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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องการเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาดสินค้ าโอทอปกุสมุ า เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และนาเสนอแนวคิดการเล่าเรื่ องในการสื่อสาร
การตลาดสินค้ าโอทอปกุสุมา โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ มี
เป้าหมายเพื่อเสนอแนะเทคนิคการเล่าเรื่ องในเชิงการสื่อสารการตลาด ประกอบด้ วย
การสร้ างแบรนด์ของกะหรี่ ปั๊บ และน ้าองุ่น ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า การสร้ างสโลแกนของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพื่อใช้ ในการสื่อสารการสร้ างเนือ้ หาที่ดี ต้ องมีการเล่าเรื่ องที่
ชัดเจน เน้ นเฉพาะประเด็นที่สาคัญ สาหรับสินค้ าที่มีชื่อคล้ าย หรื อใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ อื่น
นักสื่อสารการตลาดต้ องเลือกสร้ างความแตกต่างให้ กบั ชื่อของสินค้ าด้ วยการเปลี่ยนชื่อ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ างความชัดเจนให้ กบั ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ ้น สาหรับเทคนิคในการเล่าเรื่ อง
ที่เหมาะสมกับสินค้ าโอทอปกุสมุ า ได้ แก่ 1) การเล่าเรื่ องแบบตรงกันข้ าม นาเสนอให้ เห็น
เรื่ องราวก่อน และหลังการก่อตังกลุ
้ ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก 2) การเล่าเรื่ อง
แบบอารมณ์ขนั เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการจดจาเนื ้อหาของแบรนด์ได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ: การเล่าเรื่ อง สินค้ าโอทอป การสื่อสารการตลาด
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ABSTRACT
This is a qualitative research study of story-telling in marketing communication
for Kusuma OTOP products. The objective was to study and develop story-telling
ideas in marketing communication for OTOP products. Data were collected by in-depth
interviews. This Research is aimed to present the story-telling technique, as applied
to Kusuma OTOP’s marketing communication, includes a slogan for building the
Kusuma brand of curry puffs and grape juice. The findings show that the factors
behind the best stories were good content, getting to the main point and use of easy
language. If the brand is too similar to others, then re-branding must be conducted
to distinguish the product from competitors. There are two appropriate story-telling
of story-telling 1) Telling the reflective story showing pre and post-situation of
establishing Muaklek Farmer Community Enterprise; and 2) telling humorous stories
to enhance memorization of consumers.
KEY WORDS: Story-telling, OTOP, Marketing communication
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บทนา
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรื อเรี ยกโดยย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็ น
โครงการที่เริ่ มดาเนินการตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท้ องถิ่น ซึง่ มีเป้าหมาย
จะสนับ สนุน ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ผลิ ต และจ าหน่ายในท้ อ งถิ่ น แต่ล ะต าบล โดยได้ รั บ แรง
บันดาลใจมาจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสาเร็ จ
ของประเทศญี่ ปนุ่ โครงการโอทอปกระตุ้นให้ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ท้ องถิ่นและการตลาด การเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึง่ ชิ ้นจากแต่ละตาบลเพื่อประทับ
ตราเป็ น "ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อทอป" และจั ด หาเวที ใ นประเทศและระหว่ า งประเทศเพื่ อ
ประชาสัม พันธ์ สิ น ค้ า เหล่ านี ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ โอทอปครอบคลุม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ น อย่ า ง
กว้ างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ผ้ าฝ้าย และผ้ าไหม เครื่ องปั น้ ดินเผา เครื่ องประดับ
แฟชั่น ของใช้ ในครั วเรื อนและอาหาร หลังจากรั ฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549
โครงการโอทอปได้ ถกู ยกเลิกไป ก่อนจะได้ รับการฟื น้ ฟูอีกครัง้ แต่เปลี่ยนชื่อใหม่
"หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เป็ นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้ างความเจริ ญ
แก่ชุมชนให้ สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ ดีขึ ้น โดยการผลิต
หรื อจัดการทรั พ ยากรที่ มีอยู่ในท้ องถิ่ น ให้ กลายเป็ นสินค้ าที่ มีคุณภาพ มี จุดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่น สามารถจาหน่ายใน
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ตลาดทังภายในและต่
้
างประเทศ โดยมีหลักการ พื ้นฐาน 3 ประการ คือภูมิปัญญาท้ องถิ่น
สูส่ ากล (Local Yet Global) พึง่ ตนเองและคิดอย่างสร้ างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
และการสร้ างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ หมายถึงตัวสินค้ าเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นกระบวนการทาง
ความคิดรวมถึงการบริ การ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การรักษา
ภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อให้ กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ มีจดุ เด่น จุดขายที่ร้ ูจกั กัน
แพร่หลายไปทัว่ ประเทศและทัว่ โลก (วิกีพีเดีย, 2558) เมื่อสินค้ ามีจานวนเพิ่มมากขึ ้นใน
ท้ องตลาด ความต้ องการในการขายจึงเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ผู้ประกอบการจานวนมาก
ต้ องใช้ หลักการสื่ อสารการตลาดเข้ ามาช่วยในการกระตุ้นยอดขายสินค้ า ซึ่งหลักในการ
สื่อสารการตลาดประกอบด้ วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขาย
โดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ในการทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ย่อม
ต้ องใช้ การสื่อสารการตลาดทัง้ 5 ด้ านที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้บริโภค
ทังนี
้ ้ การสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ต้องมีการสร้ างเนื ้อหา
หรื อเรื่ องราวในการสื่อสารกับผู้บริ โภค โดยเนื ้อหาที่นาเสนอต้ องน่าสนใจ มีคณ
ุ ค่าต่อ
ผู้บริ โภค สามารถกระตุ้นความสนใจ นาไปสู่การสร้ างปฏิสมั พันธ์กับผู้บริ โภค และสิ่งที่
สาคัญที่สดุ คือ ก่อให้ เกิดกิจกรรมที่สร้ างประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ (ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรี ยญทอง,
2557: 55)
สาหรั บร้ านโอทอปกุสุม าของกลุ่ม วิสาหกิ จชุม ชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีการดาเนินงานมาเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยจุดเริ่ มต้ น
มาจากการขายสินค้ าเนื ้อโคขุนหน้ าฟาร์ มโคนมไทย-เดนมาร์ ก และได้ พฒ
ั นามาสู่การ
จาหน่ายกะหรี่ ปั๊บ พาย น ้าองุ่น น ้าทับทิม ขนมของฝากขึ ้นชื่อของ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พร้ อมเปิ ดให้ ศึกษาดูงานขันตอนการผลิ
้
ตทุกขันตอนของการท
้
าน ้าองุ่น กะหรี่ ปั๊บ องุ่นกวน
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ตลอดจนพายองุ่น ในปั จ จุบันนี ส้ ภาวะทางเศรษฐกิ จ ของประเทศตกต่ าลงส่ง ผลให้
นักท่องเที่ยวลดการจับจ่ายสินค้ าประเภทของฝาก ของที่ระลึกลดลง ประกอบกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็กไม่ได้ มีการสื่อสารการตลาดสินค้ าของกลุ่มให้
เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง ดังนัน้ ผู้วิจยั เล็งเห็นความสาคัญของการสื่อสารการตลาดสินค้ าโอทอป
โดยใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ อง ซึ่งเป็ นเทคนิคที่เหมาะสม และน่าสนใจในการสื่อสารการตลาด
สินค้ าโอทอป นาไปสู่การวิจยั เรื่ อง การใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาด
สินค้ าโอทอป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษา และพัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาดสินค้ าโอทอป
คาถามการวิจัย
เทคนิคการเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาดแบบใดที่เหมาะสมกับสินค้ าโอทอป
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการเล่าเรื่ อง
การเล่าเรื่ อง (Story Telling) เป็ นกระบวนการสื่ อสารความรู้ ประสบการณ์
ระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลแบบไม่เป็ นทางการ โดยใช้ เทคนิคกระตุ้นและสร้ างแรง
บันดาลใจให้ บุคคลได้ เล่า เรื่ องราวที่เป็ นความทรงจาที่เกิดจากประสบการณ์ การเรี ยนรู้
และการทางานที่ภาคภูมิใจให้ แก่บคุ คลอื่นได้ ฟัง (จิรัชฌา วิเชียรปั ญญา, 2558)
การเล่าเรื่ อง เป็ นการบอกเล่าเรื่ องราว ความรู้ ต่างๆ ที่อยู่กับตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) จากประสบการณ์ ดาเนินชีวิตที่ซาบซึ ้ง ประทับใจ หรื อได้ จากการศึกษา
การทางานที่สงั่ สมเป็ นทักษะแนวปฏิบตั ิที่ดี หรื อจากพรสวรรค์ให้ บุคคลอื่นฟั ง เพื่อให้
ผู้ฟังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับการทางานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษา
เรื่ องเหล่านันใหม่
้
(เอกกนก พนาดารง, 2558)
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หลักการและแนวทางการเขียนเรื่ องเล่า
เอกกนก พนาดารง (2558) ได้ ให้ หลักการและแนวเขียนการเล่าเรื่ องไว้ 3 ประเด็น
คือ
1. หัวใจของเรื่ อง เป็ นสิ่งที่สาคัญมากในการที่ผ้ เู ขียนจะสื่อสารกับผู้อ่าน โดยจะ
กาหนดประเด็นสาคัญ ซึ่งเป็ นเรื่ องใหม่ที่ผ้ อู ่านไม่เคยได้ รับรู้ มาก่อน และมีผลกระทบใน
วงกว้ างของสังคม
2. โครงเรื่ อง (Plot) เป็ นการสรุปเรื่ องราวทังหมดของเรื
้
่ อง มีการนาเสนอแบบย่อ
มีความยาวไม่เกิน 3-4 บรรทัด หรื อ 3-4 ประโยค
3. การเดินเรื่ อง ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินเรื่ องตามลาดับเวลา สามารถนาเสนอสลับ
ไปมาได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ที่ต้องดาเนินเรื่ อง
ผู้เขียนไม่ควรตัดสินใจเอง
หลักสาคัญของการเขียนเล่าเรื่ อง
1. การสร้ างฉาก หรื อการปูพืน้ ของเรื่ อง เป็ นการเกริ่ นนาให้ ผ้ ูอ่านทราบว่า
เรื่ องที่เล่านี ้เกี่ยวกับอะไร และการสร้ างฉากเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าเรื่ องเกิดขึ ้นที่ไหน
2. การแนะนาตัวละคร การแนะนาตัวละครต้ องแนะนาทีละตัว จึงจะทาให้
เรื่ องมีความน่าติดตาม สาหรับการเปิ ดตัวละครไม่ได้ มีรูปแบบที่ตายตัว โดยหลักการสาคัญ
คือ ให้ ตวั ละครดาเนินเรื่ องไปตามเหตุการณ์ที่สาคัญ
3. จุดเด่นของเรื่ อง หรื อปมขัดแย้ ง เป็ นส่วนสาคัญของการเล่าเรื่ องที่ทาให้ คนอ่าน
ติดตามเรื่ อง และมีความรู้ สึกร่ วมต่อตัวละครในเรื่ องให้ สามารถผ่านอุปสรรคให้ ได้ ซึ่ง
ปมปั ญหาหรื อจุดเด่นของเรื่ อง ไม่ควรเกิน 2-3 เหตุการณ์สาคัญ
4. ส่วนสรุป หรื อคลี่คลายสถานการณ์ ควรสรุปด้ วยเรื่ องราวสันๆ
้ แสดงให้ เห็น
การคลี่คลายของเหตุการณ์ หรื อปมขัดแย้ งที่ได้ ขมวดปมไว้ และผู้เขียนต้ องสรุปให้ เป็ น
บทเรี ยนของชีวิต เพื่อให้ ผ้ อู า่ นนาไปเป็ นกรณีศกึ ษาได้
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แนวคิดการเผยแพร่เนื ้อหาด้ านการตลาด
การเผยแพร่ เ นื อ้ หาด้ า นการตลาด (Content Marketing) เป็ นการเผยแพร่
เนื ้อหาจากองค์กร ทังด้
้ านสินค้ า และบริ การในหลากหลายรูปแบบ เนื ้อหาทาให้ แบรนด์
มีความน่าเชื่อถื อ ตรวจสอบได้ นาไปสู่ความสนใจในตัวสินค้ า และบริ การ ผู้บริ โภค
สามารถสอบถามเกี่ ยวกับสินค้ า บริ การ หรื อสืบค้ นข้ อมูลต่อได้ วิธีการเผยแพร่ เนื อ้ หา
ด้ านการตลาด สามารถนาเสนอได้ หลากหลายวิธี ได้ แก่ บทความ บล็อก ภาพขนาดใหญ่
วิดีโอ หรื ออินโฟกราฟฟิ ค เพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ เป้าหมาย และมุง่ หวังให้ ผ้ บู ริ โภค
แบ่ ง ปั น เนื อ้ หา (Share) ที่ ผ้ ู บริ โ ภคเชื่ อ มั่น ว่ า ตอบสนองความต้ อ งการของเขาใน
หลากหลายด้ าน เช่น ให้ ความบันเทิง หรื อให้ สาระบางอย่าง เป็ นต้ น วัตถุประสงค์ของ
การเผยแพร่เนื ้อหาด้ านการตลาด คือ การทาให้ ผ้ บู ริ โภคจดจาตราสินค้ า (Awareness) และ
การสร้ างความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty) ลักษณะของเนื ้อหาด้ านการตลาด
ที่ดีต้องนาเสนอเรื่ องที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ นาเสนออย่างตรงประเด็น และมีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ดังนัน้ การนาเสนอเนื อ้ หาโดยเน้ นความคิดสร้ างสรรค์ที่ช่วยสร้ าง
ทัศนคติ หรื อภาพลักษณ์เชิงบวกให้ กับแบรนด์สินค้ า หรื อบริ การ และสามารถสะท้ อน
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของแบรนด์ได้ มากยิ่งขึ ้น (โพสิชนั่ นิ่ง, 2558: online)
ลักษณะการนาเสนอเนื ้อหาด้ านการตลาดสามารถเผยแพร่ ได้ ในทุกช่องทาง
ของการสื่อสาร โดยเฉพาะการนาเสนอในสื่อออนไลน์ที่มีความหลากหลายของรู ปแบบสื่อ
อาทิ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้ แก่ youtube, facebook, twitter, instragram,
official line เป็ นต้ น (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2557: 49-52) ทังนี
้ ้ การเผยแพร่เนื ้อหา
ด้ านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ องค์กรนิยมนาเสนอเนือ้ หาการตลาดผ่านสื่อที่ตนเอง
เป็ นเจ้ าของ (Own Media) หรื อสื่อที่ได้ จากการพูดบอกต่อ (Earn Media) (ณัฐพัชญ์
วงษ์ เหรี ยญทอง, 2557: 58) เนื่องจากองค์กรได้ วางแผนการสร้ างเนื ้อหาไว้ เป็ นอย่างดีมี
เป้าหมายสาคัญของการนาเสนอเนื ้อหาด้ านการตลาด คือ การสร้ างความต้ องการให้
ผู้บริ โภคอยากใช้ สินค้ า หรื อรับบริ การ ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคสัง่ ซื ้อสินค้ าต่อไป (ณัฐพัชญ์
วงษ์ เหรี ยญทอง, 2557: 49-52)
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รูปแบบของการเผยแพร่เนื ้อหาด้ านการตลาด มีดงั นี ้ (ณัฐพัชญ์ วงษ์ เหรี ยญทอง,
2557: 72-78)
1. Short Form Content เนื ้อหาประเภทนี ้คือการเปิ ดรับได้ ในระยะเวลาที่สนั ้
ผู้บริโภคสามารถเห็น และเข้ าใจเนื ้อหาสารได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ การนาเสนอรูปแบบนี ้
ต้ องมีความยาว 1-2 บรรทัด หรื อเป็ นรูปภาพที่สะดุดตาในครัง้ แรกที่มองเห็น
2. Long Form Content เป็ นเนื อ้ หาที่ มี ความยาวมากขึน้ มี การนาเสนอใน
หลากหลายรู ปแบบ เช่น บทความ บล็อก วิดีโอคลิป คลิปเสียง e-book, webinar ฯลฯ
ผู้บริ โภคจะต้ องใช้ เ วลามากขึน้ ในการรั บรู้ ข่าวสาร ทาให้ เกิ ดการจดจ ารายละเอี ย ด
เนื อ้ หาได้ ม ากกว่า Short Form Content ส่ง ผลให้ มี โอกาสในการสร้ างประสบการณ์
ให้ กบั ผู้บริโภคได้ มากขึ ้น
3. Conversation and Sharing Content เป็ นลักษณะของเนื ้อหาที่เกิดขึ ้นใน
ยุคดิจิทลั ซึง่ การสื่อสารประเภทนี ้เป็ นการสื่อสารสองทางระหว่างแบรนด์กบั ผู้บริโภค ข้ อควร
ระวังของเนื ้อหาประเภทนี ้ คือ ความเสี่ยงของการสนทนาในแง่ลบจากผู้บริ โภคซึง่ เป็ นสิ่งที่
แบรนด์ไม่สามารถควบคุมได้
สาหรับการสร้ างแบรนด์ องค์กรมุ่งหวังให้ ผ้ ูบริ โภคและกลุ่มเป้าหมายจดจา
และมีภาพของแบรนด์ที่อยูใ่ นใจ โดยเน้ นการสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ผู้บริ โภคในรู ปแบบ
ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ คุณสมบัติ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ การสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง และการเผยแพร่เนื ้อหาการตลาดเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างแบรนด์ หากใช้ หลักการ
เผยแพร่ เนื ้อหาการตลาด องค์กรต้ องสื่อสารเนื ้อหาที่ให้ คุณค่าทางด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก
(Emotional benefits) มากกว่าการนาเสนอเนื ้อหาที่ให้ คณ
ุ ค่าทางด้ านกายภาพ (Functional
benefits) (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2557: 65-66)
แนวคิดการเล่าเรื่ องแบรนด์
หน้ าที่ ของเรื่ องเล่าและมี อิ ทธิ พลต่อการสื่ อสารได้ มี การอภิ ปรายในวงกว้ าง
องค์ป ระกอบที่ สร้ างให้ เกิ ดการเล่าเรื่ องแบรนด์ที่ดีส าหรั บประเภทของผลิตภัณฑ์ ที่ ไม่
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ชัดเจน การศึกษานี ้มีการทดลองในการเลือกใช้ เรื่ องเล่าที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ความถูกต้ อง ความสันกระชั
้
บ ความตรงกันข้ าม และอารมณ์ขนั ที่ใช้
ในการสร้ างความผูกพันกับผู้อ่าน ถึงแม้ ว่าองค์ประกอบการเล่าเรื่ องแบรนด์ที่มีอิทธิพล
กับทัศนคติของผู้อ่านที่แตกต่างกันสาหรับการค้ นหาผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประสบการณ์
ความถูกต้ องเป็ นประสบการณ์ที่สาคัญมากกว่าการค้ นหาผลิตภัณฑ์ ความสันกระชั
้
บมี
อิทธิ พลที่สาคัญต่อทัศนคติต่อแบรนด์ในการค้ นหาผลิต ภัณฑ์ ความตรงกันข้ ามเป็ น
ทัศนคติในการสร้ างประสบการณ์ของแบรนด์ที่พฒ
ั นาการวิเคราะห์ มากกว่าการค้ นหา
ผลิตภัณฑ์ และอารมณ์ขนั เป็ นการทุ่มเทอิทธิพลที่เกี่ยวข้ องสาหรับการค้ นหามากกว่า
ประสบการณ์ของแบรนด์ การค้ นพบเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมภายในของผู้บริ โภค
ที่ นักการตลาดต้ องออกแบบการเล่ าเรื่ องแบรนด์ ที่ เ หมาะสมกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (HungChang, Yi-Ching H. and Yi-Chu, 2012)
ในการเล่าเรื่ องแบรนด์เป็ นการสร้ างเนือ้ หาเพื่อสร้ างแบรนด์ทงทางตรงและ
ั้
ทางอ้ อมโดยมีหลักในการเล่าเรื่ องแบรนด์ ดังนี ้ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2560: online)
1. ผู้สร้ างแบรนด์ต้องทราบว่า แบรนด์ขององค์กรคืออะไร ใช้ อะไรเป็ นสิ่งแทน
แบรนด์ขององค์กร อาจเลือกใช้ คาสันๆ
้ ในการสื่อสาร หรื อใช้ ประโยคยาวๆ ที่มี คาอธิบาย
เพื่อให้ สามารถสื่อสารได้ วา่ สิ่งที่แบรนด์จะสื่อสารคืออะไร
2. นาเสนอความเชื่อของแบรนด์ หรื อ Brand Belief คือ ปรั ชญา ความคิด
หลักปฏิบตั ิของแบรนด์ หรื อขององค์กรที่องค์กรต้ องนาเรื่ องเหล่านี ้สื่อสารไปยังผู้บริโภค
ตลอดจนการนาเสนอจุดยืนของสินค้ าที่ต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
3. การสร้ างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กบั ผู้บริโภคองค์กร ต้ องหาจุดเชื่อมโยง
เรื่ องราวขององค์กร สินค้ า หรื อบริ การกับตัวละคร หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับผู้บริ โภค
เพื่อให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ คล้ อยตามและรู้สกึ ร่วมกับเนื ้อหานันๆ
้
4. การสร้ างเนือ้ หาให้ เป็ นผู้นาแก่กลุ่มเป้าหมายแบรนด์ต้องชีแ้ นะแนวทาง
หรื อสร้ างความหวังให้ กบั ผู้ที่ตดิ ตามเนื ้อหาของแบรนด์
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นอกจากนัน้ การเล่ าเรื่ องแบรนด์ เนื อ้ หาที่ จะน าเสนอต้ องมี ความน่ าเชื่ อถื อ
(Stability) นาเสนอเนื อ้ หาด้ ว ยความต่อเนื่ อง ยั่ง ยื น (Sustainability) และต้ องท าให้
ผู้บริ โภครู้ สึกพึง พอใจ หรื อมี ความปลอดภัย (Security) (ณัฐ พัช ญ์ วงษ์ เหรี ยญทอง,
2557: 69)
จากแนวคิดการเล่าเรื่ องแบรนด์ที่ มุ่งสื่ อสารเพื่อให้ ผ้ ูเขี ยนถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้ แก่ผ้ อู า่ น โดยมีลกั ษณะการเดินเรื่ องที่นา่ สนใจ มีตวั ละครในการดาเนินเรื่ อง
มีจดุ เด่น หรื อปมขัดแย้ งของเรื่ อง และนาไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ในลาดับสุดท้ าย
ตลอดจนการเล่าเรื่ องแบรนด์ด้วยการสร้ างจุดเด่นของแบรนด์ นาเสนอความเชื่อของแบรนด์
เล่าเรื่ องให้ เชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้บริ โภค และสร้ างเนื ้อหาให้ เกิดความเป็ นผู้นาแก่
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง “การเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาด
สินค้ าโอทอปกุสุมา” ที่ ผ้ ูวิจัยต้ องสร้ างเรื่ องของสินค้ าโอทอปของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน
แม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีขึ ้น และนาไปพัฒนาเป็ นเทคนิคการเล่าเรื่ อง
ต่อไป
แนวคิดการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสาร
ที่มีผ้ สู ่งข่าวสาร ได้ แก่ ผู้ผลิตสินค้ า หรื อการบริ การ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า ฝ่ ายโฆษณาของ
บริ ษัท บริ ษัทตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในลักษณะของภาพ เสียง แสง
การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คาพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ
หรื อส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร มีวัตถุประสงค์ให้ ผ้ ูรั บ
ข่าวสารตอบสนองในทิศทางที่ต้องการ (ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ, 2556: 20)
กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด
ประกอบด้ วย 3 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ, 2556: 23-26)
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1. กระบวนการการสื่อสาร (Communication Process) เริ่ มต้ นจากผู้ส่งสาร
(Sender) เก็บรวบรวมข้ อมูล แนวคิดจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ จากนันมี
้ การแปลงแนวคิด
หรื อข้ อมูล ที่ เ กี่ ย วข้ องให้ เ ป็ นตัว อักษร นา้ เสี ยง สี การเคลื่ อนไหว ฯลฯ รวมเรี ย กว่า
ข่าวสาร (Message) ข่าวสารที่ได้ ใส่รหัส (Encoding) จะมีการส่งต่อไปยังผู้รับข่าวสาร
(Receivers) ผ่านสื่ อกลาง (Media) ในช่องทางการสื่ อสาร (Communication Channels)
ประเภทต่างๆ หรื ออาจส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรง เมื่อผู้รับข่าวสาร
ได้ รับข่าวสารแล้ วจะมีการถอดรหัส (Decoding) ข่าวสารตามความเข้ าใจ ประสบการณ์
ในอดีต และสภาพแวดล้ อมในขณะนัน้
ช่ อ งทางการสื่ อ สาร (Channel) โดยพิ จ ารณากระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้
(Channel of Distribution) และผู้มีส่วนได้ เสียในธุรกิจ (Stakeholders) ทังที
้ ่อยู่ภายใน
และภายนอกองค์กรธุรกิจ ได้ แก่ ลูกค้ า ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ คูแ่ ข่งขัน ผู้ถือหุ้น หน่วยงาน
ของรัฐ สถาบันการเงิน ตัวแทนโฆษณา เป็ นต้ น ดังนัน้ นักการตลาดต้ องค้ นหาให้ ได้ ว่า
ภายใต้ กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดที่ ตนก าหนดนัน้ มี คนกลางเป็ นใครบ้ างในช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดที่จดั ขึ ้น ตลอดจนมีบุคคล
กลุม่ บุคคล หรื อองค์กรใดบ้ างที่จะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับโปรแกรมการสื่อสารการตลาดนันๆ
้
และจะมีสว่ นเกี่ยวข้ องเป็ นระยะเวลาเท่าใด
2. พฤติก รรมผู้บ ริ โ ภค (Consumer Behavior) โดยพิ จ ารณากระบวนการ
ประมวลข้ อมูลของผู้ซื ้อ (Buyer Information Processing) เป็ นการศึกษาปั จจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค ได้ แก่ บุคลิกภาพ การรับรู้ ทัศนคติ กลุ่มสังคม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้ อมภายนอก เป็ นต้ น รวมถึงการพิจารณากระบวนการตัดสินใจ
ซื ้อของผู้บริ โภคทัว่ ไป ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ การตระหนักถึงปั ญหา การค้ นหาข้ อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และการประเมินความรู้สกึ หลังการซื ้อ
3. ปั จจัยภายในองค์กร การพิจารณากลยุทธ์ การสื่ อสารในองค์กรเพื่ อสร้ าง
ความน่าเชื่อถื อในเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจ (Strategic Credibility) องค์กรธุรกิจที่มีความ
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น่าเชื่อถื อในสายตาของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับธุรกิจทัง้ ภายในและภายนอก ธุรกิจย่อม
ได้ รับประโยชน์ในเชิงรูปธรรม เช่น จานวนลูกค้ าเพิ่มขึ ้น หรื อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้น และประโยชน์ในเชิงนามธรรม เช่น ค่านิยม ภาพพจน์ที่ดีของบริ ษัท รวมถึงขวัญ
และกาลังใจที่ดีของพนักงาน เป็ นต้ น
จากแนวคิดด้ านการสื่ อสารการตลาดที่ กล่าวมานัน้ มี ความสอดคล้ องกับ
งานวิจยั เรื่ องนี ้ ในประเด็นของการสร้ างสารของสินค้ าโอทอป เพื่อนาไปใช้ ในการเผยแพร่
ให้ ประชาชนในประเทศไทยได้ ร้ ู และเข้ าใจในสินค้ าโอทอปมากยิ่งขึ ้น
วิธีการวิจัย
ระเบียบการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “การเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาดสินค้ าโอทอปกุสุมา” ครัง้ นี ้
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (สุภางค์ จันทวานิช, 2550 : 97)
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
การวิ จัยครั ง้ นี ้ ศึกษาจากประชากร คื อผู้ให้ ข้ อมูลส าคัญ (Key Informant)
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก จานวน 1 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารการตลาด จานวน 2 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การวิจยั นี ้ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview)
โดยมี การก าหนดข้ อค าถามของการสัมภาษณ์ ไว้ ล่ วงหน้ า มี ลักษณะข้ อค าถามแบบ
ปลายเปิ ดทังหมด
้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth-Interview) จาก
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ (Key Informant) จ านวน 3 คน ได้ แก่ ประธานกลุ่มวิ สาหกิ จ ชุม ชน
แม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก 1 คน โดยมีการกาหนดข้ อคาถามของการสัมภาษณ์ไว้ ล่วงหน้ า
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มีลักษณะข้ อคาถามแบบปลายเปิ ดทัง้ หมด จากนัน้ ผู้วิจัยจะมีการถอดเทปสัมภาษณ์
พร้ อมสรุ ปประเด็นสาคัญของเรื่ องเล่า และพัฒนาสู่การเขียนเรื่ องเล่าในเชิงการสื่ อสาร
การตลาดของสินค้ าโอทอป และนาเรื่ องเล่าดังกล่าวนาไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร
การตลาด จานวน 2 คน อ่านพิจารณา และเสนอแนะเทคนิคการเล่าเรื่ องในเชิงการสื่อสาร
การตลาดต่อไป
การวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีวิธีการดังนี ้
1. การจดบันทึก และการถอดเทปสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informant)
ได้ แก่ ที่ปรึ กษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก จากนันผู
้ ้ วิจยั ต้ องพัฒนา
เรื่ องเล่าดังกล่าวในเชิงการสื่อสารการตลาด
2. การนาเรื่ องเล่าของสินค้ าโอทอปที่พฒ
ั นาในเชิงการสื่อสารการตลาด นาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารการตลาด และอาจารย์ในสาขานิเทศศาสตร์ หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้ องอ่านพิจารณา และเสนอแนะเทคนิคการเล่าเรื่ องในเชิงการสื่อสารการตลาด
3. ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะเชิงเทคนิคการเล่าเรื่ องในเชิงการสื่อสารการตลาด
จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน จัดทาเป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่ องในเชิงการ
สื่อสารการตลาด
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
การพัฒนาเรื่ องเล่าของสินค้ าโอทอปกุสุมาโดยการสัมภาษณ์ ที่ปรึ กษากลุ่ม
วิ ส าหกิ จ ชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ ก พบว่า แบรนด์กุสุม ากาเนิดขึน้ จากการเริ่ ม
จาหน่ายเนื ้อโคขุน ที่บริ เวณหน้ าฟาร์ มโคนมไทย-เดนมาร์ ก โดยมีวิธีการเลือกเนื ้อโคขุน
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จากนันได้
้ มีการผลิตกะหรี่ ปั๊บ ซึ่งเกิดจากการเปิ ดตาราทาขนมของต่างประเทศ ที่มีขนม
ชื่อ Curry Puff ที่มีแนวคิดเพื่อจาหน่ายขนมหวานที่สามารถรับประทานคู่กับนมได้ ใน
ระยะแรก ขนมนี ้มีรสชาติที่ไม่ถกู ปากคนไทย เนื่องจากเป็ นขนมที่มีการใส่เครื่ องเทศของ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความมันและเลี่ยน ต่อมาจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ เนื ้อไก่ มันเทศ
และผงกะหรี่ ในการผัดไส้ ของกะหรี่ ปั๊บ สิ่งเหล่านี ้เป็ นวัตถุดบิ ที่จดั หาได้ ง่ายจากในอาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีทงสิ
ั ้ ้น ในตอนแรกกะหรี่ ปั๊บจากทุกร้ านมีลกั ษณะที่เหมือนกัน คือ
มีการพับแป้งชัน้ เดียว เพื่อห่อหุ้มไส้ ของกะหรี่ ปั๊บ แต่วิสาหกิจชุมชนอาเภอมวกเหล็ ก
จังหวัดสระบุรีมีความต้ องการสร้ างความแตกต่างของสินค้ าจากร้ านโอทอปกุสมุ า โดยสร้ าง
เอกลักษณ์ในการพับแป้งสาหรับห่อไส้ กะหรี่ ปั๊บเป็ น 2 ชัน้ และมีลวดลายเป็ นก้ นหอย
ส่งผลให้ กะหรี่ ปั๊บของร้ านโอทอปแห่งนี ้มีลกั ษณะที่สวยงามและมีความอร่อย นอกจากนัน้
ได้ มีพฒ
ั นาการในการทอดกะหรี่ ปั๊บให้ มีความกรอบนอก และนุม่ ข้ างในอีกด้ วย
สาหรับพัฒนาการของไส้ กะหรี่ ปั๊บที่เริ่มแรกมีเพียงไส้ ไก่เท่านัน้ วิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก ได้ เริ่ มพัฒนาผลิตภัณฑ์กะหรี่ ปั๊บเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าด้ วยการผลิตไส้ เผือก โดยนาวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงจากการเผือกหอมของอาเภอ
บ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี สิ่งเหล่านี ้ถือเป็ นจุดกาเนิดของการแปรรูปวัตถุดิบที่มีในจังหวัด
สระบุรีนามาสูก่ ารมีไส้ กะหรี่ ปั๊บทังสิ
้ ้น 7 ไส้ ได้ แก่ ไส้ ไก่ ไส้ ปลาทรงเครื่ อง ไส้ หมูเห็ดหอม
ไส้ ถวั่ ไส้ เผือก ไส้ องุ่น และไส้ สบั ปะรด
นอกจากนัน้ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็กได้ นาผลผลิตทางการเกษตร
อาทิ องุ่น และทับทิม ที่เกิดขึ ้นจากการที่เจ้ าของไร่ องุ่นและทับทิมมีผลผลิตเหลื อจาก
การปลูก คือ ผลผลิตขนาดเล็ก ไม่สามารถจาหน่ายเป็ นช่อได้ จึงนาผลผลิตที่เหลือมามอบ
ให้ แก่กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก เพื่อนามาพัฒนาเป็ นน ้าองุ่น และน ้าทับทิม
ส่วนที่เหลือจากการผลิตน ้าองุ่น กลุม่ ฯ ได้ นามากวนเป็ นไส้ กะหรี่ ปั๊บ และท๊ อฟฟี่ องุ่นต่อไป
สาหรับลักษณะการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก มี
ความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาชุมชนในอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีให้ สมาชิกในกลุ่มมี อาชีพ
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และรายได้ ในแต่ละวัน โดยให้ สมาชิกมาเป็ นผู้จาหน่ายสินค้ าหน้ าร้ านกุสุมา ซึ่งเป็ นร้ าน
จาหน่ายสินค้ าของกลุ่มฯ เพียงร้ านเดียว บริ เวณหน้ าฟาร์ มโคนมไทย-เดนมาร์ ก การมาปั น้
กะหรี่ ปั๊บและทอด การติดสติกเกอร์ ขวดน ้าองุ่น เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะเชิงการสื่อสารการตลาดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ชี ้ว่าการเล่าเรื่ องของ
สินค้ าโอทอปนัน้ ต้ องสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จากคูแ่ ข่ง อาจต้ องมีการถ่ายทอด
เรื่ องราวความเป็ นมรดกตกทอดจากรุ่ นสู่รุ่น รวมถึงการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทาให้
ชุมชนเจริ ญก้ าวหน้ า เพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสิ นใจซื อ้ ผลิ ตภัณฑ์ โอทอป ไม่ใช่แค่อยากซื อ้
ผลิตภัณฑ์เท่านัน้ แต่เป็ นการช่วยเหลือชุมชนให้ มีรายได้ อีกด้ วย
หากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก มีความต้ องการนาสินค้ าแบรนด์
กุสมุ าไปจาหน่ายในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน จะต้ องมีวิธีการในการกระจายสินค้ า
ผ่านตัวแทนจาหน่าย อาจต้ องทาความร่ วมมือกับร้ านอาหารไทยในต่างประเทศในการ
จาหน่ายสินค้ าโอทอปเป็ นเมนูในร้ านอาหาร ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ควรมีความแข็งแรง ทน
การกระแทก กรณีที่ต้องการจาหน่ายในลักษณะของการเดินสายแสดงสินค้ า (Roadshow)
ในกลุม่ ประเทศอาเซียน อาจต้ องทาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ สื่อถึงความเป็ นไทยมากยิ่งขึ ้น
ผลิ ตภัณฑ์ โอทอปของกุสุม า มี ภาพลักษณ์ ที่ ซ า้ ซ้ อนระหว่ างไร่ กุสุม า และ
ผลิตภัณฑ์กสุ มุ า ที่เป็ นของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก ซึง่ ทังสองผลิ
้
ตภัณฑ์
ไม่ใช่แบรนด์เ ดียวกัน ทาให้ กลายเป็ นอุปสรรคในการสื่ อสารแบรนด์ ส าหรั บวิธี การ
แก้ ปัญหา คือ ต้ องใช้ การสื่อสารการตลาดในการโดยเล่าเรื่ องที่เป็ นจุดแข็งของแบรนด์
สร้ างตานานของผลิตภัณฑ์ และต้ องสื่อสารให้ เห็นภาพชัดเจนว่า แบรนด์กุสุมาอยู่ใน
จังหวัดสระบุรี จาหน่ายสินค้ าประเภทใดบ้ าง หากไม่ได้ เป็ นแบรนด์ เดียวกับไร่ กสุ มุ า ต้ อง
สร้ างความชัดเจนและแยกผลิตภัณฑ์ออกจากกันให้ ได้ อาจใช้ วิธีการปรับปรุ งแบรนด์
(Re-Branding) ต้ องมีการทาจุดสัมผัส (Touch Point) ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงสินค้ าได้ มากขึน้
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ทังรู้ ปแบบสื่อออนไลน์ การทาป้ายประชาสัมพันธ์ และต้ องมีการนาสินค้ าไปวางจาหน่าย
ให้ เพิ่มมากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ ้น
เทคนิคการเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาดสินค้ าโอทอป จากการสัมภาษณ์ ที่
ปรึกษากลุม่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก และผู้ทรงคุณวุฒิสามารถนามาพัฒนา
เป็ นเทคนิคการเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาดสินค้ าโอทอปกุสมุ า ได้ ดงั นี ้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็กต้ องทราบว่า แบรนด์ของกลุ่มคือ
สินค้ าโอทอปประเภทกะหรี่ ปั๊บ และน ้าองุ่น ต้ องเลือกใช้ สิ่งใดเป็ นตัวทดแทนแบรนด์ เช่น
การสร้ างสโลแกนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพื่อใช้ ในการสื่อสาร
2. การสร้ างเนื ้อหาที่ดีต้องมีลกั ษณะเป็ น Long Form Content ในลักษณะของ
วิดีโอคลิ ป มี การเล่าเรื่ องที่ ชัดเจน เน้ นเฉพาะประเด็นที่ ส าคัญ มี ความสัน้ กระชับของ
เนื ้อหา ผู้รับสารต้ องสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ ภายใน 10-15 วินาทีแรก ส่งผลให้ มีโอกาส
ในการสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ผู้บริโภคได้ มากขึ ้น
3. สินค้ าที่มีชื่อคล้ าย หรื อใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์อื่น นักสื่อสารการตลาดต้ อง
เลือกสร้ างความแตกต่างให้ กับชื่อของสินค้ าด้ วยการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ (Re-Branding)
เพื่อสร้ างความชัดเจนให้ กบั ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ ้น
4. ลักษณะเรื่ องที่ จะนาเสนอ ต้ องมีความถูกต้ องในเนื อ้ หา อาจใช้ เทคนิ ค
อารมณ์ขนั ในการเล่าเรื่ อง เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกินการจดจาเนื ้อหาของแบรนด์ได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
5. รูปแบบของการนาเสนอเรื่ องราว อาจแบ่งได้ เป็ นสองประเภท คือ 1) ใช้ คน
ในชุมชนเป็ นผู้ดาเนินเรื่ องราวให้ มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม เช่น การบริหารจัดการ
กลุม่ แม่บ้านที่มีลกั ษณะของการพึง่ พาตนเอง เป็ นชุมชนปลอดยาเสพติด รายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์นามาช่วยเหลือชุมชน ทาให้ ผ้ รู ับสารรู้สกึ ว่า นอกจากซื ้อผลิตภัณฑ์ไปอุปโภคบริ โภคแล้ ว เงินเหล่านันยั
้ งกลับไปช่วยชุมชนและสังคมด้ วย ทาให้ เกิดคุณค่าทางจิตใจ
ต่อผู้รับสารได้ มากกว่าเนื ้อเรื่ องลักษณะนี ้สามารถใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ องแบบตรงกันข้ าม
คือ นาเสนอเรื่ องราวก่อนที่จะมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก
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ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนเป็ นอย่างไร และภายหลังการตังกลุ
้ ่ม วิสาหกิจชุม ชนฯ
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 2) การใช้ นกั ท่องเที่ยวในการเล่าเรื่ องที่เดินทางไป
ท่องเที่ยว แล้ วพบเจอเหตุการณ์หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งลักษณะการเล่าเรื่ องเช่นนีต้ ้ อง
เป็ นสิ น ค้ า โอทอปประเภทที่ มี ก ารจ าหน่า ยเฉพาะในชุม ชนนัน้ ๆ ไม่ไ ด้ น ามาขายใน
ลักษณะของสินค้ าทัว่ ไปที่มีการกระจายสินค้ าไปยังทัว่ ประเทศสุดท้ ายผู้รับสารที่ได้ รับ
ทราบเรื่ องราวเหล่านี ้จะรู้สกึ อยากเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนันต่
้ อไป
6. ภาษาที่ใช้ ต้องเข้ าใจง่าย ไม่เป็ นเรื่ องที่ไกลตัวของผู้รับสาร
7. หากเรื่ อ งที่ จ ะเล่ า มี ค วามยาก และเป็ นเรื่ อ งที่ ย าวเกิ น ไป อาจต้ อ งใช้
ภาพกราฟิ กที่บง่ บอกถึงข้ อมูล (Infographic) ในการสื่อสารได้
8. การจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และสามารถเล่าเรื่ องของโอทอปกุสุมา ผ่าน
บรรจุภัณฑ์ได้ โดยใช้ ลักษณะของ Short Form Content โดยนาเสนอเนือ้ หาเรื่ องเล่า
แบบสัน้ กระชับผ่านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเห็น และเข้ าใจเนือ้ หาสารได้
อย่างรวดเร็ ว อาจจัดทาเป็ นการ์ ตนู เล่าเรื่ อง สโลแกนของสินค้ าสันๆ
้ เพียง 1-2 บรรทัด
หรื อเป็ นรูปภาพที่สะดุดตาในครัง้ แรกที่มองเห็น
อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ องการเล่าเรื่ องในการสื่อสารการตลาดสินค้ าโอทอปกุสมุ า มีผลการวิจยั
ที่มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hung-Chang C., Yi-Ching H. and Yi-Chu K. (2012)
ที่ วิ จั ย เรี่ อ ง Editorial: How to Align your Brand Stories with Your Products คื อ ควรใช้
หลักการสื่อสารด้ วยความถูกต้ อง ความสันกระชั
้
บ ความตรงกันข้ าม และอารมณ์ขนั ที่
ใช้ ในการสร้ างความผูกพันกับผู้บริโภคที่สอดคล้ องกับแนวคิดของ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง
(2557) ที่ นาเสนอว่า การสื่ อสารเนื อ้ หาในปั จ จุบัน ต้ องเน้ นคุณค่าทางด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ (Emotional benefits) มากกว่าการนาเสนอเนื ้อหาที่ให้ คณ
ุ ค่าทางด้ านกายภาพ
(Functional benefits) การนาเสนอเนื ้อหาโดยเน้ นความคิดสร้ างสรรค์ที่ชว่ ยสร้ างทัศนคติ
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หรื อภาพลักษณ์เชิงบวกให้ กับแบรนด์สินค้ า หรื อบริ การ และสามารถสะท้ อนลักษณะ
เฉพาะที่โดดเด่นของแบรนด์ได้ มากยิ่งขึ ้นสอดคล้ องกับแนวคิดด้ านการเผยแพร่เนื ้อหา
ด้ านการตลาดของโพสิชนั่ นิ่ง (2558)
ลักษณะของการเล่าเรื่ องต้ องมี เรื่ องราวที่ น่ าสนใจ และมี ความน่าเชื่ อถื อ ที่
สอดคล้ องกับแนวความคิดด้ านการเผยแพร่เนื ้อหาด้ านการตลาด (Content Marketing) ของ
โพสิชนั่ นิ่ง (2558) ที่กล่าวว่า การเผยแพร่เนื ้อหาด้ านการตลาด ต้ องนาเสนอเนื ้อหาที่มีความ
น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ นาไปสู่ความสนใจในตัวสินค้ าและบริ การ ผู้บริ โภคสามารสอบถาม
เกี่ยวกับสินค้ า บริการ หรื อสืบค้ นข้ อมูลต่อได้
โอทอปกุสมุ าควรมีการจัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม และสามารถเล่าเรื่ องของ
โอทอปกุสุมาผ่านบรรจุภัณฑ์ได้ โดยใช้ ลกั ษณะของ Short Form Content โดยนาเสนอ
เนื ้อหาเรื่ องเล่าแบบสัน้ กระชับผ่านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเห็น และเข้ าใจ
เนื ้อหาสาระได้ อย่างรวดเร็ว อาจจัดทาเป็ นการ์ ตนู เล่าเรื่ อง สโลแกนของสินค้ าสันๆ
้ เพียง
1-2 บรรทัด หรื อเป็ นรูปภาพที่สะดุดตาในครัง้ แรกที่มองเห็น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
ณัฐ พัช ญ์ วงษ์ เ หรี ย ญทอง (2557) ที่ น าเสนอลัก ษณะของการเผยแพร่ เ นื อ้ หาด้ า น
การตลาดในสื่อออนไลน์ แบบ Short Form Content
วิธีการเล่าเรื่ องที่แสดงถึงการซื ้อสินค้ าเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้ มีรายได้ และมี
การเล่าเรื่ องผ่านสื่ อออนไลน์ ประเภท facebook ซึ่ง สอดคล้ องกับบทความวิจัย ของ
สุพฒ
ั ธณา สุขรัตน์ (2558) ที่กล่าวถึงการจัดทาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่ม
สิ น ค้ า หนึ่ง ต าบล หนึ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การประชาสัม พัน ธ์ แ บบ
ออนไลน์ ตังแต่
้ การตังชื
้ ่อเว็บไซต์ให้ จดจาง่าย การสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กับเว็บไซต์
และการประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ด้วย Facebook
นอกจากนี ้ การเล่าเรื่ องต้ องนาเสนอผ่านสื่อให้ มีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้ มากที่สดุ โดยใช้ หลักประชากรศาสตร์ ในการวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร การรับรู้ ความสนใจ
ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับสินค้ าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
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สื่อสารการตลาดตามแนวคิดเรื่ องช่องทางการสื่อสาร (Channel) ของชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ
(2556) โดยพิจารณากระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค และผู้มีส่วนได้ เสียในธุรกิจ
ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าของแบรนด์กสุ มุ า กลุม่ แม่บ้านเกษตรอาเภอมวกเหล็ก และคนในชุมชน
และเลือกใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มดังกล่าว ทังนี
้ ้ ต้ องมีเทคนิคการเล่าเรื่ องที่เน้ น
เรื่ องประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้ าน โดยสอดคล้ องกับงานวิจัยของธรรมศักดิ์ จารุ ชาต (2553)
เรื่ องแนวทางการพัฒนาปั จจัยแวดล้ อมในการสร้ างแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5
กรณีสินค้ าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม ที่พบว่าการสื่อสารแบรนด์
ประเภทอาหารต้ องสื่อสารผ่านการรับรู้ประสาทสัมผัสรูปมากที่สดุ ในขณะที่การสื่อสาร
แบรนด์ประเภทเครื่ องดื่มต้ องสื่อสารผ่านการรับรู้ประสาทสัมผัสกลิ่นมากที่สดุ
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารการตลาดในลักษณะของการเล่าเรื่ อง
ในสินค้ าโอทอปแบรนด์อื่นๆ ให้ มีความชัดเจน น่าสนใจเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
พร้ อมนาเสนอให้ เหมาะสมกับประเภทของสื่อที่จะเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการทาวิจยั ด้ านการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรในสินค้ าโอทอปให้
ครอบคลุมในทุกประเภทสินค้ าโอทอป เพื่อให้ ทราบว่าการสื่อสารการตลาดเครื่ องมือใด
มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าโอทอปมากที่สดุ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ ให้ โอกาสในการลงพื น้ ที่ ท าวิ จัย ณ อ าเภอมวกเหล็ ก จังหวัดสระบุรี และ
ขอขอบคุณ นางศิริพร ดิบแดง ที่ปรึกษากลุม่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก ดร.
วิลาสิณี ยนต์วิกัย รองคณบดีฝ่ ายกิจ การนักศึกษา คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
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กรุ งเทพธนบุรี และนายนราธิป อ่าเที่ยงตรง ที่ปรึ กษาโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ที่ทาให้ งานวิจยั นี ้สาเร็จลุงล่วงไปได้ ด้วยดี
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