ีการเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่ง 

ที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นน้ีจะต้องปรับทิศทาง
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การตลาด
อย่างยั่งยืน 
(SMARKET)

การเพิ่มมูลค่า
(VALUEADD)

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
(CPTTDEV)

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

(PRODTDEV)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

(PRODTDEV)

Aaker, 2001; Porter, 2003

เศรษฐกิจพอเพียง 

(SUFECO)

พงศ์ศรันย์

พลศรีเลิศ, 2556

ส�านักส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นและวิสาหกิจ

ชุมชน, 2551;

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้น�ากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา ผู้น�า

กลุ่มโอทอปสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา  

ผู้ผลติสนิค้าพรเีมีย่มโอทอปจากผกัตบชวา สมาชกิ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผัก

ตบชวา สมาชิกกลุ่มโอทอปสินค้าพรีเมี่ยมโอทอป

จากผักตบชวา ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องใน 5 จังหวัด 

ได้แก่ นครปฐม อุดรธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และ

กรงุเทพมหานคร การศึกษาครัง้นีม้ตัีวแปรประจกัษ์

ท้ังสิน้ 16 ตวัแปร จงึต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 

320 ตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บเพิ่มอีกจังหวัดละ 16 ราย 

เพ่ือป้องกันความคาดเคลื่อน รวมเป็นขนาด

ตัวอย่าง 400 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

5 ท่าน พบว่ามค่ีา IOC ไม่น้อยกว่า 0.60 ทุกรายการ

ข้อค�าถาม ส่วนความเชือ่ถือได้ของมาตรวัด ทดสอบ

กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ราย 

พบว่า สัมประสิทธ์ิความเชื่อถือได้ (Cronbach’s 

alpha) ของมาตรวัดตัวแปรประจกัษ์ทีใ่ช้ในการวิจยั 

มีค่ามากกว่า 0.70 กล่าวได้ว่ามาตรวัดมีความ 

น่าเช่ือถือสูงการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก

แบบสอบถาม ในช่วงเดือน มกราคม 2561 – 

กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคแบบ

จ�าลองสมการโครงสร้าง (structural equation 

modeling: SEM)

ผลการวิจัย

 การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง 

พบว่า องค์ประกอบเกือบทั้งหมดมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.72-0.98 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ (Hair, el at, 2006) 

 ท้ังน้ีผลการทดสอบความสอดคล้องของ

แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง พบว่า แบบจ�าลอง

สมการโครงสร้างการตลาดอย่างย่ังยืนของสินค้า

พรีเมียมโอทอปจากผักตบชวามีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (goodness of fit) 

โดย c2 = 103.026, df = 68, c2/df = 1.515, GFI 

= 0.973, IFI = 0.995, TLI = 0.989, CFI = 0.995, 

RMSEA = 0.036 (Hair, el at, 2006) แสดงให้เห็น

ว่าแบบจ�าลองสมการโครงสร้างจากกรอบแนวคิด

งานวิจัยนี้มีความเหมาะสม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตารางท่ี 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตลาดอย่างย่ังยืน

ของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา

ตัวแปรอิสระ Beta S.E. t-value

VALUEADD .890 .102 9.438

CPTTDEV .086 .099 0.978

R2 = .937

 จากตารางที ่1 พบว่า การตลาดอย่างย่ังยืน

ของสนิค้าพรเีมยีมโอทอปจากผกัตบชวา ขึน้อยู่กับ 

การเพิ่มมูลค่า แต่ไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขัน กล่าวคอื หากผู้ประกอบการ

สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ก้จะท�าให ้

ผู้ประกอบการได้ก�าไรมากขึ้น ซึ่งหมายถึงท�าให้มี

ความยั่งยืนด้วย
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า

ตัวแปรอิสระ Beta S.E. t-value

CPTTDEV .880 .214 7.563

PRODTDEV .798 .211 4.039

SUFECO .142 .059 2.616

R2 = .838

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การเพ่ิมมลูค่า ขึน้อยู่

กับ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนั การ

พัฒนาผลติภณัฑ์ และการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลดังกล่าวสะท้อน

ว่าการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จะต้องพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การรวมกลุ่ม

ทางธุรกิจ การมีนวัตกรรม รวมถึงต้องมีการ 

การพัฒนาผลติภณัฑ์ ด้านคุณภาพ มาตรฐาน และ 

ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขัน

ตัวแปร

อิสระ

Beta S.E. t-value

PRODTDEV .981 .052 19.201

R2 = .963

 จากสมการ 3 พบว่า การพัฒนาขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ อธิบายได้ว่า เมื่อผู ้ประกอบการมี 

ความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาบุคลากร สินค้า 

มคุีณภาพ ส่ิงเหล่านีจ้ะท�าให้เพ่ิมการผลติ รวมกลุม่

ทางธุรกิจ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

อีกด้วย 

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตัวแปรอิสระ Beta S.E. t-value

SUFECO .920 .058 16.006

R2 = .846

 จากสมการ 4 พบว่า การพัฒนาผลติภัณฑ์ 

ข้ึนอยู ่กับการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ เมื่อผู้ประกอบการ

สามารถพ่ึงตนเองได้ ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม และ 

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน จะท�าให้สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์  

รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้

ตารางท่ี 5 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม

ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตลาดอย่างย่ังยืน

ของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา

ตัวแปร
อิทธิพล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

VALUEADD .890 - .890

CPTTDEV - .790 .790

PRODTDEV - .735 .735

SUFECO - .803 .803
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 จากตารางที่ 5 พบว่า การเพ่ิมมูลค่ามี

อทิธิพลโดยรวมต่อการตลาดอย่างยัง่ยืนของสนิค้า

พรีเมียมโอทอปจากผักตบชวามากที่สุด รองลงมา 

คือ การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนั 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ 

อภิปรายผล

 การเพ่ิมมูลค่า มีอิทธิพลต่อการตลาด 

อย่างย่ังยืนของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบ 

เนื่องจาก ผู้ประกอบการมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ 

ที่เหนือกว่า โดยการออกแบบลักษณะต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค ้า รวมถึง 

การสร ้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย (Aaker, 2001)สิ่งเหล่านี้ท�าให้ลูกค้า 

เกิดความพึงพอใจในการใช้สนิค้า และได้รบัคุณค่า

ทางจติใจจากสนิค้า โดยประโยชน์ท่ีลกูค้าได้รบัจาก

การเพ่ิมมูลค่าคือ ประโยชน์จากการใช้สอยของ

สินค้า(functional benefit) และประโยชน์ทาง 

ด้านอารมณ์และความรู้สึก (emotional benefit) 

ขณะท่ีการน ้อมน�าประยุกต ์ใช ้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยการพ่ึงตนเองให้มากที่สุด 

และมีการเพ่ิมความรู้และศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

(Hanushek & Kimko, 2000) 

 การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขัน

ท�าให้ผู้ประกอบการ และประเทศมีความสามารถ

ในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น มีมาตรฐานความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แบบยั่งยืน นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ ให้มีมาตรฐานและมี

คุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 

ยังท�าให้สินค้านั้นสามารถผลิตสินค้าใหม่ออกสู่

ตลาดได้อย่างสม�่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ

 ผลการวิจยัพบว่า การเพ่ิมมลูค่า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข ่งขัน และการน ้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีผลต่อการตลาดอย่างย่ังยืน ดังน้ัน  

ในด้านการเพ่ิมมูลค่า ผู ้ประกอบการการต้อง 

ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเป็นของตนเอง มีความ 

เฉพาะตัวของสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ยาก เช่น

เดียวกับการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยผู้ประกอบการต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจาก

ชุมชนของผู้ประกอบ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องมี

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความช�านาญ เช่น

เดยีวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ซึง่ผูป้ระกอบการต้องรวมกลุม่ทางธุรกิจ เพือ่เชือ่มโยง

เครอืข่ายระหว่างกัน และต้องศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเตมิ

ในด้านต่างๆ เช่น แฟชั่น นวัตกรรม โดยให้กระทบ

กับสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ สดุท้ายภาครฐัควรมนีโยบาย

ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ เช่น 

โครงสร้างการคมนาคม ขนส่ง การส่งเสรมิการวิจยั

พัฒนา และกฎระเบียบในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ
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