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กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 
Mor Kluaykhai Agricultural Market of Development Strategies for tourism 

promote in Kamphaeng phet province. 
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1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัย มีวัถุตประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่
จังหวัดกําแพงเพชร 2) วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่
จังหวัดกําแพงเพชรและ 3) เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ จํานวน 
249 คนและภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จํานวน 16 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย โดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา หาการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  
 จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีใช้บริการตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย คือ 41 ปี โดยส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพดังน้ี เจ้าของธุรกิจ มี
สถานะภาพสมรสแล้ว มีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 20,000 บาทข้ึนไป เดินทางมาจากภาคเหนือ ใช้เวลาใน
การซ้ือสินค้าน้อยกว่า 15 นาที และเป็นลูกค้าท่ีเคยซ้ือสินค้าในตลาดเกษตรมอกล้วยไข่(ซ้ือซํ้า)  
 สภาพปัจจุบันของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่รายด้านทุกด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการ
รองรับลูกค้า มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการเน้นการประหยัดโดยการนําเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ด้านมาตรฐานตลาด ด้านทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
 ปัญหาด้านการตลาด (7 Ps)ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่รายได้ทุกด้าน พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการนําเสนอ มีระดับปัญหามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณ์ ด้านช่องทางการจําหน่ายและการส่งเสริมการขาย จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบว่ามีจุดอ่อน คือ ผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น มีความ
เหมือนกันทุกร้าน ไม่มีห้องนํ้าสาธารณะ ขาดการประชาสัมพันธ์ และร้านค้าไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวท้ัง 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการและประชาชนในท้องถิ่น ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าสภาพปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่มี
ดังนี้ สินค้าที่จําหน่ายบางอย่างไม่ได้เป็นสินค้าท่ีอยู่ในชุมชน ขาดเอกลักษณ์ และความโดดเด่น การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปทําได้ยาก ไม่มีบริการห้องสุขาสําหรับลูกค้าท่ีเดินทางโดยรถยนต์ 
ส่วนโอกาส คือ รัฐบาลมีนโยบาลสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สังคมไทยนิยมซ้ือของฝากในช่วง
วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ และมีอุปสรรค คือ พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม ค่าครองชีพ
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
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 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่พบว่า ภาคีท่ีเกี่ยวข้องมีความเห็นใน
ทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ สรุปได้ ดังน้ี 1. ควรกําหนด 
กลยุทธ์ทางการตลาด โดยสร้างความจดจําโดยการเพ่ิมจุดสังเกตให้ตลาดน่าซ้ือ และพัฒนาตลาดเชิง
รุก เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับตลาดโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพให้การสนับสนุน ออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนา
สินค้าให้โดดเด่น และผูกเช่ือมเรื่องราวเข้าไปกับวันหยุดเทศกาล ประเพณีไทย 2. ส่งเสริมการขาย
สินค้าราคาประหยัดสําหรับนักท่องเท่ียวที่เดินทางวันหยุด /วันธรรมดา หรือ จัดให้มีรายการส่งเสริม
การขายวันหยุด /วันธรรมดา 3. การกําหนดมาตรฐานทางอาหารเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้ลูกค้า  
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมช่องว่าง ลดความแออัด สร้างจุดจอดรถ และบริการห้องนํ้าสาธารณะ    
คําสําคัญ: การพัฒนา, ตลาดเกษตร, การส่งเสริมการท่องเท่ียว, กลยุทธ์พัฒนาตลาด 
 
Abstract 
 Research aims is 1) To study about current situation and problem of Mor 
Kluay Khai agricultural market in Kamphaeng phet 2) To analyze of strength weakness 
opportunity and treat of Mor Kluay Khai agricultural market and 3) To set 
development strategy of Mor Kluay Khai agricultural market for tourism promote in 
Kamphaeng phet province. The research sampling composed of the customer 249 
person of Mor Kluay Khai agricultural market and party association about 16 person 
of tourism. Research tools is questionnaires, interview and focus group discussion to 
analyze for descriptive statistics, frequency, average, mean, standard deviation and 
content analysis. 
 Result of this study were founded is customer who visit market is married 
female has 41 years olds and graduations level is bachelor degree they income per 
month is 20,000 THB and more. They come from northern part in Thailand. And 
shopping at this market less than 15 minutes and they are repeat customer.  
 The current situation of Mor Kluay Khai agricultural market were founded is 
most reasonable customer capacity and moderate sufficiency economy applyto 
market, tourism resource and tourist attraction and facilities. 
 The 7Ps marketing problem of Mor Kluay Khai agricultural market were 
founded are most problem is physical evidence and presenting and moderate 
problem is price, process, people, product, place and promotion.Moreover the result 
from SWOT analysis were founded weakness is product are short-term, same, do not 
have public toilet, no have public relations and shop owner non-cooperativeabout 
recommend from Related Organization. 
 Parties association about tourism has concern for this market problem as 
some product is not produce in this market, no identity and no outstanding, product 
control so difficulty, no have toilet service, But this market has opportunity is our 
government policy can support community product,  Thai societyhas likely to buy 
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souvenirs and product on weekend and festival period. So this market has customer 
buying behavior is changed, current cost of livingaffect to production cost. 
 Last one is setting development strategies of Mor Kluay Khai agricultural 
market were founded is 1. Should be set marketing strategy as brand sense, setting 
land mark point near market, aggressive marketing development, product designing 
and packaging to outstanding and connect to story with Thai festival too. 2. To 
promote economy sale package for tourist who travel in festival period or setting 
sale promotion in holidays. 3. To set food standard for customer confident. 4. 
Renovate or reconstruct landscapes, add space, reduce crowed, to constructs car 
parking and public toilet services.  
Keywords:  Development, Agricultural, Tourism Promote, Marketing Develop Strategy 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ตลาดเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สําคัญของชุมชนมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่สร้างขึ้นตามความต้องการของประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบๆ ชุมชนน้ัน แม้ว่า
สภาพของชุมชนและการดํารงชีวิตของคนในชุมชนหรือสังคมจะเปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม
ตลาดยังคงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะแหล่งชุมชนท่ีมีประชาชนอาศัย
อยู่หนาแน่นตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืนยาว มีสัมมาอาชีพและรายได้ท่ัวถงึ จึงกําหนด
นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 2551) ขึ้นเพ่ือรณรงค์
และเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นท่ีแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อให้คนไทยบริโภค
อาหารที่ถูกสุขอนามัย และปัจจุบันการสร้างตลาดใหม่ด้วยแนวคิดแบบด้ังเดิม หรือ ตลาดโบราณ ให้
กลับมามีชีวิตอีกคร้ังกําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยความโดดเด่นในการจําหน่ายสินค้า
พ้ืนเมือง หรือ อาหารท้องถิ่น ท่ีมีคุณภาพและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่เหมือนใคร ทําให้
ตลาดโบราณเหล่าน้ันมักได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวต่างถิ่นด้วย มี
ตลาดโบราณอายุหลายร้อยปีบางแห่งใช้ตลาดเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นจัดให้มีการ
จําลองเหตุการณ์ หรือ วิถีของชุมชนในอดีตผ่านการเล่าเร่ือง หรือ การแสดงของชุมชนในปัจจุบัน
เพ่ือให้จุดขาย ด้วยการนําวัฒนธรรมเข้าไปอยู่ในตลาด ทําให้ตลาดโบราณมีความน่าสนใจและเป็นที่
จดจําแก่นักท่องเท่ียว กรณีดังกล่าวช้ีให้เห็นการการอยู่ร่วมกันระหว่างตลาดโบราณและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างลงตัว 
 จังหวัดกําแพงเพชรมีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นชุมชนโบราณ
ขนาดใหญ่ท่ีมีผู้คนอาศัยมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันจึงทําให้ชุมชนเหล่านั้นมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมท่ียังเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทางศิลปวิทยาการท่ีได้รับอิทธิพลจากเมืองสุโขทัยเข้ามาสู่
จังหวัดกําแพงเพชร ท่ียังคงความงดงามของโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกท้ัง
ชุมชนโบราณ ท่ียังคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ คือ ตลาดย้อนยุคนครชุม ท่ีเป็นตลาดท่ีสะท้อนความ
เป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชรเป็นอย่างดี ทั้งวัฒนธรรมอาหารคาว อาหารหวาน  
 นอกจากน้ีจังหวัดกําแพงเพชรยังมีช่ือเสียงเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร คือ กล้วยไข่ ซ่ึงเป็นพืช
เศรษฐกิจประจําจังหวัดกําแพงเพชร โดยการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกําแพงเพชรนั้น ได้กําเนิดโดยนาย
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ฮะคลิ้ง แซ่เล้า ซ่ึงเดิมมีอาชีพรับจ้างอยู่ท่ีจังหวัดนครปฐมได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าเรือเร่(เรือถ่อ)
เดินทางค้าขายระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกําแพงเพชร และในที่สุดก็ได้มาสร้างบ้านเรือน 
และทําสวนกล้วยไข่อยู่ที่บ้านเกาะตาล หมู่ท่ี 8 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี (ปัจจุบันขึ้นอยู่กับหมู่ 2 
ต.เกาะตาล) โดยได้นําหน่อกล้วยไข่จากจังหวัดนครสวรรค์มาปลูก ในปี พ.ศ. 2485 (อุดม ทองช้าง, 
2558) 
 ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เป็นตลาดริมทางหลวงต้ังอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 
พหลโยธิน ระหว่างกําแพงเพชร - นครสวรรค์ ตําบลอ่างทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
ปัจจุบันเป็นตลาดริมทางหลวงที่ใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
กล้วยหลายชนิด ได้แก่ กล้วยนํ้าว้า กล้วยไข่ เผือก มัน ฯลฯ ร้านค้าในตลาดเปิดให้บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง ทําให้มีลูกค้าหรือนักท่องเท่ียวแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากตลาดเกษตรมอ
กล้วยไข่แห่งน้ีต้ังอยู่ในเขตทางหลวงทําให้มีข้อจํากัดเรื่องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และการพัฒนายังไร้
ทิศทางที่ชัดเจน เช่น ปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาล และวันหยุดยาว ปัญหาสินค้ามีอายุสั้น  ปัญหา
การผลิตท่ีด้อยคุณภาพ ปัญหาด้านการตลาด  เพ่ือให้การจัดการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ริมทางของกรมทางหลวง นักวิจัยจึงเห็นว่าควรมีวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การ
พัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือนําข้อมูลที่ได้มา
พัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่อย่างเหมาะสมเพ่ือนําไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดย
ภาพรวมและสามารถสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัด
กําแพงเพชรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัด
กําแพงเพชร 
 3. เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
กําแพงเพชร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัด
กําแพงเพชร 

1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. ขนาดของแหล่งข้อมูล ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 249คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของทาโร่ ยามาเน่ที่ระดับความเช่ือม่ัน 
95 % ความคลาดเคลื่อน ±5% (สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธ์ุ, 2540) 

 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของ

ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร 
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ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของตลาดตลาดเกษตรมอ
กล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) ประกอบด้วยวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ ภาคีด้านการท่องเท่ียว 4 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และประชาชนใกล้เคียงตลาด 
 2. ขนาดของแหล่งข้อมูล คือ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักวิชาการ 2 คน ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ 2 คน ผู้ประกอบการ 2 คน และประชาชน จํานวน 2 คนรวมทั้งสิ้น 8 คน 

 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สร้างกลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 
1. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ภาคีด้านธุรกิจท่ีพักแรม 4 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนใกล้เคียงตลาด 
 2. ขนาดของแหล่งข้อมูล คือ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักวิชาการ 2 คน ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ 2 คน ผู้ประกอบการ 2 คน และประชาชนใกล้เคียงตลาด 2 คนรวมทั้งสิ้น 8 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ ใช้ในการเก็บ

ข้อมูลจากลูกค้าท่ีใช้บริการตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดเกษตรมอ

กล้วยไข่เพ่ือใช้สัมภาษณ์ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 โดยมีประเด็นส่วนผสมทาง
การตลาด (7Ps) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 
 3. การสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาตลาดมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 โดยร่วมกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาด
ร่วมกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1. ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. สภาพปัจจุบันของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Average) การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ลักษณะของข้อ
คําถามจากแบบสอบถามแปลค่าตามเกณฑ์ (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ซ่ึงใช้หลักการแปรค่าโดยใช้
โค้งปกติโดยมีช่วงระหว่างช้ันเท่ากับ 0.50 คะแนน ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความว่า ระดับเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความว่า ระดับเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความว่า ระดับเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 



240 
 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความว่า ระดับเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลความว่า ระดับเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. ปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย (Average) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ลักษณะของข้อคําถาม
จากแบบสอบถามแปลค่าตามเกณฑ์ (ประคอง กรรณสูตร, 2542)  
 4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของตลาด
เกษตรมอกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชรจากภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. การสนทนากลุ่มย่อย ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และใช้ใน
การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร โดย
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยดังน้ี 
 5.1 การนําเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วย
ไข่จังหวัดกําแพงเพชร 
 5.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  
 5.3 ผู้มีส่วนได้เสีย นําเสนอ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสร้างกลยุทธ์
การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และข้อสรุปจากที่ประชุมเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศ และอุปสรรค โดยใช้การวิเคราะห์

เน้ือหาเชิงพรรณา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 
สามารถสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดกําแพงเพชร 
 ลูกค้าท่ีใช้บริการตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.20 
และ 45.80 ตามลําดับ มีอายุเฉลี่ย คือ 41 ปี อายุน้อยสุด และ มากสุด คือ 13 ปี และ 78 ปี 
ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.30 ซ่ึงมีอาชีพดังน้ี 
เจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.90 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.50 ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 14.50 
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 12.00   ลูกค้าที่ใช้บริการตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ส่วนใหญ่มีสถานะภาพ
สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 71.50 มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และ ต้ังแต่ 
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20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.10 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 60.60 
ส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า พบว่า ลูกค้าใช้เวลาในการซ้ือสินค้าน้อยกว่า 15 นาที คิดเป็นร้อย
ละ 67.90และเป็นลูกค้าที่เคยซ้ือสินค้าในตลาดเกษตรมอกล้วยไข่(ซ้ือซํ้า) คิดเป็นร้อยละ 65.90 
 
 ระดับความเหมาะสมสภาพปัจจุบันของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า มีตาช่ังกลางเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ซ้ือ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.69 
รองลงมา คือ มีท่ีรองรับขยะมูลฝอยสาธารณะท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและทําความสะอาด
อยู่เสมอ และ มีน้ําสะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 และ 3.49 ตามลําดับ 
 2) ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 
3.75 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ทางเดินในตลาดมีความกว้างเพียงพอ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
3.85 รองลงมา คือ ทางเข้า-ออกตลาดกว้างเพียงพอ มีป้ายบอกทางชัดเจน และ มีกิจกรรมเย่ียมชม
และซ้ือสินค้าในตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84, 3.70 และ 3.62 ตามลําดับ 
 3) ด้านความสามารถในการรองรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า มีที่จอดรถจัดได้เหมาะสมตามท้องถิ่นกําหนด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 
รองลงมา คือ สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้เหมาะสม ไม่แออัด และ มีการจัดเก็บสินค้า สิ่งของ วัสดุ 
อุปกรณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกะกะ รกรุงรังหรือกีดขวางทางเดิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
และ 3.85 ตามลําดับ 
 4) ด้านมาตรฐานตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า มีการวางสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกับอาหารสูงจากพ้ืน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 4.01 รองลงมา คือ มีผู้ดูแลรักษาความสะอาด ความระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ตลาด ในตลาดไม่พบขยะมูลฝอยตกหล่นบนพ้ืนตลาด ทางเดิน ถนน ท่ีต้ังรองรับขยะมูลฝอย
สาธารณะและที่ต้ังพักรวมขยะมูลฝอย และมีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค 
ไม่ให้รบกวนและก่อความรําคาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.95 และ 3.91 ตามลําดับ 
 5) ด้านการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้/การประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 เพ่ือพิจารณารายข้อ พบว่า สินค้ามีความสมเหตุสมผล เช่น ราคา คุณภาพ 
ปริมาณ มีการให้ความรู้หลังจากการซ้ือสินค้าในตลาด และผู้ประกอบการมีความซ่ือสัตย์สุจริต มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.90 รองลงมา คือ สินค้าท่ีจําหน่ายมีความหลากหลาย และมีปริมาณพอดี ไม่
มากหรือน้อยเกินไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
 
 ระดับสภาพปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เพ่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ยังขาดคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมา คือ มี
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า จํานวนน้อยรายเกินไป มีความเสื่อมโทรม/อุปกรณ์ชํารุด และ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไม่หลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.88 และ 3.69 ตามลําดับ 
 2) ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาดมีราคาแพงเกินไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ราคาสินค้าไม่
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เหมาะสมกับคุณภาพ และมูลค่าสินค้าที่ได้รับไม่เหมาะสมกับราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ 
3.85 ตามลําดับ 
 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ ลูกค้าไม่สามารถทดลอง
สินค้าได้ และไม่มีการมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และ 3.76 ตามลําดับ 
 4) ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ประกอบการขาดความเป็นมิตรกับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.85 รองลงมา คือ ผู้ประกอบการ
ขาดความรู้เก่ียวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการขาดทักษะการให้ข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 และ 3.80 ตามลําดับ 
 5) ด้านกายภาพและการนําเสนอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ประกอบการแสดงอาการไม่สุภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 รองลงมา คือ 
ผู้ประกอบการให้บริการล่าช้า และสภาพแวดล้อมของตลาดไม่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
เท่ากัน 
 6) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 3.86 เม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถให้บริการด้วยความประทับใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
รองลงมา คือ ไม่มีการรับประกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ และไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในตลาด เช่น 
รถเข็นผู้พิการ, ป้ายบอกทาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ 3.69 ตามลําดับ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่
จังหวัดกําแพงเพชร 

จากการสัมภาษณ์ภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชน จึงได้สรุปผลการวิจัยเป็นตารางได้ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOTMATRIX) ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่
จังหวัดกําแพงเพชร 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 
S1- ราคาประหยัด 
S2- มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 
S3- สินค้ามีคุณภาพ มีการเปลี่ยนนํ้ามันทอดอย่าง
สมํ่าเสมอ 
S4- เดินทางสะดวกสบาย ติดถนนสายหลกั 
S5- มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักทั่วไป 
S6- มีความเป็นมายาวนาน ตลาดเก่าแก่ 
 

W1- ไม่มีบริการห้องน้ําสาธารณะ 
W 2- ช่วงเทศกาลค่อนข้างอันตราย 
W 3- ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของ
สาธารณะสุข เรื่อง การใช้นํ้ามันทอดซํ้า 
W 4- ผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น  
W 5- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 
W 6- ผลิตภัณฑ์คล้ายกันแทบทุกร้าน 
W 7- ไม่สามารถขยายตลาดได้ เพราะติดถนน 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Treats 
O1- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์
จากชุมชน 
O2- กระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบขอ้บังคับที่
ชัดเจนเร่ืองกระบวนการผลิต 
 

T1- กรมทางหลวงไม่มีนโยบายเวนคืนท่ีดิน 
เน่ืองจากเป็นท่ีดินในเขตกรมทางหลวง 
T 2- พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าเปลี่ยนไป เช่น ซ้ือ
จํานวนลดลง และเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ นิยม
สินค้าแพ็คเกจที่สวยงาม 
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ตารางท่ี 1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOTMATRIX) ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่
จังหวัดกําแพงเพชร (ต่อ) 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Treats 
O3- เน่ืองจากมีวันหยุดเพ่ิมมากขึ้น ทําให้
ประชาชนนิยมเดินทางท่องเทีย่วมากข้ึนมีโอกาสใน
การซ้ือสินค้าสูงตามไปด้วย 
O4- สื่อ สังคม ออนไลน์ ได้รับความนิยมมากข้ึน 
ทําให้สามารถมีช่องทางในการจัดจําหน่ายมากข้ึน 
O5- สังคมไทยนิยมซ้ือของฝาก เพ่ือเย่ียมญาติ 

T 3- ค่าครองชีพเพ่ิมสูงมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้ก๊าซหุงต้ม 
T 4- ไม่มีหน่วยงานในการบริหารจัดการตลาด
อย่างเป็นรูปธรรม 

 สรุป จุดแข็งของสินค้าในตลาดเกษตรมอกล้วยไข่มีความหลากหลาย ราคาประหยัด มีความ
เป็นมายาวนานและมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปส่วนจุดอ่อนผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น การควบคุมร้านค้า
ทําได้ยาก ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่าง คับแคบไม่สามารถขยายได้ และขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ท่ัวถึง ซ่ึงสอดคล้องกับโอกาสที่รัฐบาลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และชาวไทยนิยมซ้ือของฝากเม่ือมี
โอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือนํากลับไปฝากหรือเย่ียมญาติ แต่ยังติดอุปสรรคเนื่องจากพฤติกรรมการ
ซ้ือของลูกค้าเปลี่ยนไป และค่าครองชีพเพ่ิมสูงมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 3. เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกําแพงเพชร 

ผลการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จากการสนทนากลุ่มภาคีท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ
ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้สร้างกลยุทธ์จํานวนทั้งสิ้น 25 กลยุทธ์ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 การระบุตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ TOWS Matrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส อุปสรรค 
O1- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
สินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
O2- กระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบ
ข้อบังคับท่ีชัดเจนเรื่องกระบวนการ
ผลิต 
O3- เนื่องจากมีวันหยุดเพ่ิมมากข้ึน 
ทําให้ประชาชนนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวมากขึ้นมีโอกาสในซ้ือ
สินค้าสูงตามไปด้วย 
O4- สื่อ สังคม ออนไลน์ ได้รับความ
นิยมมากข้ึน ทําให้สามารถมี
ช่องทางในการจัดจําหน่ายมากข้ึน 
O5- สังคมไทยนิยมซ้ือของฝาก เพ่ือ
เย่ียมญาติ 

T1- กรมทางหลวงไม่มีนโยบาย
เวนคืนท่ีดิน เน่ืองจากเป็นท่ีดินใน
เขตกรมทางหลวง 
T 2- พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า
เปลี่ยนไป เช่น ซ้ือจํานวนลดลง 
และเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ นิยม
สินค้าแพ็คเกจที่สวยงาม 
T 3- ค่าครองชีพเพ่ิมสูงมากขึ้น 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากต้องใช้ก๊าซหุงต้ม 
T 4- ไม่มีหน่วยงานในการบริหาร
จัดการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตารางท่ี 2 การระบุตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ TOWS Matrix (ต่อ) 
จุดแข็ง กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ ST 

S1- ราคาประหยัด 
S2- มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 
S3- สินค้ามีคุณภาพ มีการ
เปลี่ยนน้ํามันทอดอย่าง
สมํ่าเสมอ 
S4- เดินทางสะดวกสบาย ติด
ถนนสายหลัก 
S5- มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักทั่วไป 
S6- มีความเป็นมายาวนาน 
ตลาดเก่าแก่ 

S1O3- ขายสินค้าราคาประหยัด
สําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
วันหยุด 
S2O1- หน่วยงานรัฐออกแบบ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายมาก
ขึ้น 
S3O3- กําหนดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้
ลูกค้า 
S4O3-เพ่ิมจุดสังเกตให้ตลาดน่าซ้ือ
ในช่วงเทศกาล วันหยุด ต่าง ๆ 
S5O4- ตลาดมอกล้วยไข่ออนไลน ์
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สื่อ สังคม 
ออนไลน์ 
S6O1- เล่าเรื่องเมืองกล้วยไข่ เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีทางหน่วยงานรัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุน 

S1T3 – ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้
สวยงาม หรือ ลดปริมาณต่อถุง มี
หลายราคามากข้ึน ให้สอดรับค่า
ครองชีพของลกูค้า 
S2T2 – ซ้ืออย่างไร ขายอย่างนั้น 
สํารวจพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า
และผลิตตรงตามความต้องการ ลด
ต้นทุนสินค้าคงคลงั ขายง่าย ขาย
เร็ว 
S3T4 – โครงการตลาดน่าซ้ือโดย
หน่วยงานรัฐออกมารับรองความ
สะอาด และสินค้าคุณภาพ 
S4T1 – ตลาดปลอดภัยในเขตทาง
หลวง (ขยาย ปรับผิว การจราจร 
สัญญาไฟเตือน) 
S5T4 – การตลาดเชิงรุก เพ่ือสร้าง
ช่ือเสียงให้กับตลาด โดยมี
หน่วยงานเจ้าภาพให้การสนบัสนุน 

จุดอ่อน กลยุทธ์ WO กลยุทธ์ WT 
W1- ไม่มีบริการห้องน้ํา
สาธารณะ 
W2- ช่วงเทศกาลค่อนขา้ง
อันตราย 
W3- ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของสาธารณะสุข 
เรื่อง การใช้นํ้ามันทอดซํ้า 
W4- ผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น  
W5- ขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างแพร่หลาย 
W6- ผลิตคล้ายกันแทบทุกรา้น 
W7- ไม่สามารถขยายตลาดได้ 
เพราะติดถนน 

W1O1- ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี
โดยหน่วยงานรัฐสนับสนุน 
W2O1- ตลาดทางหลวงปลอดภัย 
โดยหน่วยงานรัฐสนับสนุน 
W3O2– ตลาดกล้วยไข่ไร้สารก่อ
มะเร็ง โดยสาธารณสุขมุ่งให้ความรู้
และมีมาตรการในการควบคุม  
สั่งการ 
W4O1– สั่งวันนี้รับพรุ่งน้ี หรือ 
รับสั่งทําเพ่ือความสดใหม่ของ
ผลิตภัณฑ ์ หน่วยงานรัฐให้การ
สนับสนุน 
W5O4- ตลาดออนไลน์ ผ่าน สื่อ 
สังคม ออนไลน์ โดยเปิดรับร้านค้า
ท่ีผ่านเกณฑ์เขา้ร่วม  
 

W1T4- ปรับภูมิทัศน์ สร้างจุดจอด 
และบริการส้วมสาธารณะโดยมี
หน่วยงานเจ้าภาพ 
W2T2- โทรสั่งจองล่วงหน้า หรือ 
บริการส่งถงึทีพั่กในเขตเทศบาล
เมืองกําแพงเพชร  
W3T4- มาตรการลงดาบ ร้านค้าท่ี
ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา ปรับ 
สั่งพัก เลิกขาย  
W4T2- แจ้งวันหมดอายุสินค้าใน
ผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง สร้างความม่ันใจ
ให้ลูกค้า 
W5T4- มีหน่วยงานกลาง หรือ
เอกชน ทําการประชาสัมพันธ์ให้
ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2 การระบุตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ TOWS Matrix (ต่อ) 
จุดอ่อน กลยุทธ์ WO กลยุทธ์ WT 

 W6O3- พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น
และผูกเช่ือมเรื่องราวเข้าไปวันหยุด 
เทศกาล ประเพณี ไทย 
W7O1- หน่วยงานรัฐสนับสนุน
ตลาดโดยปรับตลาดใหม่ลดความ
แออัด และโล่ง ลดปัญหา
การจราจร 

W6T3- ลดต้นทุนในการผลติและ
มุ่งผลิตสินค้าท่ีแตกต่างจากร้าน
อ่ืนๆ  
W7T2- บริการจัดชุดช้อปป้ิง
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เร็ว 
ลดเวลาการจอดแช่ แก้ไขปัญหา
การจราจร เน่ืองจากไม่สามารถ
ขยายตลาดได้ 

 สรุป จากการสนทนากลุ่มย่อยควรกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดย 1. สร้างความจดจําโดย
การเพ่ิมจุดสังเกตให้ตลาดน่าซ้ือ และพัฒนาตลาดเชิงรุก เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับตลาดโดยมีหน่วยงาน
เจ้าภาพให้การสนับสนุน ออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น และผูกเช่ือมเร่ืองราวเข้าไปกับ
วันหยุดเทศกาล ประเพณีไทย 2. ส่งเสริมการขายสินค้าราคาประหยัดสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
วันหยุด / วันธรรมดา หรือ จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายวันหยุด / วันธรรมดา 3. การกําหนด
มาตรฐานทางอาหารเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้ลูกค้า 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมช่องว่าง ลดความ
แออัด สร้างจุดจอดรถ และบริการห้องน้ําสาธารณะ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.การอภิปรายผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนา มีประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.1เม่ือนําผลการวิจัยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  
พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาด้านบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุวิทย์ นามบุญเรือง (2553) พบว่า “บุคลากรในสถานประกอบการมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การ
พูดภาษาอังกฤษ ขาดความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว” 
  จุดเด่นของผลการศึกษาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือ ระดับความ
เหมาะสมของสภาพปัจจุบันของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ คือ ความสามารถในการรองรับลูกค้าหรือ
นักท่องเที่ยว  
  จุดด้อยของผลการศึกษาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ปัญหาด้านกายภาพ
และการนําเสนอ ของร้านค้าในตลาดเกษตรมอกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร อาจะไม่สามารถปรับปรุง
ได้อย่างเต็มท่ีเนื่องจากปัจจุบันร้านค้าต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของกรมทางหลวง 

1.2เม่ือนําผลการวิจัยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
พบว่า การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ 

สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis การพัฒนาตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ท้องถิ่น ของ นพนารถ พัฒนเลี่ยมไพบูลย์และคณะ (2550) พบว่า “มีจุดขายสินค้าท่ีไม่ท่ัวถึง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดเป็นไปอย่างช้า ๆ ไม่จูงใจ” เม่ือพิจารณารายประเด็นได้ดังน้ี 

จุดแข็งของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) พบว่า “ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ  
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ดังนั้น การกําหนดราคา การให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อ
การจําแนกระดับบริการท่ีต่างกัน”  

ส่วนจุดอ่อนของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ พบว่า “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์
ของบริการที่นําเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ต้ัง (Location) และช่องทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ”  

โอกาสของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี “ท่ี
ต้องการให้ผู้ประกอบการโอทอป และวิสาหกิจชุมชนในทุกจังหวัดมีช่องทางจําหน่ายสินค้าเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก นอกจาก
กระทรวงมหาดไทย และสสว.แล้ว ยังมีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง ปตท.ด้วย” (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2558)  

อุปสรรคของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ของ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2558) พบว่า “พฤติกรรมหลังการซ้ือ (post 
purchase behavior) หลังจากการท่ีได้ซ้ือผลิตภัณฑ์มา และได้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคจะเรียนรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใดเม่ือลูกค้าได้รับ
ความพอใจหรือพอใจมากจากการได้บริโภคผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามักจะสนใจข้อเสนอของคู่แข่งน้อยลง มี
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา” 

1.3 เม่ือนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3  
พบว่า ภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนา

ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ว่า 1. สร้างความจดจําโดยการเพ่ิมจุดสังเกตให้ตลาดน่าซ้ือ และพัฒนาตลาด
เชิงรุก เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับตลาดโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพให้การสนับสนุน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น และผูกเช่ือมเรื่องราวเข้าไปกับวันหยุดเทศกาล ประเพณีไทย 2. ส่งเสริมการ
ขายสินค้าราคาประหยัดสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางวันหยุด / วันธรรมดา หรือ จัดให้มีรายการ
ส่งเสริมการขายวันหยุด / วันธรรมดา 3. การกําหนดมาตรฐานทางอาหารเพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้
ลูกค้า 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมช่องว่าง ลดความแออัด สร้างจุดจอดรถ และบริการห้องนํ้า
สาธารณะ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ของ วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ (2552) 
พบว่า “การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การส่ือสาร อาจจะใช้บุคคลหรือไม่ก็ได้ เครื่องมือติดต่อสื่อสารมีหลาย
รูปแบบอาจเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบผสมผสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือส่งเสริมที่สําคัญมีดังน้ี” และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) 
พบว่า “การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการพัฒนาเคร่ืองมือการตลาดเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ขนาด โครงสร้างพฤติกรรมของตลาด
เป้าหมาย 2. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ในด้านตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด 3. ยอดขายและกําไรตามเป้าหมายในระยะยาว” 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหาร 
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาด้านกายภาพและการ

นําเสนอ ด้วยเหตุน้ีจึงควรกําหนดนโยบายตลาดน่าซ้ือ ควรมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับปรุง
สภาพของร้านให้มีความเหมาะสมและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชรภายในเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดตามระเบียบการต้ังตลาดริมทางของกรมทางหลวง มีการกําหนดนโยบายการจัดระเบียบ 
หรือ การนําเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม สะอาด ถูกลักษณะตามมาตรฐานตลาด และน่าซ้ือ
มากขึ้น จัดบริการห้องนํ้าสาธารณะใกล้กับตลาด โดยต้องมีการควบคุมและติดตามผลทุกระยะของ
การดําเนินการ 

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาด้านราคาด้วยเหตุนี้จึง
ควรกําหนดนโยบายด้านราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังตลาด มุ่งเน้นการขายสินค้าตามราคากลาง
ของตลาด และมุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อราคาสินค้าในตลาด ไม่จําหน่ายสินค้าราคาแพง
เกินไป จัดมีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและกําหนดนโยบายท่ีผู้ประกอบการทุกรายต้องปฏิบัติตาม 
อันจะนําไปสู่มาตรฐานของตลาดได้ และต้องมีการตรวจสอบ กํากับ ติดตาม อย่างจริงจัง สมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง 

1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาด้านกระบวนการด้วย
เหตุน้ีจึงควรกําหนดนโยบายด้านกระบวนการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า เช่น การรับประกัน
สินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือ แจ้งวันหมดอายุ หรือ แจ้งระยะเวลาท่ีสินค้าคงคุณภาพดี และต้องการมี
การตรวจสอบ และกํากับติดตามผลอย่างสมํ่าเสนอและต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
จากผลการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาทุกด้าน ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กายภาพและการนําเสนอ และด้านกระบวนการ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะกลยุทธ์เพ่ือเป็นการพัฒนาตลาด
เกษตรมอกล้วยไข่ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์การตลาด ท่ีเน้นการตลาดเชิงรุก การกําหนดราคาขาย ประชาสัมพันธ์  
โดยการสร้างป้ายบอกก่อนถึงตลาดทั้งขาขึ้น และ ขาล่องโดยจัดทําป้ายบอกเป็นระยะเพ่ือให้ลูกค้าท่ี
สัญจรไปมาทราบก่อนจะถึงตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตลาดเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางจังหวัดกําแพงเพชรจัดขึ้น การเข้าร่วมแข่งขันหรือประกวดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  

2.2 กลยุทธ์มาตรฐานทางอาหาร โดยกําหนดมาตรฐานผลิต การควบคุมคุณภาพ เพ่ือ
สร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า เ ช่น การกําหนดวันหมดอายุของสินค้า  
มีวันหมดอายุติดบนผลิตภัณฑ์ 

2.3 กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์ตลาดใหม่ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างจุดจอดรถ 
และสุขาสาธารณะในเขตตลาดโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพที่คอยดูรักษาความสะอาด เน้นให้บริการลูกค้า
ท่ีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์โดยสารไม่ประจําทาง(นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) 
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3 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 
3.1 ผลจากการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาด้านกายภาพและการ

นําเสนอ ผู้วิจัยขอเสนอการปรับปรุงร้านค้าให้สะอาด มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความสวยงาม โดย
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพร้านค้าหลังการปรับปรุงให้เป็นท่ีรู้จักของลูกค้าและนักท่องเที่ยว 

3.2 ผลการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาด้านราคา ผู้วิจัยขอเสนอ
ให้ผู้ประกอบการการกําหนดราคาขายแบบจัดเป็นชุดราคาประหยัด โดยเน้นการขายเป็นชุดช็อปป้ิง
และราคาไม่แพง ทําให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซ้ือได้รวดเร็ว และสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีผู้ประกอบการ
ต้องกําหนดราคาขายตามมาตรฐานของตลาดเพื่อเป็นการไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า 

นอกจากน้ีผู้ประกอบการควรเน้นการบริการท่ีเป็นกันเองทั้งลูกค้าที่ในจังหวัด
กําแพงเพชรและลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถคงคุณภาพ
ยาวนาน เช่น มีการบรรจุด้วยระบบสูญญากาศ มีบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ และสร้างความจดจําได้ 

3.3 ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาด้านกระบวนการ ผู้ วิจัยขอเสนอให้
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานนิทรรศการ หรือ งานแสดงสินค้าท่ีจังหวัดจัดขึ้น หรือ งานระดับภาค 
ระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เป็นที่รู้จักกว้างมากข้ึน โดยมุ่งการ
ประชาสัมพันธ์มากกว่าการมุ่งขายสินค้าใช้ความสําเร็จจากการประชาสัมพันธ์มากกว่าความสําเร็จ
จากยอดขาย เป็นตัวช้ีวัดความมีช่ือเสียงของตลาด อันจะส่งผลให้ลูกค้ามาจากหลากหลายมากข้ึนใน
อนาคต 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่มีระดับความเหมาะสมตํ่าท่ีสุด คือ ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ผู้วิจัยเห็นว่าควรทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของตลาด
เกษตรมอกล้วยไข่เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกโดยศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่
ใช้บริการตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ร่วมด้วย 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ประสบปัญหาทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กายภาพและนําเสนอ และด้านกระบวนการ ผู้วิจัยเห็นว่าควรทําการวิจัยเรื่องร้านค้าจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ เพ่ือนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการกําหนด
มาตรฐานของร้านค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและ
การนําเสนอ 
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