
 

บทที ่2 
เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดมี้ผูท่ี้ท  าการศึกษาและคน้ควา้ไวแ้ลว้โดยน ามาเป็นแนวทาง โดยมีกรอบของการท า
วิจยัอยู ่ 5 ส่วน คือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวจิยั งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวความคิดของโครงการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการวจัิย 
ประวตัิของจังหวดัเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหน่ึงใน 76 จงัหวดัของประเทศไทย  ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศ  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนประชากรประมาณ 1.63 ลา้น
คน(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552) แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ  มีอ าเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการและปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาในระดบัสูง มีศกัยภาพในการพฒันาและ
เติบโตอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางดา้นการท่องเท่ียว  เศรษฐกิจ  และการลงทุน  จนเป็นเมืองเศรษฐกิจ        
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร  เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว            
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมมากมาย  มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของอาณาจกัร
ลา้นนาในสมยัโบราณ  มีภาษาลา้นนา (ค าเมือง) เป็นภาษาทอ้งถ่ิน  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่าง
กบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ทั้งดา้นประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม   เมืองเชียงใหม่ มีช่ือปรากฏในต านานวา่ 
"นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" ซ่ึงเป็นราชธานีของอาณาจกัรลา้นนา สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1839 โดย
พญามงัราย 

ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ  ซ่ึงปกครองโดยกษัตริย์
ราชวงศ์มังราย  ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ. 2101)  แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2101 
เชียงใหม่ไดเ้สียเมืองให้แก่  พระเจา้บุเรงนองกษตัริยข์องพม่าและไดถู้กปกครองโดยพม่ามานาน
กว่าสองร้อยปี  จนถึงสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-        
จุฬาโลกมหาราช  ไดมี้การท าสงครามเพื่อขบัไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนไดส้ าเร็จ 
โดยการน าของเจา้กาวลิะและพระยาจ่าบา้น 
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หลังจากนั้ นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ทรงพระกรุณา           
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละข้ึนเป็นพระเจา้บรมราชาธิบดีกาวิละ  โดยให้ปกครองหัวเมือง        
ฝ่ายเหนือในฐานะประเทศราชของสยามและราชวงศทิ์พยจ์กัราธิวงศห์รือราชวงศเ์จา้เจ็ดตน  ซ่ึงเป็น
เช้ือสายของพระเจา้บรมราชาธิบดีกาวิละก็ไดป้กครองเมืองเชียงใหม่และหวัเมืองต่าง ๆ  สืบต่อมา 
และเปล่ียนช่ือเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่" 

ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวได้มีการปฏิรูปการปกครอง          
หวัเมืองประเทศราช  โดยมีการจดัตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  เรียกวา่  "มณฑลพายพั" 
หรือมณฑลลาวเฉียง  ต่อมาเชียงใหม่ไดมี้การปรับปรุงการปกครองและยกฐานะข้ึนเป็น "จังหวัด" 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจนถึงปัจจุบนั 
 

การปกครอง 
จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ  204 ต าบล  2,066 หมู่บา้น 
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) มีจ านวน 211 แห่ง  แบ่งออกเป็น 1 องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  1  เทศบาลนคร  2  เทศบาลเมือง  94  เทศบาลต าบล  และ  113  องค์การบริหาร       
ส่วนต าบล  
 

ศูนย์กลางความเจริญประจ าภูมิภาคของจังหวดัเชียงใหม่ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัขนาดใหญ่  ท าให้มีความเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็วและกระจายไปทัว่จงัหวดั  โดยก าหนดให้อ าเภอขนาดใหญ่  ไดแ้ก่  อ าเภอฝางและ
อ าเภอจอมทอง  เป็นศูนยก์ลางความเจริญประจ าภูมิภาคของจงัหวดั  เพื่อรองรับความเจริญจากเมือง
เชียงใหม่ในอนาคต 

อ าเภอฝาง - ทางตอนเหนือ  มีอ าเภอบริวารนบัตั้งแต่อ าเภอแม่อาย อ าเภอเวียงแหง อ าเภอ
ไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอพร้าว 

อ าเภอจอมทอง - ทางตอนใต ้ มีอ าเภอบริวารนับตั้งแต่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอแม่แจ่ม 
อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย 



9 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  

 
สัญลกัษณ์ประจ าจังหวดั 

 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด  คือ  รูปช้างเผือกในเรือนแก้ว  หมายถึงความส าคญั 2 ประการ
ของจงัหวดั  ซ่ึง  ช้างเผือก  คือ ชา้งท่ีเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่น ามาทูลเกลา้ถวายแด่สมเด็จพระพุทธ-
เลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)  และไดข้ึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล 
ส่วน  เรือนแก้ว  คือดินแดนท่ีพุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุด 

ดอกไม้ประจ าจังหวดั : ดอกทองกวาว 
ต้นไม้ประจ าจังหวดั : ทองกวาว (ช่ือวทิยาศาสตร์:Butea monosperma) 
อกัษรย่อ : ชม 

 
ภูมิศาสตร์ 
ทีต่ั้ง 
จงัหวดัเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย  เส้นรุ้งท่ี 16  องศาเหนือ  และ  

เส้นแวงท่ี 99  องศาตะวนัออก  สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร)  ส่วนกวา้งจาก
ทิศตะวนัตกจรดทิศตะวนัออกประมาณ 138 กิโลเมตร  ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตป้ระมาณ 
320 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ  และรถยนต์
ประมาณ 720 กิโลเมตรตามแนวทางหลวงแผน่ดินสายเหนือ 
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อาณาเขตติดต่อ 
ทศิเหนือ  รัฐฉานของสหภาพพม่า  โดยมีดอยผีปันน ้ าของดอยค า  ดอยปกกลา  ดอยหลกั

แต่ง  ดอยถ ้าป่อง  ดอยถว้ย  ดอยผาวอก  และดอยอ่างขางอนัเป็นส่วนหน่ึงของทิวเขาแดนลาว เป็น
เส้นกั้นอาณาเขต 

ทิศใต้  อ าเภอสามเงา  อ าเภอแม่ระมาด  และอ าเภอท่าสองยาง (จงัหวดัตาก)  มีร่องน ้ า        
แม่ต่ืนและดอยผปัีนน ้า  ดอยเร่ียม  ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

ทศิตะวนัออก  อ  าเภอแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอเมืองเชียงราย  อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า 
(จงัหวดัเชียงราย)  อ าเภอเมืองปาน  อ าเภอเมืองล าปาง (จงัหวดัล าปาง)  อ าเภอบา้นธิ  อ าเภอเมือง
ล าพนู  อ าเภอป่าซาง  อ าเภอเวยีงหนองล่อง  อ าเภอบา้นโฮ่ง  และอ าเภอล้ี (จงัหวดัล าพูน)  ส่วนท่ีติด
จงัหวดัเชียงรายและล าปางมีร่องน ้ าลึกของแม่น ้ ากก  สันปันน ้ าดอยซาง  ดอยหลุมขา้ว  ดอยแม่ววั
น้อย  ดอยวงัผา  และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต  ส่วนท่ีติดจงัหวดัล าพูนมีดอยขุนห้วยหละ 
ดอยชา้งสูง  และร่องน ้าแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

ทิศตะวันตก  อ าเภอปาย  อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  อ าเภอขุนยวม  อ าเภอแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่สะเรียง  และอ าเภอสบเมย (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน)  มีดอยผีปันน ้ า  ดอยก่ิวแดง  ดอยแปร
เมือง  ดอยแม่ยะ  ดอยองัเกตุ  ดอยแม่สุรินทร์  ดอยขนุยวม  ดอยหลวง  และร่องแม่ริด  แม่ออย  และ
ดอยผปัีนน ้าดอยขนุแม่ต่ืนเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

จงัหวดัเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกบัประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว  และมีพื้นท่ีติดต่อ 
ใน 5 อ าเภอไดแ้ก่ 

อ าเภอแม่อาย : 4 ต าบลไดแ้ก่  ต าบลแม่อาย  ต าบลมะลิกา  ต าบลแม่สาว  ต าบลท่าตอน 
เมืองท่ีติดต่อคือ  เมืองยอน  รัฐฉาน 

อ าเภอฝาง : 2 ต าบลไดแ้ก่  ต าบลม่อนป่ิน  และต าบลแม่งอน  เมืองท่ีติดต่อคือ บา้นโป่ง
ป่าแขม  เมืองต่วน  รัฐฉาน 

อ าเภอเชียงดาว : 1 ต าบลไดแ้ก่  ต าบลเมืองนะ  เมืองท่ีติดต่อคือ  บา้นน ้ ายุม  เมืองต่วน 
รัฐตองย ี

อ าเภอเวียงแหง : 3 ต าบลไดแ้ก่  ต าบลเปียงหลวง  ต าบลเมืองแหง  และต าบลแสนไห 
เมืองท่ีติดต่อคือ  บา้นบางใหม่สูง  บา้นปางเสือเฒ่า  บา้นกองเฮือบิน  เมืองต่วน  รัฐตองย ี

อ าเภอไชยปราการ : 1 ต าบลไดแ้ก่  ต าบลหนองบวั  เมืองท่ีติดต่อคือ  บา้นโป่งป่าแขม 
เมืองต่วน  รัฐฉาน 

รวมระยะทางทั้งส้ิน 227 กิโลเมตร  พื้นท่ีเขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา  ท าให้ไม่สามารถ
ปักหลกัเขตแดนไดอ้ยา่งชดัเจน  จึงเกิดปัญหาเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศบ่อยคร้ัง 
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ภูมิประเทศ 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  

จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ี 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นท่ี
กวา้งใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาคเหนือและเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ  รองจากจงัหวดันครราชสีมา 
ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าละเมาะ  มีท่ีราบอยู่ตอนกลางตาม            
สองฟากฝ่ังแม่น ้ าปิง  มีภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยคือ  ดอยอินทนนท์  สูงประมาณ 2,575 เมตร 
อยูใ่นเขตอ าเภอจอมทอง  นอกจากน้ียงัมีดอยอ่ืนท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผา้ห่มปก 
สูง 2,285 เมตร  ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร  ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นท่ีแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

พื้นที่ภูเขา  ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ  และทิศตะวนัตกของจังหวดั  คิดเป็นพื้นท่ี
ประมาณ 80%  ของพื้นท่ีจงัหวดั  เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้าล าธารไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

พืน้ที่ราบลุ่มน ้าและที่ราบเชิงเขา  กระจายอยูท่ ัว่ไประหวา่งหุบเขาทอดตวัในแนวเหนือ-
ใต ้ ไดแ้ก่  ท่ีราบลุ่มน ้ าปิง  ลุ่มน ้ าฝาง  ลุ่มน ้ าแม่งดั  เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อ
การเกษตร 
 

ภูมิอากาศ 
เชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 

25.4 องศาเซลเซียส  โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20.1 
องศาเซลเซียส  มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 1,100-1,200 มิลลิเมตร  สภาพภูมิอากาศจงัหวดัเชียงใหม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด  คือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ         
แบ่งภูมิอากาศออกไดเ้ป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่ 

ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 
ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
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ทรัพยากรน า้ 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  

จงัหวดัเชียงใหม่มีแม่น ้ าส าคญั  คือ  แม่น ้ าปิง  และยงัมีแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง  คือ 
เข่ือนแม่กวงอุดมธารา  อ าเภอดอยสะเก็ด  และเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล อ าเภอแม่แตง และยงัแบ่ง
ตามพื้นท่ีลุ่มน ้าดงัน้ี 

ลุ่มน า้ปิงตอนบน  เป็นลุ่มน ้าท่ีส าคญัท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน  เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ า
ปิง  มีพื้นท่ี 25,355.9 ตร.กม.  สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนมีความลาดชนัสูง วางตวั
แนวเหนือ-ใต ้ พื้นท่ีส่วนใหญ่เส่ียงต่อแผ่นดินถล่มและการชะล้างพงัทลายของดินสูง  ลกัษณะ
ภูมิอากาศเป็นแบบสะวนันา  คือมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน  และยงัมีลุ่มน ้ าย่อยอีก               
14 ลุ่มน ้ายอ่ย  แม่น ้าท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  แม่น ้าปิง  แม่แตง  แม่กวง  แม่งดั  แม่แจ่ม  แม่ขาน  และแม่ต่ืน 

ลุ่มน า้กก  มีแม่น ้ ากกเป็นแม่น ้ าสายหลกั  มีตน้ก าเนิดจากภูเขาในประเทศพม่า  ไหลผา่น
เมืองกก  เมืองสาด  ประเทศพม่า  เขา้เขตประเทศไทยท่ีช่องน ้ ากก  อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชียงใหม่ 
แลว้ไหลเขา้สู่จงัหวดัเชียงราย  ก่อนจะไหลลงสู่แม่น ้าโขง  ครอบคลุมพื้นท่ี  2,773  ตร.กม. 

ลุ่มน ้าฝาง  มีแม่น ้ าฝางเป็นแม่น ้ าสายหลัก  ซ่ึงมีต้นก าเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและ         
ดอยหัวโท  ทางตอนใต้ของอ าเภอไชยปราการ  ไหลลงสู่แม่น ้ ากก  มีความยาวล าน ้ าประมาณ               
70 กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน ้า  1,948.5  ตร.กม.  ในอ าเภอไชยปราการ  ฝาง  และแม่อาย 

 
ประชากร 
จงัหวดัเชียงใหม่มีประชากรทั้งส้ิน 1,666,024 คน  แยกเป็นชาย 818,958 คน  หญิง 

851 ,066 คน  ความหนาแน่นเฉล่ีย 83 คน/ตร.กม. ( ข้อมูลวันท่ี  11 มีนาคม พ.ศ. 2552)                       
ส่วนประชาชนบนพื้นท่ีสูง  มีจ  านวนทั้งส้ิน 312,447 คน  กระจายอยู่ใน 20 อ าเภอ  มีกลุ่มชนเผ่า
ต่างๆ  รวม 13 ชนเผ่า  แบ่งเป็นชาวเขา 7 เผ่า  ได้แก่  กะเหร่ียง  ม้ง  เม่ียน (เยา้)  อาข่า (อีก้อ)              
ลาหู่ (มูเซอ)  ลีซอ (ลีซู)  และลวัะ  จ  านวน 229,382 คน  เป็นชนกลุ่มนอ้ย 5 กลุ่ม  ไดแ้ก่ ปะหล่อง 
ไทใหญ่  ไทล้ือ  จีนฮ่อ  และอ่ืนๆ  รวมจ านวน 34,022 คน 
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ภาษา 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  
 

ภาษาราชการท่ีใช้ในจังหวดัเชียงใหม่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  และมีภาษาท้องถ่ิน                 
ซ่ึงเรียกว่า  ภาษาค าเมือง  ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินของทางภาคเหนือมีคุณลกัษณะของภาษาท่ีคลา้ยๆกนั           
จะแตกต่างกันเฉพาะส าเนียงและศัพท์บางค า  แต่ละท้องถ่ินก็จะมีความไพเราะต่างกันไป
นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากถ่ินอ่ืน  ลว้นช่ืนชมวา่ "ภาษาค าเมืองนั้น มีความไพเราะ นุ่มนวล ยิง่นกัแล" 
 

ศาสนา 
ประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่  นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 91.80 ศาสนาคริสตร้์อยละ 5.60 

ศาสนาอิสลามร้อยละ 1.17  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและสิกข์ร้อยละ 0.02  และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.14 
โดยมีส านกัสงฆ ์471 แห่ง  โบสถค์ริสต ์356 แห่ง  มสัยดิ 13 แห่ง  และโบสถพ์ราหมณ์ 3 แห่ง 
 

การศึกษา 
จงัหวดัเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา  โดยมี

สถานศึกษาทั้ งส้ิน 1,146 แห่ง  ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง  อาชีวศึกษา 8 แห่ง 
โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง  สถาบนัการศึกษาเอกชน 140 แห่ง  สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
893 แห่ง  และอ่ืนๆ 
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ประเพณแีละวฒันธรรม 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  
 

เมืองเชียงใหม่มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน คนเชียงใหม่ไดส้ั่งสมวฒันธรรมประเพณี สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเน่ือง  โดยส่วนใหญ่มีความผูกพนักับพุทธศาสนาและความเช่ือ
ดั้งเดิม  ประเพณีท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ 

ปีใหม่เมือง (สงกรานต์)  จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 13-15 เมษายนของทุกปี  เป็นประเพณี       
ท่ีส าคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่  แบ่งเป็นวนัท่ี 13 เป็นวนัมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่           
พระพุทธสิหิงค ์ และพิธีสรงน ้ าพระ  วนัท่ี 14 เขา้วดัก่อเจดียท์ราย  และวนัท่ี 15 เมษายน  ประเพณี
รดน ้าด าหวัผูใ้หญ่  และมีการเล่นสาดน ้าตลอดช่วงเทศกาล 

ประเพณยีีเ่ป็ง  จดัข้ึนในช่วงวนัลอยกระทงของทุกปี  ราวเดือนพฤศจิกายน  มีการตกแต่ง
บา้นเรือนและสถานท่ีต่าง ๆ  ดว้ยโคมชนิดต่าง ๆ  มีการปล่อยโคมลอย  มีการลอยกระทง ประกวด
กระทงและนางนพมาศ 

ประเพณีเข้าอินทขิล  จดัข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน  ท่ีวดัเจดียห์ลวง  เป็น
การบูชาเสาหลกัเมือง  โดยการน าดอกไมธู้ปเทียนมาใส่ขนัดอก 

เทศกาลร่มบ่อสร้าง  จดัข้ึนในเดือนมกราคมของทุกปี  ท่ีศูนยห์ัตถกรรมท าร่มบ่อสร้าง 
อ าเภอสันก าแพง  มีการแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น  มีการแสดงทางวฒันธรรม  ขบวนแห่ 
ประเพณีพื้นบา้น 

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  จดัข้ึนในอาทิตยแ์รกของเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี  บริเวณ
สวนสาธารณะบวกหาด  มีขบวนรถบุปผาชาติ  และนางงามบุปผาชาติ 
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งานไม้แกะสลกับ้านถวาย  จดัข้ึนในเดือนมกราคม  ท่ีหมู่บา้นถวาย  อ าเภอหางดง  มีการ
จ าหน่ายและสาธิตการแกะสลกัไม ้ และหตัถกรรมพื้นบา้น 

ประเพณีแห่ไมค้  ้าโพธ์ิ จดัข้ึนในเดือนเมษายน  ในวนัท่ี 15 เป็นตน้ไป ของทุกปี ท่ีบริเวณ
ตวัเมืองจอมทอง  มีขบวนรถจากชุมชน  หา้งร้าน  กลุ่มต่าง กวา่ 40 ขบวน  แห่ไปตามเมืองจอมทอง 
จนถึงวดัพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี  ตาม
ต านานเกิดข้ึนท่ีอ าเภอเภอจอมทองเป็นแห่งแรก  ประเพณีแห่ไมค้  ้ าโพธ์ิกลายเป็นต้นแบบของ       
การแห่ไมค้  ้าสะหลีของชาวลา้นนาจนไดรั้บความนิยมไปทัว่ภาคเหนือ 
 

การคมนาคม 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  

 
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองหลกัของภาคเหนือ  เป็นศูนยก์ลางการพาณิชย์  อุตสาหกรรม

และการคมนาคม  จึงมีเส้นทางคมนาคมหลกัทั้งทางรถยนต์  รถไฟ  และทางอากาศ  มีทางหลวง
แผน่ดิน  ทางหลวงจงัหวดั  และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย  ท าให้การเดินทางติดต่อภายในจงัหวดั 
การเดินทางสู่จงัหวดัใกลเ้คียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปดว้ยความสะดวก 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายงัจงัหวดัเชียงใหม่ใช ้ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน)  แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจงัหวดัอยุธยา 
อ่างทอง  นครสวรรค์  แลว้ใชท้างหลวงหมายเลข 1 ผา่นจงัหวดัล าปาง  แยกซ้ายผา่นจงัหวดัล าพูน 
จนถึงจงัหวดัเชียงใหม่ 

การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของจงัหวดัเชียงใหม่ระหว่างชนบท  หมู่บ้าน  ต าบล 
อ าเภอ  และจงัหวดัต่าง ๆ มีความสะดวก  เพราะมีเส้นทางคมนาคมเช่ือมติดต่อกนั  การเดินทางโดย
รถยนตร์ะหว่างจงัหวดักบัอ าเภอ  ระยะทางท่ีไกลท่ีสุดคือ  อ าเภออมก๋อย  ระยะทาง 179 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง  ระยะทางท่ีใกลท่ี้สุดคือ  อ าเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร  ใชเ้วลาในการ
เดินทาง 20 นาที  โดยระยะทางจากตวัจงัหวดั (อ าเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยงัอ าเภอต่าง ๆ ของจงัหวดั
เชียงใหม่  เรียงจากใกลไ้ปไกล  ดงัน้ี 



16 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  

 
ส าหรับการเดินทางในตวัจงัหวดั  จะใชก้ารจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจกัรยานยนต์

รวมทั้งจกัรยาน  ส าหรับระบบมวลชนจะมี  รถแดง  ตุ๊กตุ๊ก  รถเมล์  และประมาณ พ.ศ. 2550  เร่ิมมี
แท็กซ่ีมิเตอร์ในบริการในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยรถมีสีเหลือง-น ้ าเงิน  เป็นแท็กซ่ีสหกรณ์  ส่วน               
สีแดง-เหลืองเป็นแท็กซ่ีส่วนบุคคล  มีสถานีขนส่งภายในตวัจงัหวดัเช่ือมต่ออ าเภอต่าง ๆ  คือ  
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัเชียงใหม่ (สถานีขนส่งชา้งเผือก)  และสถานีขนส่งระหวา่งจงัหวดัคือ 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัเชียงใหม่ แห่งท่ี 2 (สถานีขนส่งอาเขต) 

 
ท่ีมา : เวบ็ไซด ์http://www.chiangmai.go.th/meet_file/sarupCM.pdf  

 
การคมนาคมทางรถไฟ  ปัจจุบนัมีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  โดยผา่นจงัหวดัอยุธยา 

ลพบุรี  นครสวรรค ์ พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ล าปาง  และล าพูน  เปิดการเดินรถเร็ว  รถด่วน  รถด่วน
พิเศษ  และรถดีเซลรางปรับอากาศ  กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  รวมวนัละ 14 ขบวน (ไป 7 กลบั 7)  และ
นครสวรรค์-เชียงใหม่  วนัละ 2 ขบวน (ไป-กลับ)  มีสถานีรถไฟหลกัและเป็นสถานีปลายทาง            
ในจงัหวดัเชียงใหม่  คือสถานีรถไฟเชียงใหม่ 

การคมนาคมทางอากาศ  จงัหวดัเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัตน้  รองจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ  มีเส้นทางบินไป – กลบั
วนัละหลายเท่ียวบิน  ทั้งสายการบินภายในประเทศ  และสายการบินระหว่างประเทศ  โดยสาย        
การบินระหวา่งประเทศ  มีสายการบินจากเชียงใหม่ไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก  โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชียมีเท่ียวบิน โดยตรงจากเชียงใหม่ไปยงัหลายประเทศ  เช่น  ประเทศจีน  ลาว  พม่า 
ไตห้วนั  สิงคโปร์  ญ่ีปุ่น  เป็นตน้ 
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ส าหรับระบบรถเมล์ด่วนพิเศษนครเชียงใหม่ (Chiangmai Transit System หรือ CTS) จะ
เปิดให้บริการในอนาคต  แต่ยงัติดปัญหาเร่ืองงบประมาณและการพิจารณาอนุมติัของส านกังาน
ขนส่งจงัหวดั (สนข.) 
 

เศรษฐกจิ 
จงัหวดัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2550)  มีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) 120,972 ลา้นบาท 

สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ  แบ่งออกเป็น  ภาคเกษตร 20 ,052 ล้านบาทและนอก                         
ภาคการเกษตร 100,921 ล้านบาท  รายได้ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับสาขาพืชผล  ปศุสัตว ์ และป่าไม ้
รองลงมาไดแ้ก่  การขายส่ง  การขายปลีก  การซ่อมแซมยานยนต ์ จกัรยานยนต์ ของใชส่้วนบุคคล
และของใชใ้นครัวเรือน  มีรายไดป้ระชากรต่อหวัเฉล่ีย 76,388 บาทต่อคนต่อปี  อยูอ่นัดบัท่ี 3  ของ
ภาคเหนือ  รองจากจงัหวดัล าพูน  และก าแพงเพชร  อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดั
ขยายตวัร้อยละ 3.36  ในปี พ.ศ. 2550  และคาดว่าจะขยายตวัในอตัราท่ีชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบั           
ปีก่อน  เน่ืองจากปัญหาทางการเมือง  ระดบัราคาน ้ ามนัท่ีสูง  แรงกดดนัจากภาวะเงินเฟ้อ  ส่วน
รายได้ของประชากรในเขตชนบทเฉล่ีย 40,987 บาทต่อคนต่อปี (ขอ้มูล จปฐ. พ.ศ. 2551)  โดย
อ าเภอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ อ าเภออมก๋อย และอ าเภอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดคือ อ าเภอสันก าแพง 
 

การเกษตร 
จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ีถือครองการเกษตรจ านวน  1.685  ล้านไร่ (ร้อยละ 13.4 ของ

พื้นท่ีจงัหวดั)  เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บน ้ าจากชลประทาน 1.304 ลา้นไร่  พืชเศรษฐกิจส าคญัของจงัหวดั
เชียงใหม่ไดแ้ก่  ล าไย  ขา้ว  ส้ม  กระเทียม  มะม่วง 
 

การอุตสาหกรรม 
จงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนโรงงาน 2,251 แห่ง  เงินลงทุน 25,048 ล้านบาท  แรงงาน 

40,841 คน  มีอุตสาหกรรมท่ีส าคญั 4 ประเภท  ไดแ้ก่  อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมขนส่ง  และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
มีจ านวน 16 โครงการ (พ.ศ. 2551)  การลงทุนจากต่างประเทศผา่น BOI ภาคเหนือ  โดยประเทศท่ีมี
การลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่สูงสุด  ไดแ้ก่  ประเทศเดนมาร์ก  ออสเตรเลีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
และเนเธอร์แลนด ์ ตามล าดบั 
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การท่องเทีย่ว 
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการท่องเท่ียวในระดบัประเทศ  และระดบั

นานาชาติ  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและธรรมชาติท่ี
สวยงาม  โดยในปี พ.ศ. 2549 มีจ านวนนักท่องเท่ียว 5,590,326 คน  มีรายได้จากการท่องเท่ียว
จ านวน 39,785 ลา้นบาท  อยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศรองจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ภูเก็ต  และ
ชลบุรี 
 

การค้าและบริการ 
มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2552  มีมูลค่า 

4,305.43 ลา้นบาท  ลดลงจากระยะเดียวกนัในปีก่อน  ลดลงทั้งปริมาณการส่งออกและราคาสินคา้ 
สาเหตุหลกัมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน  การแข่งขนัดา้นราคาสินคา้ของประเทศจีน  เวียดนาม              
ท่ีใชต้น้ทุนการผลิตต ่า 
 

สถานทีท่่องเทีย่ว 
สถานทีท่่องเทีย่วทัว่ไป   
 บ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง 
 บา้นถวาย อ าเภอหางดง 
 ถนนคนเดิน (จดัข้ึนหลายแห่ง) 
 เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ 
 งานราชพฤกษ ์2549 
 เวยีงกุมกาม อ าเภอสารภี 
 พระต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ 
 สวนสัตวเ์ชียงใหม่ 
 เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
 เวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง 

 

 

 

 

 

 

(ขอ้มูลจงัหวดัเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th) 
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ข้อมูลของผลติภัณฑ์ทีท่ าการวจัิย 

ววิฒันาการของการทอผา้ในประเทศไทย  แมว้า่เราจะไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดัมาใชอ้ธิบาย
เร่ืองจุดก าเนิดของการทอผา้ในประเทศไทยก็ตาม  แต่ก็อาจจะกล่าวไดว้่า  การทอผา้เป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีมนุษย์ในสมยัโบราณท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนน้ีรู้จกัท าข้ึน
ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  ภาพเขียนสีบนผนงัถ ้ าเช่นท่ีเขาปลาร้า  จงัหวดัอุทยัธานี  อายุ
ประมาณ 2,500 ปีมาแลว้     มีรูปมนุษยโ์บราณกบัสัตวเ์ล้ียง  เช่น  ควายและสุนขั  แสดงวา่มนุษย ์
ยุคนั้นรู้จกัเล้ียงสัตวแ์ลว้  ลกัษณะการแต่งกายของมนุษยย์ุคนั้นดูคลา้ยกบัจะเปลือยท่อนบน ส่วน
ท่อนล่างสันนิษฐานว่าจะใช้หนังสัตว ์หรือผา้หยาบ ๆ ร้อยเชือกผูกไวร้อบ ๆ สะโพกบนศีรษะ
ประดบัดว้ยขนนก  จากภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาโบราณท่ีพบบริเวณถ ้ าผี  จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอายุ
ประมาณ 7,000-8,000 ปีมาแลว้  พบว่ามีการตกแต่งดว้ยรอยเชือกและรอยตาข่ายทาบ  ท าให้เรา
สันนิษฐานวา่มนุษยน่์าจะรู้จกัท าเชือกและตาข่ายก่อน  โดยน าพืชท่ีมีใยมาฟ่ันให้เป็นเชือก  แลว้น า
เชือกมาผูกหรือถกัเป็นตาข่าย  จากการถกัก็พฒันาข้ึนมาเป็นการทอด้วยเทคนิคง่าย ๆ แบบการ             
จกัสาน  คือน าเชือกมาผกูกบัไมห้รือยึดไวใ้ห้ดา้ยเส้นยืน  แลว้น าเลือกอีกเส้นหน่ึงมาพุ่งขดักบัดา้ย            
เส้นยืนเกิดเป็นผืนผา้หยาบ ๆ ข้ึน  เหมือนการขดักระดาษหรือการจกัสานเกิดเป็นผา้กระสอบแบบ
หยาบ ๆ  

เราพบหลกัฐานท่ีส าคญัทางโบราณคดีท่ีบริเวณบา้นเชียง  จงัหวดัอุดรธานี  เช่น  พบ
ก าไลส าริด  ซ่ึงมีสนิมและมีเศษผา้ติดอยูก่บัคราบสนิมนั้น  นกัวิทยาศาสตร์อธิบายวา่  สนิมเป็นตวั
กดักร่อนโลหะซ่ึงเป็นอนินทรียวตัถุ  แต่กลบัเป็นตวัอนุรักษ์ผา้ซ่ึงเป็นอินทรียวตัถุไวไ้ม่ให้เส่ือม
สลายท่ีแหล่งบา้นเชียงน้ี  เรายงัพบอุปกรณ์การป่ันดา้ยแบบง่าย ๆ  และพบลูกกล้ิงแกะลายส าหรับ
ใช้ท าลวดลายบนผา้เป็นจ านวนมาก  จึงท าให้พอจะสันนิษฐานไดว้่า  มนุษยอ์าศยัอยู่ในบริเวณ        
บา้นเชียงเม่ือ 2,000-4,000 ปีมาแลว้  รู้จกัการป่ันดา้ย  ทอผา้  ยอ้มสี  และพิมพล์วดลายลงบนผา้     
อีกดว้ย 

วตัถุดิบส าหรับการทอผา้นั้นคงจะมีการพฒันากันข้ึนมาเป็นล าดับ  แต่เราก็พอจะ
สันนิษฐานจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในประเทศไทยไดว้่า  ในสมยัโบราณมนุษยค์งจะได้
แสวงหาพืชในทอ้งถ่ินท่ีมีเส้นใยแขง็แรง  เช่น  ปอ  ป่าน  กญัชา  กลว้ย  สับปะรด  มาป่ันเป็นเกลียว
เชือกใชก่้อน  ต่อมาจึงน าเชือกมาถกัทอเป็นตาข่าย  และเป็นผืนผา้เป็นล าดบั เศษใยผา้ท่ีพบท่ีบา้น
เชียงเช่ือว่าเป็นเศษใยกญัชา  การใช้เส้นใยพืชเป็นวตัถุดิบในการทอผา้น้ีก็ยงัมีผูค้นบางทอ้งถ่ิน           
ในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ท าใชก้นัอยูบ่า้งในปัจจุบนั  เช่น  ในภาคเหนือของไทย และ
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการท าผา้จากใยของป่านกญัชา  ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนผา้ลินิน
อย่างหยาบ ๆ ในโอกินาวา ประเทศญ่ีปุ่นก็มีการทอผา้จากใยของตน้กล้วย  ในบอร์เนียวและ                
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ในฟิลิปปินส์ก็ยงัใช้ใยสับปะรดทอผา้ใชก้นัอยู ่ ผา้ป่านใยสับปะรดของฟิลิปปินส์ไดมี้การพฒันา
เทคนิคการฟอก  จนกลายเป็นผา้ป่านแกว้ท่ีทนทานสวยงามและราคาแพง  นิยมใช้กนัในสังคม
ชั้นสูงของฟิลิปปินส์จนถึงทุกวนัน้ี 

วตัถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีนิยมน ามาใชท้อผา้  ไดแ้ก่  ไหม  ฝ้าย  และขนสัตวน์ั้น  นกัวิชาการเช่ือ
กันว่ามีก าเนิดจากดินแดนอ่ืนนอกประเทศไทย  ไหมนั้นเช่ือว่ามีต้นก าเนิดมาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  แลว้น าไปเผยแพร่ในญ่ีปุ่น อินเดีย  รวมทั้งดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียและ
ยโุรป ส่วนฝ้ายเช่ือกนัวา่อาจมาจากอาหรับ  และเผยแพร่เขา้มาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในอินเดียก่อน  
จึงเขา้มาในแถบประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงภายหลงั  จนกลายเป็นพืชพื้นเมืองในแถบน้ีไป  
ส าหรับขนสัตวเ์ป็นวสัดุท่ีเหมาะกบัอากาศหนาว  เช่ือกนัว่าน ามาใชท้  าผา้ในยุโรปตอนเหนือก่อน
แลว้จึงแพร่หลายไปสู่ดินแดนอ่ืน ๆ  

วตัถุดิบท่ีใช้ยอ้มสีผา้นั้นเช่ือกนัว่าคนโบราณรู้จกัน าพืชสมุนไพรและเปลือกไมท่ี้มีอยู่
มากมายในทอ้งถ่ินของเรามาใชย้อ้มผา้  และทุกวนัน้ีก็ยงัมีผูท่ี้สืบทอดและคน้ควา้เก่ียวกบัการใชสี้
ธรรมชาติจากพืชมายอ้มผา้กนัอยู่  เช่น  นางแสงดา  บณัสิทธ์ิ  ท่ีบา้นไร่ไผ่งาม  อ าเภอจอมทอง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ศิลปินแห่งชาติดา้นการยอ้มสีธรรมชาติและทอผา้แบบลา้นนาเดิม  ในจงัหวดั
ชยัภูมิและจงัหวดัสุรินทร์  ก็ยงัมีการยอ้มผา้ดว้ยพืชพื้นบา้นกนัในหลายๆ อ าเภอ  เป็นตน้  พืช
พื้นบา้นเหล่าน้ี สามารถน าเอาดอก  ใบ  เปลือกไม ้ และเมล็ด  มาตม้เค่ียวให้เกิดเป็นสีเขม้ข้ึน แลว้
น าน ้ าสีมายอ้มผา้  เช่น  ยอ้มรากยอเป็นสีแดง  ยอ้มครามเป็นสีน ้ าเงิน  ยอ้มมะเกลือเป็นสีด า           
ยอ้มขมิ้นชนัหรือแก่นขนุนเป็นสีเหลือง  ยอ้มลูกสมอหรือใบหูกวางหรือเปลือกมะกรูดเป็นสีเขียว  
ยอ้มลูกหวา้เป็นสีม่วง  ยอ้มเปลือกไมโ้กงกางเป็นสีน ้าตาล  เป็นตน้  อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าคญัใน
การทอก็คือเคร่ืองทอ  ซ่ึงคนไทยพื้นบา้นในภาคกลาง  ภาคเหนือและภาคอีสานเรียกกนัวา่ “ก่ีหรือ
หูก” ภาคใตเ้รียกวา่ “เก”    ก่ีหรือหูก  พฒันาข้ึนมาจากหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งการให้มีการขดัลาย
กนัระหวา่งดา้ยเส้นยนืกบัดา้ยเส้นพุง่เป็นจ านวนมากเพียงพอท่ีจะใหเ้กิดเป็นผนืผา้ข้ึน  

ดา้ยเส้นยืน (บางแห่งก็เรียกเส้นเครือ) จะมีจ านวนก่ีเส้นหรือมีความยาวเท่าใดก็ตาม  
จะตอ้งมีการขึงให้ตึงและยึดอยูก่บัท่ีในขณะท่ีดา้ยเส้นพุ่งจะตอ้งพนัร้อยอยู่กบัเคร่ืองพุ่งซ่ึงคนไทย
เรียกวา่ “กระสวย”  ส าหรับใชพุ้ง่ดา้ยเขา้ไปขดักบัดา้ยเส้นยนืทุกเส้น  และพุ่งกลบัไปกลบัมาจนเกิด
เป็นเน้ือผา้ตามลวดลายและขนาดท่ีตอ้งการ  เคร่ืองมือทอผา้ท่ีง่ายและมีลกัษณะธรรมชาติท่ีสุดใน
โลกเห็นจะไดแ้ก่ การผกูดา้ยเส้นยืนเขา้กบัน้ิวมือขา้งหน่ึง  และใชน้ิ้วมืออีกขา้งหน่ึงพุ่งดา้ยเขา้ไป
ถกัทอ  โดยอาจใช้เข็มหรือกระดูกช่วย  วิธีน้ีใช้กนัอยู่ในหมู่ชาวอินเดียนแดงในสหรัฐอเมริกา         
การทอแบบน้ีเรียกเป็นภาษาองักฤษวา่  ฟิงเกอร์ วีบวิ่ง (finger weaving)  หรือทอดว้ยน้ิว ผา้ท่ีไดจ้ะ
มีลกัษณะแคบและยาว  เช่น ผา้คาดเอว แต่ก็สามารถน ามาเยบ็ต่อเป็นเส้ือผา้ไดเ้ป็นตน้  
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ในปัจจุบนัน้ีชาวบา้นในประเทศไทยท่ีทอผา้ใช้เองหรือทอขายเป็นหัตถกรรมพื้นบา้น              
ต่างนิยมใช้ก่ีท่ีปรับปรุงให้ทอผา้ไดง่้ายและสะดวกข้ึนก่ีท่ีใชก้นัอยูจึ่งมีโครงไมท่ี้แข็งแรง  มีท่ีนัง่
ห้อยเทา้  บางแห่งก็ใช้ก่ีแบบพื้นบา้นโบราณท่ีมีโครงไมข้นาดเล็กเรียกว่า  "ฟืมเล็ก"  ต่อมาในปี 
พ.ศ.2478 กระทรวงกลาโหม  ไดต้ั้งโรงงานทอผา้ส าหรับใชใ้นราชการทหารข้ึน  เรียกวา่  "โรงงาน
ฝ้ายสยาม" เพื่อผลิตเส้ือผา้และส าลีส าหรับทหาร  มีการสั่งเคร่ืองจกัรทอผา้และฝ้ายจากต่างประเทศ
เขา้มา  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของอุตสาหกรรมการทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรสามารถผลิตผา้ไดจ้  านวนมาก  
และไม่ตอ้งมีลวดลายตามแบบผา้พื้นบา้น  

ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้วา่  ในประเทศไทยมีประวติัการทอผา้ใชก้นัในหมู่บา้นและในเมือง
โดยทัว่ไปมาตั้งแต่โบราณกาล  แต่การทอผา้ดว้ยมือตามแบบดั้งเดิมนั้นก็เกือบจะสูญหายไปโดย
ส้ินเชิง หากไม่ไดมี้การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  และพฒันาไดท้นักาล  ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศ
เปิดมีการคา้ขายกบัต่างประเทศมาเป็นเวลานาน  สามารถซ้ือผา้นอกท่ีสวยงามแปลกใหม่และราคา
ถูกไดง่้ายมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์  

หลงัจากท่ีมีการท าสนธิสัญญาบาวริงกบัองักฤษ  ในปี พ.ศ. 2398 ไทยก็สั่งสินคา้ผา้จาก
ต่างประเทศมาใช้มากข้ึนเร่ือย ๆ  กระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 5  ไดมี้การส ารวจพบว่าไทยสั่งผา้จาก
ต่างประเทศเขา้มาเป็นจ านวนมากข้ึนทุกปี  ท  าให้ส้ินเปลืองเงินตราปีละมาก ๆ  พระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ริเร่ิมฟ้ืนฟูส่ง เสริมการเล้ียงไหมและทอผา้ไทยกนั 
อย่างจริงจงั  ในปี พ.ศ. 2452  โปรดฯให้สถาปนากรมช่างไหมข้ึน  และโปรดฯให้ตั้งโรงเรียน            
ช่างไหม  ท่ีวงัสระปทุม  ซ่ึงต่อมาขยายสาขาออกไปยงัจงัหวดันครราชสีมา  และบุรีรัมย ์ ทรงจา้งครู
ชาวญ่ีปุ่นมาสอนชาวบา้น  แต่การส่งเสริมไดผ้ลไม่คุม้ทุน  ต่อมาจึงเลิกจา้งครูญ่ีปุ่นและชาวบา้น           
ก็หนัมาทอผา้ตามวธีิพื้นบา้นเช่นเดิม  

เห็นได้ว่าในปัจจุบนัน้ีผา้พื้นเมืองของไทยในภาคต่าง ๆ ก าลงัได้รับการส่งเสริมให้
น ามาใช้สอนในชีวิตประจ าวนัอยา่งกวา้งขวางมาก  ดงันั้นจึงเกิดมีการผลิตผา้พื้นเมืองในลกัษณะ
อุตสาหกรรมโรงงาน  โดยมีบริษทัจา้งช่างทอ  ท  าหน้าท่ีทอผา้ดว้ยมือตามลวดลายท่ีก าหนดให้
โรงงานหรือบริษทัจดัเส้นไหมหรือเส้นดา้ยท่ียอ้มสีเสร็จแลว้มาให้ทอ  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ  
บางแห่งจะมีคนกลางรับซ้ือผา้จากช่างทออิสระซ่ึงเป็นผูป่ั้นดา้ย  ยอ้มสี  และทอตามลวดลายท่ี
ตอ้งการเองท่ีบา้น  แต่คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคาตามคุณภาพ  และลวดลายของผา้ท่ีตลาดตอ้งการ  
ในบางจงัหวดัมีกลุ่มแม่บา้นช่างทอผา้ท่ีรวมตวักนัทอผา้เป็นอาชีพเสริม  และน าออกขายในลกัษณะ
สหกรณ์  เช่น  กลุ่มทอผา้ของศิลปาชีพ อย่างไรก็ตาม  ในสภาพท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  เป็น
การทอเพื่อขายเป็นหลกั  ดงันั้นจึงไดมี้การปรับปรุงพฒันาสีสัน  คุณภาพ  และลวดลายให้เขา้กบั
รสนิยมของตลาด 
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การทอผ้าแบบพืน้บ้านพืน้เมืองในภูมิภาคต่างๆ  
ในปัจจุบันการทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองหลายแห่งย ังทอลวดลายสัญลักษณ์ดั้ งเดิม 

โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีเช้ือสายชาติพนัธ์ุบางกลุ่มท่ีกระจายตวักนัอยูใ่นภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
ศิลปะการทอผา้ของกลุ่มชนเหล่าน้ีจึงนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  หากจะแบ่ง
ผา้พื้นเมืองของกลุ่มชนเหล่าน้ีตามภาคต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนข้ึน ก็อาจจะแบ่งคร่าว ๆ ได้
ดงัน้ี 

1.   การทอผ้าฝนภาคเหนือแถบล้านนาไทย  (จงัหวดัเชียงราย  พะเยา  ล าพูน  ล าปาง  
แพร่ น่าน  เชียงใหม่  และแม่ฮ่องสอน)  โดยเฉพาะในกลุ่มชาวไทยโยนกหรือไทยยวน และชาวไทย
ล้ือ  ซ่ึงเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของลา้นนาไทย มีความเช่ือเร่ืองการตั้งถ่ินฐานในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
ภูเขาและมีทางน ้ าไหล ผูห้ญิงไทยยวนและไทยล้ือในปัจจุบนัน้ียงัรักษาวฒันธรรมการทอผา้ใน
รูปแบบและลวดลายท่ีสืบทอดกนัมา  โดยเฉพาะการทอซ่ินตีจก ผา้ขิต และผา้ท่ีใชเ้ทคนิค "เกาะ" 
เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัมีชนกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีพูดภาษาตระกูลไท อาศยัอยูใ่นแถบ
ภาคเหนือบริเวณลา้นนาไทย เช่น ล้ือ ลวัะ กะเหร่ียง ไทยใหญ่  มอญ และไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เช่น 
แมว้ มูเซอ  อีกอ้ เยา้ ลีซอ เป็นตน้ ชนกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ี  ต่างก็มีวฒันธรรมการทอผา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผา้ฝ้าย และตกแต่งเป็นลวดลายสัญลกัษณ์ท่ีแสดงเอกลกัษณ์เผา่พนัธ์ุของกลุ่มชนของตนเองทั้งส้ิน   

การทอผา้ไหมยกดอกและการทอซ่ินไหมต่อตีนจกยกด้ินเงินด้ินทองนั้น  รู้จกักนัในหมู่
เจา้นายชั้นสูงในภาคเหนือ  ซ่ึงไดฝึ้กอบรมให้หญิงชาวบา้นตามหมู่บา้นหลายแห่ง  เช่น  ในจงัหวดั
เชียงใหม่  และล าพูน  รู้จกัทอจนท ากนัเป็นอุตสาหกรรมในหมู่บา้น  หลายแห่งจนถึงทุกวนัน้ี  เป็น
ท่ีน่าสังเกตวา่ผา้ท่ีทอโดยกลุ่มชนต่าง ๆ ในภาคเหนือน้ีต่างกลุ่มต่างก็มีเอกลกัษณ์ของตนเอง  จนผูท่ี้
คุน้เคยก็สามารถจะแยกออก และช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างจากกนัได ้

2.  การทอผ้าในภาคกลาง  ในภาคกลางตอนบน (จงัหวดัพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และ
สุโขทยั) และภาคกลางตอนล่าง (จงัหวดัอุทยัธานีชยันาท สุพรรณบุรี  สระบุรี  ลพบุรี  นครปฐม  
ราชบุรี  ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ)  มีกลุ่มชนชาวไทยยวนและชาวไทยลาว อพยพไปตั้งถ่ินฐานอยู่
ในช่วงต่างๆ ของประวติัศาสตร์ไทย  พวกไทยลาวนั้นมีหลายเผา่ เช่น พวน โซ่ง ผูไ้ท คร่ัง ฯลฯ  ซ่ึง
อพยพยา้ยถ่ินเขา้มาเพราะสงครามหรือสาเหตุอ่ืนๆ คนไทยพวกน้ียงัรักษาวฒันธรรมและเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินไวไ้ด ้  โดยเฉพาะวฒันธรรมการทอผา้ของผูห้ญิงท่ีใช้เทคนิคการท าตีนจกและขิต  เพื่อ
ตกแต่งเป็นลวดลายบนผา้ท่ีใช้นุ่งในเทศกาลต่าง ๆ หรือใช้ท าท่ีนอน  หมอน  ผา้ห่ม  ผา้เช็ดหน้า  
ผา้ขาวมา้  ฯลฯ  แมว้า่ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนไปมาก  คนไทยเหล่าน้ีก็ยงัยึด
อาชีพทอผ้า เป็นอาชีพรองต่อจากการท านาซ่ึง เป็นอาชีพหลักและเช่นเดียวกันกับผ้าใน
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ภาคเหนือ  ลวดลายท่ีตกแต่งบนผืนผา้ท่ีทอโดยกลุ่มชนต่างเผ่ากนัในภาคกลางน้ี  ก็มีลกัษณะและ
สีสันแตกต่างกนัจนผูท่ี้ศึกษาคุน้เคยสามารถจะระบุแหล่งท่ีผลิตผา้ไดจ้ากลวดลายและสี 

3.  การทอผ้าในภาคอีสาน  ในภาคอีสานมีชุมชนตั้งถ่ินฐานโดยอาศยับริเวณท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์จากล าห้วย  หนองบึง  หรือแม่น ้ า  กลุ่มคนไทยเช้ือสายลาวเป็นชนกลุ่มใหญ่ของภาค
อีสานกระจายกนัอยูต่ามจงัหวดัต่าง ๆ  และมีวฒันธรรมการทอผา้อนัเป็นประเพณีของผูห้ญิงท่ีสืบ
ทอดกนัมาช้านานเกือบทุกชุมชน  แต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าก็จะมีลกัษณะและลวดลายการทอผา้  ท่ี
แปลกเป็นขอตวัเองอยา่งชดัเจน  โดยเฉพาะผา้มดัหม่ี  ผา้ขิตและผา้ไหมหางกระรอก  กลุ่มคนไทย
เช้ือสายลาวในอีสานอาจแบ่งคร่าว ๆ ไดด้งัน้ี  

ก. กลุ่มจงัหวดัเลย  นครราชสีมา  ชยัภูมิ(ส่วนใหญ่เป็นลาวหลวงพระบาง) 
ข.  กลุ่มจงัหวดัหนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น (ส่วนใหญ่เป็นลาวเวยีงจนัทน์) 
ค. กลุ่มจงัหวดันครพนม  สกลนคร  กาฬสินธ์ุ (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูไ้ท) 
ง. กลุ่มจงัหวดัอุบลราชธานี  ยโสธร  ร้อยเอด็  มุกดาหาร  มหาสารคาม (ส่วนใหญ่เป็น

ลาวจ าปาศกัด์ิ) 
นอกจากกลุ่มคนไทยเช้ือสายลาวแล้ว   ในภาคอีสานย ังมีชนกลุ่มอ่ืน ๆ  เช่น  

ข่า  กระโซก้ะเลิง  ส่วย  และเขมรสูง  โดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายเขมรนั้น  กระจายกนัอยูใ่นบริเวณ
จงัหวดั ศรีสะเกษ  สุรินทร์  และบุรีรัมย ์  และมีประเพณีการทอผา้ท่ีสวยงามสืบทอดกนัมาช้า
นาน  โดยเฉพาะในจงัหวดัสุรินทร์มีหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงหลายหมู่บา้นทอผา้ชนิดต่าง ๆ  เช่น  ผา้ปูม
แบบเขมรผา้หม่ีโฮล  ผา้อมัปรม  ผา้ลายสาคู  เป็นตน้ 

4.  การทอผ้าในภาคใต้  ภาคใตมี้แหล่งทอผา้ท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง  โดยเฉพาะแหล่ง        
ทอผา้ยกด้ินเงินด้ินทอง  ซ่ึงสันนิษฐานวา่ไดรั้บอิทธิพลจากชาวมุสลิม  ชาวอาหรับ ท่ีมาคา้ขายตั้งแต่
สมยัโบราณ และต่อมาผา้ยกเงินยกทองไดก้ลายเป็นท่ีนิยมในหมู่ชนชั้นสูงของอาณาจกัรไทยในภาค
กลาง  บรรดาพวกเจา้เมืองและขา้ราชการหวัเมืองภาคใตจึ้งต่างสนบัสนุนให้ลูกหลานและชาวบา้น
ทอกนัอยา่งเป็นล ่าเป็นสัน  โดยเฉพาะท่ีเมืองนครศรีธรรมราช  เมืองสงขลา  และท่ีต าบลพุมเรียง
อ าเภอไชยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ล้วนเคยเป็นแหล่งทอผา้ยกท่ีมีช่ือเสียงมากในอดีตเป็นท่ี
กล่าวขวญัถึงและนิยมกนัมากในหมู่ขุนนางสมยัอยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์  ปัจจุบนัผา้ยก
เมืองนคร  มีผูบ้ริจาคให้แก่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  นครศรีธรรมราช  และจดัแสดงให้ประชาชน
ชมอยู่ในห้องผ้าของพิพิธภัณฑ์จ  านวนมาก   แต่ช่ างทอท่ีมี ช่ือเสียงเ สียชีวิตไปแล้ว เป็น                            
ส่วนใหญ่และมีผูสื้บทอดความรู้ไวน้อ้ยมาก  จึงไม่มีการทอกนัเป็นล ่าเป็นสันเหมือนสมยัโบราณ 
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นอกจากผา้ยกด้ินเงินด้ินทองแล้ว ก็มีการทอผา้พื้นบ้านพื้นเมืองใช้กันหลายแห่งใน
ภาคใตเ้ช่น  ทอผา้ขาวมา้  ผา้ฝ้ายยกดอก  ผา้หางกระรอกผา้โสร่ง  ผา้ตาเล็ดงา  เป็นตน้  ปัจจุบนัน้ี     
ก็ได้มีการฟ้ืนฟูส่งเสริมและทอผา้ส าหรับใช้สอยในชีวิตประจ าวนัอยู่หลายแห่ง  เช่น  ท่ีเกาะยอ  
จงัหวดัสงขลา  และท่ีต าบลพุมเรียง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นตน้ 

 
ลวดลายและสัญลกัษณ์ในผ้าไทย  
ผา้พื้นบา้นพื้นเมืองของไทยท่ีทอกนัตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ  ในปัจจุบนัน้ีเต็มไปดว้ยลวดลาย

และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  มากมาย  ซ่ึงผูใ้ช้ผา้ในยุคปัจจุบนัอาจไม่เขา้ใจความหมายและมองไม่เห็น
คุณค่า  ลวดลายและสัญลกัษณ์เหล่าน้ี  บางลายก็มีช่ือเรียกสืบต่อกนัมาหลายชัว่คน  บางช่ือก็เป็น
ภาษาทอ้งถ่ินไม่เป็นท่ีเขา้ใจของคนไทยในภาคอ่ืน ๆ  เช่น  ลายเอ้ีย  ลายบกัจนั ฯลฯ  บางช่ือก็เรียก
กนัมาโดยไม่รู้ประวติั  เช่น  ลายแมงมุม  ลายปลาหมึก  ซ่ึงแมแ้ต่ผูท้อก็อธิบายไม่ไดว้่าท าไมจึง
เรียกช่ือนั้น  บางลวดลายก็มีผูต้ ั้งช่ือให้ใหม่ เช่น ลาย "ขอพระเทพ"  เป็นตน้  สัญลกัษณ์และ
ลวดลายบางอยา่งก็เช่ือมโยงกบัคติและความเช่ือของคนไทยพื้นบา้นท่ีนบัถือสืบต่อกนัมาหลาย ๆ 
ชัว่อายุคน  และยงัสามารถเช่ือมโยงกบัลวดลายท่ีปรากฏอยูใ่นศิลปะอ่ืน ๆ  เช่น  บนจิตรกรรมฝา
ผนงัและสถาปัตยกรรม  หรือ บางทีก็มีกล่าวถึงในต านานพื้นบา้น และในวรรณคดี  เป็นตน้ 

บางลวดลายก็เป็นคติร่วมกบัความเช่ือสากลและปรากฏอยู่ในศิลปะของหลายชาติ  เช่น         
ลายขอหรือลายกน้หอย  เป็นตน้   ซ่ึงนับว่าเป็นลายเก่าแก่แต่โบราณของหลาย ๆ  ประเทศทัว่
โลก  หากเรารู้จกัสังเกตและศึกษาเปรียบเทียบแลว้ก็จะเขา้ใจลวดลายและสัญลกัษณ์ในผา้พื้นเมือง
ของไทยไดม้ากข้ึน  และมองเห็นคุณค่าไดลึ้กซ้ึงข้ึน 

 
ข้อมูลของพืน้ทีท่ าการวจัิย 
ต าบลหนองแหยง่ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของท่ีวา่การอ าเภอสันทราย  และมี

ระยะห่างจากท่ีวา่การอ าเภอสันทรายประมาณ  12  กิโลเมตร  เน้ือท่ี  30.376  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ 18,985  ไร่ 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ                 ติดกบั ต าบลป่าไผ ่
ทิศใต ้                    ติดกบั ต าบลสันป่าเปา 
ทิศตะวนัออก            ติดกบั ต าบลเชิงดอย, ต าบลลวงเหนือ 
ทิศตะวนัตก              ติดกบั ต าบลป่าไผ,่ ต าบลเมืองเล็น 
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จ านวน 11 หมู่บ้าน 
หมู่บา้นบา้นหนองแหยง่  หมู่ท่ี 1  บา้นร้องเม็ง,  หมู่ท่ี 2 บา้นบวกเปา,  หมู่ท่ี 3 บา้นทุ่ง

ขา้วตอก,  หมู่ท่ี 4 บา้นหนองบวั, หมู่ท่ี 5 บา้นดงเจริญชยั, หมู่ท่ี 6 บา้นดอย, หมู่ท่ี 7 บา้นทุ่งขา้วตอก
ใหม่, หมู่ท่ี 8 บา้นแม่ฮกัพฒันา, หมู่ท่ี 9 บา้นพระบาทตีนนก, หมู่ท่ี 10 และบา้นแม่ฮกัพฒันาเฉลิม         
พระเกียรติ หมู่ท่ี 11  

ประชากรทั้งส้ิน   5,225  คน  แยกเป็น  ชาย  2,572  คน  หญิง  2,653  คน  
มีความหนาแน่นเฉล่ีย  172.01  คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมลูส านักทะเบียน อ าเภอ             

สันทราย  เดือนมิถุนายน 2553)  
หมู่ท่ี 6 บา้นดงเจริญชยั  ต าบลหนองแหย่ง  เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอ          

สันทราย  สภาพทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขา  มีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือ ติด ต าบลลวงเหนือ  อ าเภอ        
ดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศใต ้ติด ต าบลสันป่าเปา  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่                 
ทิศตะวนัออกติดต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  และทิศตะวนัตก ติด ต าบล
เมืองเล็น อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ปัจจุบนัมีจ านวนประชากร  339  คน  อาชีพหลกัของ
หมู่บา้นคือ  การท านา  รองลงมาเป็นการท าสวน  อาชีพเสริม  คือ  การรับจา้งทอผา้  ท าลูกประคบ
นวด  และเพาะเห็ดเพื่อจ าหน่าย  โดยมีรายไดจ้ากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร  (ตามเกณฑ์ จปฐ.               
ปี 2550) เฉล่ีย 28,000  บาทต่อปี  
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แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย 

แนวคิดการมีส่วนร่วม 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2546, หน้า195)  กล่าวว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมคือ  การท่ี
ประชาชนร่วมกนัในการจดัการ  การควบคุม  การใช้และการกระจายทรัพยากร  ตลอดจนปัจจยั
ผลผลิตท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินของตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ปัจจุบนั แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา  ไดรั้บการยอมรับและใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติัในงานพฒันาอยา่งกวา้งขวาง  กระบวนการของการมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้
ก าหนดข้ึนโดยรัฐ  แต่ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมอยู่ท่ีประชาชนในชุมชน  หรือทอ้งถ่ินเป็น                
ผูริ้เร่ิมและเนน้การท างานในรูปกลุ่มหรือองคก์ร  มีวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาร่วมอยา่งชดัเจน  และ
พลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีจะผลักดันให้งานต่าง ๆ  บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย   
นอกจากน้ีกระบวนการพฒันาจ าเป็นตอ้งมีการรวมพลงัทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรพฒันาเอกชน  
นกัวชิาการและประชาชน  เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของแนวคิด
การมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

1.   ระดบัของการมีส่วนร่วม  โคเฮน, จอห์น นอร์แมน, และอพัฮอฟฟ์ (Cohen,John and 
Norman,Uphoff,1980: 213-218) ไดจ้  าแนกระดบัการมีส่วนร่วมไว ้ 4  ระดบั  ดงัน้ี 

1.1  การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (Decision Making) การท่ีประชาชนไดเ้ร่ิมเขา้มามี            
ส่วนร่วมตดัสินใจในการวางแผน  การก าหนดนโยบาย  และการจดัการเก่ียวกบักิจกรรมการพฒันา
ดว้ย       ตวัเขาเอง  ซ่ึงถือวา่เป็นการระดมความรับผิดชอบ  และเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อยา่งแทจ้ริง 

1.2  การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ (Implementation) เป็นการสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ  
รวมไปถึงการบริหารงาน  การประสานงาน  และการขอความช่วยเหลือดว้ย 

1.3  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประชาชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั
จากบริการทางดา้นวสัดุและสังคม  โดยจะพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์และโทษท่ีเกิดข้ึน 

1.4  การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Evaluation) ส่ิงท่ีต้องค านึง  คือความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวงัของบุคคลและกลุ่ม ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้  

2.   แนวคิดพื้นฐานส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  กรมการศึกษานอก
โรงเรียน (2538, หนา้ 11) ไดน้ าเสนอแนวคิดพื้นฐานส าคญัไว ้ดงัน้ี 

2.1   การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการพลวตัรและมีชีวิต  โดยจะ
เร่ิมตน้จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง  ท าการคน้หาวา่ปัญหาคืออะไร  มีสาเหตุจากอะไร  จากนั้นจึงมุ่ง
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ไปยงัจุดท่ีควรจะเป็นในอนาคต  ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้ ดงันั้นกระบวนการวิจยัจึงมีลกัษณะ
ยืดหยุน่และปรับเปล่ียนได ้ ไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนได ้ และไม่มีการก าหนดกิจกรรมไว้
ล่วงหนา้ 

2.2  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  จะประสบผลส าเร็จได้เม่ือผูว้ิจยัและ
บุคคล        ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเช่ือวา่ทุกคนมีศกัยภาพความสามารถในการคิดและท างานร่วมกนัได ้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินส าคญัเช่นเดียวกบัภูมิปัญญาของผูว้ิจยั  หรือนักพฒันาและทุกอย่างในชุมชน  
ไดแ้ก่  ทรัพยากร ความรู้  ความช านาญท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะหามาไดใ้นอนาคต  

2.3   การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะตอ้งเร่ิมจากความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน  จากนั้นจึงน าไปสู่การสร้างความเข้าใจและการกระท าท่ี
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อตนเองและชุมชน  ทั้งในดา้นมิติแห่งปัญญา  จิตใจ  และกายภาพ 

2.4   การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีด าเนินอย่างต่อเน่ือง  
และ      ไม่ส้ินสุดใน 1 วงจร  แต่เป็นเพียงการเร่ิมเพื่อน าไปสู่วงจรใหม่   

3.  เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  คือ  การส่งเสริมและช่วยเหลือ
บุคคลหรือชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ดงันั้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ 
มีส่วนร่วมจึงมีเป้าหมาย  ดงัน้ี (กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2538, หนา้ 11) 

3.1  เพื่อปลูกจิตส านึกใหผู้ด้อ้ยโอกาสในชุมชน  ไดต้ระหนกัถึงปัญหาของตนเองและ
เกิดความตระหนกัในบทบาทความรับผดิชอบของตน มีส่วนร่วมแกปั้ญหาของตนเองและชุมชน 

3.2  เพื่อด า เนินการวิจัย  โดยเน้นการวิ เคราะห์  การเก็บรวมรวมข้อมูลและ                      
การวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์  เพือ่ช่วยในการตดัสินใจ  การก าหนด  และแกไ้ขปัญหา  

3.3  เพื่อร่วมกบัชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
3.4   เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการท างานร่วมกนัในการแกปั้ญหาและการพฒันา

ชุมชน  รวมทั้งผลกัดนัใหกิ้จกรรมทั้งหมดด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  

4.  ขั้นตอนการด าเนินงานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กรมการศึกษานอก
โรงเรียน (2538, หนา้ 18) ไดเ้สนอขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไว ้ ดงัน้ี 

4.1  ขั้นตอนในการท าวจิยัระยะท่ี 1 : ระยะก่อนด าเนินการวจิยั   
4.1.1  การคดัเลือกชุมชน  เป็นการพิจารณาพื้นท่ีด าเนินการ  ซ่ึงตอ้งศึกษาขอ้มูล

เบ้ืองต้นของชุมชนทุกด้านทั้งทางกายภาพ  ทรัพยากรของชุมชน  ขอ้มูลด้านประชากร  สังคม  
เศรษฐกิจ  และการส่ือสาร  ซ่ึงในการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว  ควรรวบรวมทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
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4.1.2  การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ผูท่ี้มีบทบาทส าคญั  คือ  ผูว้ิจยัตอ้งคอย
กระตุ้นและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ  แก่ชุมชน  ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยจะต้องเป็นผูท่ี้ชุมชนให้ความ
ไวว้างใจและยอมรับ  ซ่ึงการไวว้างใจและการยอมรับจะเกิดข้ึนได ้ เม่ือผูว้ิจยัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ชุมชน  ดงันั้นการเขา้ไปในชุมชนจึงตอ้งให้ความส าคญักบักลุ่มท่ีมีอยูเ่ดิมและสร้างความคุน้เคยกบั
กลุ่มเหล่านั้นก่อน  

4.2  ขั้นตอนในการท าวจิยัระยะท่ี 2 : ระยะด าเนินการวจิยั   
4.2.1  การศึกษาวเิคราะห์ปัญหาร่วมกบัชุมชน  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน

และการก าหนดแนวทางในการศึกษาชุมชนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
-   การวเิคราะห์ทรัพยากร  คือทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์
-  การวิเคราะห์ด้านสังคม  เป็นการพิจารณาโครงสร้างประชากรของ

ชุมชน ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของกลุ่มและองค์กรในชุมชน  รวมทั้งระดับ
ความรู้ในชุมชน   

-   การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ  ในประเด็นน้ีมุ่งไปท่ีเร่ืองรายไดข้องชุมชน  
และอาชีพ  การศึกษา  การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในระดบัน้ีเป็นการประเมินปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชน  พร้อมทั้งการประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน  โดยพิจารณาด้าน
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์ รวมทั้งหน่วยงาน  องคก์ร
ภาครัฐและเอกชน 

4.2.2  การพิจารณาก าหนดปัญหา  เม่ือก าหนดปัญหาไดแ้ลว้จะตอ้งน ามาจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา  โดยพิจารณาจากปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงของปัญหา 
ความยากง่ายในการด าเนินการแก้ปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา  และจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน การน าทรัพยากรในชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงขั้นตอนน้ีเปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย  แสดงความคิดเห็นและตดัสินเลือก  และก าหนดปัญหาอยา่งหลากหลาย 

4.2.3  การออกแบบการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  หลงัจากก าหนดปัญหา  
ผูว้ิจยัจะตอ้งร่วมกนัออกแบบการวิจยั  โดยเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน  ก าหนด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การออกแบบเคร่ืองมือ  อาจเก็บข้อมูลทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ก าหนดเวลาในการเก็บขอ้มูล  ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และก าหนดวิธีการในการตรวจสอบ
ขอ้มูล 

4.2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีมาก  การคดัเลือก
ทีมงานวิจยัทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นผูอ่้านออกเขียนได ้ เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลแลว้สามารถส่ือ
ความใหก้บัสมาชิกไดท้ราบถึงสถานการณ์ของปัญหา  ความรุนแรง  และผลกระทบจากปัญหาได ้
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4.2.5  การน าเสนอขอ้มูลต่อชุมชน  เม่ือไดข้อ้มูลท่ีสรุปสภาพปัญหาแลว้จะตอ้ง
น าเสนอต่อท่ีประชุมของชุมชนเพื่อให้ไดรั้บทราบและเป็นการร่วมกนัยืนยนั  และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล  พร้อมกบัเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจยัไปใช้
ต่อไป 

4.3  ขั้นตอนในการท าวจิยัระยะท่ี 3 : ระยะหลงัการวจิยั   
4.3.1  การวางแผนด าเนินงาน  เป็นขั้นตอนของการก าหนดโครงการเพื่อ

แกปั้ญหา ซ่ึงโครงการนั้นจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ  ระบุกิจกรรมต่าง ๆ  ขั้นตอน
การด าเนินงาน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  จดัท าตารางและก าหนดเวลา
ในการด าเนินงานตามโครงการใหช้ดัเจน  เม่ือก าหนดเรียบร้อยแลว้จะตอ้งน าเสนอต่อชุมชนต่อไป   

4.3.2  การปฏิบติัตามแผนการปฏิบติัควรมีแกนน ากลุ่มท างาน  โดยกลุ่มท างาน
หรือกลุ่มแกนน าน้ีอาจเป็นกลุ่ม  หรือองค์กรท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคห์รือลกัษณะของงาน  หากไม่มีก็ควรจดัตั้งข้ึนมาใหม่  ส่ิงส าคญัในขั้นตอนน้ี  ก็คือการ
กระจายหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งสมาชิกกบัชุมชน  ระหว่างสมาชิกกบักลุ่มงาน  ระหว่าง
สมาชิกชุมชนกบัผูว้ิจยั ซ่ึงการมอบหมายงานจะตอ้งตรงกบัศกัยภาพและความสามารถของบุคคล  
ตลอดจนการกระจายทรัพยากรและการใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานดว้ย 

4.3.3  การอบรมผูป้ฏิบติังาน  ท าเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพในชุมชน  การด าเนินงาน
จ าเป็นตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น  รวมทั้งเทคนิคการบริหารงาน การท างานร่วมกนั    
การแกปั้ญหา การเพิ่มพูนทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน  จึงเป็นหนา้ท่ีของผูว้ิจยัจะตอ้งจดัอบรม
หรือจดัหาวทิยากรภายนอก  หรือภายในชุมชนท่ีจะเสริมความรู้  และทกัษะใหก้บัสมาชิก 

4.3.4  การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน  เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นยิ่งเพื่อ
จะได้ทราบความก้าวหน้า  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใด  ขั้นตอนน้ีสมาชิกของชุมชนยงัมีส่วนร่วมและเป็น
ผูด้  าเนินการติดตาม  

 

แนวคิดและเทคนิคในการสนทนากลุ่ม 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เป็นวิธีการหน่ึงในการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมี
วิวฒันาการมาจากการนัง่สนทนากลุ่มย่อยของนกัวิจยัเชิงคุณภาพ  เป็นการวิจยัเพื่อให้เกิดความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดและพฤติกรรมของมนุษย ์ ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม จะเป็นค าตอบท่ีแสดงทั้งเหตุผล  และอารมณ์          
เป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซอ้นกบัการชัง่ใจ และการตดัสินใจ  โดยมีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี 
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1.  ก าหนดแนวทางในการสนทนา  ประกอบดว้ยเร่ืองท่ีจะสนทนาและแนวค าถามหรือ
กรอบค าถาม  ซ่ึงแนวทางการสนทนากลุ่มจะตอ้งน าค าถามท่ีร่างไวม้าเรียงล าดบัหรือผูกเป็น
เร่ืองราวเพื่อน าการสนทนาใหเ้ป็นขั้นตอน  โดยจดัตามล าดบัความคิดเป็นหมวดหมู่   

2.  การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา  เป็นแนวทางในการคดัเลือกบุคคลท่ีเป็นตวัแทน            
เพื่อเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้สามารถตอบค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดต้รงประเด็น 
และตรงตามวตัถุประสงคก์ารศึกษามากท่ีสุด   

3.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนทนากลุ่มประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี 
3.1   พิธีกร (Moderator) เป็นผูถ้ามค าถามและเป็นผูน้ าการสนทนาของกลุ่มให้เป็น

ตามแนวทางของหวัขอ้ศึกษา  พิธีกรตอ้งเป็นผูท่ี้พูดและฟังภาษาถ่ินได ้ มีบุคลิกภาพดี  สุภาพอ่อน
นอ้ม   

3.2   ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Note Taker) เป็นผูค้อยจดบนัทึกค าสนทนา  ตลอดจน
อากปั-กริยาท่าทางของสมาชิกทุกคนท่ีเขา้ร่วม  เช่น  สีหนา้  แววตา  การพยกัหนา้  การส่ายหนา้  
การยิม้และ การหวัเราะ  ก็เป็นการแสดงออกถึงค าตอบได ้ และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ใน
ภายหลงั  ผูบ้นัทึกจะตอ้งพูดและฟังภาษาถ่ินไดด้ว้ย  หน้าท่ีอีกอยา่ง  คือคอยสะกิดเตือนพิธีกร  
กรณีลืมถามค าถามส าคญั  

3.3  เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไป  เป็นบุคคลท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้ร่วม
สนทนา คือคอยบริการน ้ าด่ืม  ขนม  บนัทึกและเปล่ียนเทป  คอยกนัคนท่ีไม่ไดรั้บเชิญเขา้มาในวง
สนทนา 

4. อุปกรณ์ในการรวบรวมขอ้มูล  เป็นส่ิงท่ีช่วยเก็บรวมรวมรายละเอียดต่าง ๆ  ในวง
สนทนา ท่ีผูบ้นัทึกไม่สามารถสังเกตหรือจดบนัทึกไดท้นั ไดแ้ก่ เทปบนัทึกเสียง  กลอ้งถ่ายภาพ 
เทปบนัทึกเสียงควรมี  2  เคร่ือง  บนัทึกขอ้มูลเหล่ือมกนัประมาณ  5  นาที 

5.  อุปกรณ์เสริมการสนทนา  เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมให้บรรยากาศในวงสนทนาเป็นไป
อยา่งราบร่ืน  ดูเป็นธรรมชาติไม่เครียด  ไดแ้ก่  น ้าด่ืม  ขนม  หรือของขบเค้ียวเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

6.  สถานท่ีจดัสนทนากลุ่ม ควรก าหนดให้แน่นอน เป็นท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อน 
ไม่มีเสียงรบกวน  หรือไม่มีแมลงคอยตอมหรือกดั  และเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนารู้จกัดี 

7.  ของท่ีระลึก มอบไวก่้อนจากกนั  เพื่อเป็นส่ิงขอบคุณสมาชิกท่ีเสียสละเวลามาร่วม                
วงสนทนาไม่ใช่ค่าจา้ง  แต่มอบให้ร าลึกถึงกนัว่าคร้ังหน่ึงเราเคยมานัง่สนทนาถกประเด็นปัญหา
ดว้ยกนั ขอ้ควรระวงั  ควรใหต้ามความเหมาะสม  อยา่ใหเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะตอ้งใหต้ลอด 

8.  ระยะเวลา  ควรใชเ้วลาในการสนทนากลุ่มควรนานไม่เกิน 2 ชัว่โมง 15 นาที  นบัแต่
เร่ิมค าถามแรก  เพราะถา้นานกวา่น้ีสมาชิกจะเม่ือยลา้  หรือค าตอบท่ีไดเ้ป็นการตอบไม่ไดต้ั้งใจ 
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หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

วชิิต  นนัทสุวรรณ  กล่าววา่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง  คือ 
"พอประมาณ  มีเหตุผล  สร้างภูมิคุม้กนั"  เป็นหลกัการกวา้ง ๆ  เพื่ออธิบายให้กบัประชาชนทุกกลุ่ม 
ขยายตวัเป็นกระแสการพฒันาในหมู่ประชาชนระดบัรากแกว้ของสังคมไทย  โดยมีหลกัคิดส าคญั
และเป้าหมายท่ีใกลเ้คียงกนัดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที ่2.1  หลกัคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัคิดทฤษฏีใหม่ หลกัคิดวสิาหกจิชุมชน เป้าหมาย 

สมยัก่อนพอกิน สมยัน้ีชกัจะไม่
พอกิน 

ก่อนท าตามทฤษฏีใหม่ ชีวติ 
ผกูติดและพึ่งพาระบบ 

สูญเสียการพึ่งตนเองและระบบ
การจดัการในระดบัชุมชน ข้ึน
ต่อระบบภายนอกชุมชน 

-  ยากจน               
-  พึ่งตนเอง  
   ไม่ได ้

อุม้ชูใหมี้พอเพียงกบัตวัเอง ทฤษฎีใหม่ ขั้นท่ี 1  จดัการ
พ้ืนท่ีอยูอ่าศยัและท ากิน 

สร้างผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์
เพื่อการพึ่งตนเองในระดบั
ครัวเรือน 

-  พึ่งตนเองได ้

-  พึ่งพาอาศยั              
-  ชุมชนเป็น  
อิสระ 

ในหมู่บา้นหรืออ าเภอจะตอ้งท า
มีความพอ ขายไดแ้ต่ขายในท่ีไม่
ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ตอ้งเสียค่า
ขนส่งมากนกั 

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 ร่วมมืออยา่ง
รอบดา้นภายในชุมชน 

สร้างผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์
เพ่ือพอเพียง กบัความตอ้งการ
ระดบัชุมชน เป็นระดบั
กา้วหนา้ 

-  พอเพียง               

 ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ระดม
ทรัพยากรและร่วมมือกนั
ภายนอกชุมชน 

พฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อ
ตอบสนองภายนอกชุมชน 

-  กา้วหนา้ 
-  พ่ึงพิงกนักบั   
   โลกภายนอก 

  

ทีม่า : วชิิต นนัทสุวรรณ.(2549 : 9) 

จากตาราง 2.1  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั  การประกอบ
อาชีพ   การศึกษาเรียนรู้  และการพฒันาเทคโนโลยี  มีหวัใจส าคญัอยู่ท่ีการเช่ือมโยงคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบัคุณค่าทางศาสนาและวฒันธรรมของกลุ่มคนและสังคม และตอ้งมี
การสร้างแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น จึงจะน าสังคมและผูค้นให้เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคล
บาทไดอ้ยา่งแทจ้ริง ขณะท่ีปรียานุช  พิบูลสราวุธ ไดน้ าเสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัภาพ
ท่ี 2.1 ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.1  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีม่า : ปรียานุช  พิบูลสราวธุ.(2552) 

จากภาพท่ี 2.1 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทาน
ให้แก่พสกนิกรชาวไทยมามานกว่า 25 ปีเพื่อให้เกิดการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืน สามารถพฒันา
ประเทศอย่างต่อเน่ืองแม้เกิดอุปสรรค์จากสภาวะแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ และสามารถใช้เป็น
ปรัชญาการด าเนินธุรกิจได้ทั้ งในระดับวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจทุกระดับ เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี  

1.  ความพอประมาณ  หมายถึงความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดย                        
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

 
ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มเีหตุผล   มภูีมคุ้ิมกนั 

เงือ่นไขความรู้  
รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 

เงือ่นไขคุณธรรม 

ซ่ือสัตย์สุจริต สตปัิญญา ขยนั อดทน แบ่งปัน 

เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วฒันธรรม 

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลง 
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2.  ความมีเหตุผล  หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงตอ้งเป็นไปอยา่ง                  
มีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุท่ีเก่ียวขอ้งและค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการท านั้นอย่าง
รอบคอบ 

3.  ภูมิคุ้มกัน  หมายถึงการเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น 
ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต  

โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง                         
2  ประการ  คือ (1) เง่ือนไขความรู้  ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบ
ดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั  เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมดัระวงัในการปฏิบติั  และ (2) เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง  ประกอบดว้ย  
มีความตระหนกัในคุณธรรม  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน  มีความเพียร  ใชส้ติปัญญาใน
การด าเนินชีวติ 

 
ธุรกจิชุมชน   
ธุรกิจชุมชน (Community Business) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคล หรือองค์กรในชุมชนมี     

ส่วนเป็นเจา้ของกิจกรรม  และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด  โดยประสานความร่วมมือ
กบัหน่วย   ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  มีการเรียนรู้และการจดัการร่วมกนัเพื่อด าเนินการ
ในกิจกรรมการผลิต  แปรรูป  การคา้  และการบริการ  ทั้งน้ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ย่าง
สอดคล้องกบัสังคม  วฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน  อนัจะน า
ชุมชนสู่ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  และมีการพฒันาท่ียงัยนื (ปาริชาติ  วลยัเสถียร, 2544)  

ดงันั้นธุรกิจชุมชนจึงเป็นของชุมชนเพื่อชุมชนและบริหารจดัการโดยชุมชน  เนน้การท า     
ในเชิงธุรกิจท่ีต่างจากสหกรณ์  หรือเป็นธุรกิจท่ีชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ทั้งเป็น
เจา้ของเองทั้งหมดหรือบางส่วน ในฐานะผูร่้วมทุน ผูถื้อหุ้น อนัน าไปสู่ชีวิตท่ีดี และการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน หรือธุรกิจชุมชนเป็นการด าเนินการ ซ่ึงส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีรายได ้โดยพฒันา
ความรู้ ความสามารถของประชาชนในการบริหารจดัการ มีลกัษณะการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั มีผลใน
การป้องกนัการยา้ยถ่ิน ท่ีส าคญัชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ มิไดเ้ป็นเพียงผูใ้ชแ้รงงาน แต่เป็น
ผูบ้ริหาร ผูร่้วมหุน้ โดยสถานท่ีตั้งของธุรกิจอาจอยูใ่นชุมชน หรือแหล่งใกลเ้คียงก็ได ้

ปาริชาติ  วลยัเสถียร  กล่าวว่า  ธุรกิจชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหรือองค์กรในชุมชนมี
ส่วนเป็นเจา้ของกิจกรรม  และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด  โดยประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  มีการเรียนรู้และการจดัการร่วมกนัเพื่อด าเนินการ                         
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ในกิจกรรม การผลิต แปรรูป การคา้ และการบริการ  ทั้งน้ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน อนัจะน าชุมชน
ไปสู่ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและมีการพฒันาท่ียงัยืน  ดงัตวัอย่างความเพียงพอในองคก์รเอกชนท่ี
น าเสนอแนวคิดและการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจเอกชนของ  ปรียานุช                  
พิบูลสราวธุ  ตามตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที ่2.2  ตวัอยา่งการน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกนัทีด่ี 

-  ผลิตเพ่ือกลุ่มลูกคา้ชั้นดี                
 ท่ีมีช่องทางการขายท่ีชดัเจน 

-  สร้างแบรนดข์องตนเองอยา่ง
 ต่อเน่ืองและมีแบรนดต์่างกนั
 ส าหรับแต่ละระดบัของตลาด 

-  กระจายผลิตภณัฑใ์นหลายระดบั
 และขยายตลาดในหลายประเทศ 

-  ยดึหลกัความเส่ียงปานกลาง 
 เพ่ือก าไรปกติ 

-  ตรวจสอบการท างานของบริษทั
 เทียบกบัคู่แข่งขนัอยา่งสม ่าเสมอ 

- ใหร้าคาแก่ซพัพลายเออร์ 
 อยา่งเหมาะสม 

-  ยดึหลกัของการแบ่งปันและไม่
 เบียดเบียนคูค่า้ธุรกิจ 

-  ขยายการผลิตไปยงัประเทศท่ีมี
 ค่าแรงถูก 

- มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 ไม่เกิน 60 % ของก าไรสุทธิ 

-  มีเครือข่ายผูป้ระกอบการราย
ยอ่ย ช่วยจดัส่งงานเม่ือย
อดสัง่สินคา้ 
 เพ่ิมกวา่ปกติ 

- มีความยดืหยุน่ในการเสนอ
 ผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการ 

-  ประเมินความเส่ียงของกิจการ 
 ทุก ๆ 6 เดือน 

  - ป้องกนัความเส่ียงโดยซ้ือขาย
 เงินตราล่วงหนา้ 

เง่ือนไขความรู้ -  พฒันาและเรียนรู้เพ่ือสร้างนวตักรรมและโอกาสทางธุรกิจเสมอๆ  
 -  จดัท าโครงการศึกษาทวภิาคีเพื่อเด็กดอ้ยโอกาสและพนกังานของบริษทั 
 -  ร่วมในเครือข่าย SVN ในการพฒันาความรู้และมาตรฐานธุรกิจ 
เง่ือนไขคุณธรรม - จดัโครงการร่วมบริจาคโลหิตใหส้ภากาชาดเป็นประจ าทุก 3 เดือน 
 -  เป็นโครงการโรงงานสีขาวด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 ในองคก์ร 

 
ทีม่า : ปรียานุช  พิบูลสราวธุ.(2552) 
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โดยสรุปธุรกิจชุมชนจะเป็นกิจกรรมท่ีบุคคล  องค์กรในชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของ
กิจกรรม  และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด  โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วยต่าง ๆ 
มีการเรียนรู้และการจดัการร่วมกัน  เพื่อด าเนินการในกิจกรรม  การผลิต  แปรรูป  การค้าและ          
ก ารบ ริการ ท่ี มุ่ งพัฒนา เศรษฐ กิจของ ชุมชนได้อย่ า งสอดคล้องกับสั งคม  ว ัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมอนัจะน าไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  และการพฒันาท่ียงัยืน  
โดยท่ีธุรกิจชุมชนจะมีลักษณะท่ีเป็นธุรกิจขนาดเล็กมีความคล่องตวัในการบริหาร รายได้จาก
ยอดขายในระยะเร่ิมตน้ไม่มากนัก ตน้ทุนในการด าเนินกิจการต ่า  การติดต่อและการให้บริการ
ลูกคา้เป็นไปอยา่งใกลชิ้ด  และการเร่ิมตน้ธุรกิจท าไดง่้าย 

  

ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย 
 

การวจิยัในคร้ังน้ีใชท้ฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เพื่อน าไปสู่การน าเสนอผลการศึกษา   
และตอบจุดประสงคใ์นการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  ความหมายของการจัดการตลาด 
คอทเลอร์ (Kotler, 2000, p. 8)  กล่าววา่  การบริหารการตลาด  หมายถึงกระบวนการใน

การวางแผน  การปฏิบติัตามแผนด้านราคา  การส่งเสริมการตลาด  การขายแนวความความคิด  
สินคา้  และบริการ  ท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจใหท้ั้งองคก์รและลูกคา้เป้าหมายไปพร้อมกนั  

สายสวรรค์  วฒันพานิช (2539, หนา้4)  กล่าววา่  การบริหารการตลาดเป็นการวิเคราะห์            
การวางแผน  การปฏิบติังาน  และการควบคุมโปรแกรมทางการตลาด  อนัจะน ามาซ่ึงความพอใจ
จากการแลกเปล่ียนกบัตลาดเป้าหมาย  ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริษทับรรลุถึงจุดประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ 

พิษณุ  จงสถิตย์วฒันา (2542, หน้า 3)  กล่าวว่า  การบริหารการตลาด  หมายถึง                   
การวางแผน  การปฏิบติังานและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด  ท่ีท าให้เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูผ้ลิต  และน าความพึงพอใจสูงสุดมาสู่ทั้งสองฝ่าย 

นภวรรณ  คณานุรักษ์และกญัช์  อินทรโกเศศ (2546, หน้า15)  กล่าวว่า  การบริหาร        
การตลาด  หมายถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทางด้านความตอ้งการของลูกค้า  
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย  หรือความตอ้งการขององค์กร  เพื่อก่อให้เกิดและรักษาไวซ่ึ้งการ
แลกเปล่ียนกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายขององคก์ร 

ดงันั้นการจดัการการตลาด จึงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานในด้าน                  
การวางแผนการตลาด  การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  การน าเอาแผนดงักล่าวไป
ปฏิบติั และการควบคุมทางการตลาด  โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั  คือการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้
และองคก์ร  
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2.   แนวความคิดทางด้านการตลาด 
แนวความคิดทางดา้นการตลาด  คือการใช้ทรัพยากรท่ีองค์กรมีอยู่ทั้งหมดมาใช้ใน

การวางแผน จดัสรร กระตุน้ และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในระดบัท่ีองคก์ร
สามารถท าก าไรได ้โดยแนวความคิดการตลาดจะช่วยให้องคก์ร ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมา
ท าการผลิตสินคา้และบริการออกสู่ตลาด พร้อมกบัใชกิ้จกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อการสร้างการ
รู้จกัและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจ  และหันมาซ้ือสินคา้และบริการท่ีกิจการผลิตข้ึนมา  มีอยู ่                   
5  แนวคิด  

2.1   แนวความคิดที่ มุ่งการผลิต  มีสมมติฐานว่า  ผูบ้ริโภคต่างมีความนิยมใน
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีขายอยา่งแพร่หลาย  หาซ้ือไดส้ะดวก  และจ าหน่ายในราคาไม่แพงนกั  ฉะนั้นหนา้ท่ี
ของนกั การตลาดท่ีน าเอาแนวความคิดน้ีไปใช ้จึงตอ้ง กระจายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มากข้ึน 
ตอ้งมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการในการผลิตใหเ้ป็นมาตรฐาน  ซ่ึงจะท าให้ผูผ้ลิตสามารถประหยดั
ตน้ทุนจากการผลิตสินคา้จ านวนมากได ้อีกทั้งยงัช่วยประหยดัตน้ทุนในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ดว้ย 
เพราะไม่ตอ้งค านึงถึงรูปแบบและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของผลิตภณัฑม์ากนกั  ดงันั้นแนวความคิดน้ีจะ
น าไปใชไ้ดดี้ก็ต่อเม่ือ  ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการมีอยูสู่งกวา่ปริมาณของสินคา้และ
บริการท่ีมีวางจ าหน่ายอยู่ในตลาดขณะนั้ น  หรือผู ้บริโภคในตลาดส่วนใหญ่จะใส่ใจในตัว
ผลิตภณัฑม์ากกวา่จะใหค้วามสนใจในดา้นอ่ืน ๆ  เช่น  ความเท่ ทนัสมยั มีรสนิยมดี และพร้อมท่ีจะ
จ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่นั้น โดยไม่ค  านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสินคา้นั้นมากนัก  เช่น  
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีหาความแตกต่างได้ยาก  อาทิ  น ้ าด่ืมท่ีมกัน าเอาแนวคิดมุ่งการผลิตมาใช ้ 
โดยเน้นการผลิตจ านวนมากมีมาตรฐานในการผลิตท่ีเหมือนกนั  ราคาไม่แพง  วางจ าหน่ายตาม
ร้านคา้ทัว่ไป  หาซ้ือไดง่้ายและสะดวกอีกดว้ย  อีกทั้งผูบ้ริโภคซ้ือก็เพียงเพื่อน ามาแกก้ระหายหรือ
ดบักระหายเท่านั้น  จึงมกัค านึงถึงความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ 

2.2   แนวความคิดที่มุ่งผลิตภัณฑ์  มีสมมติฐานว่า ผูบ้ริโภคจะมีความชอบพอใน
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีให้คุณค่าสูงสุดเม่ือเทียบกับราคา  ดงันั้นการน าเอาแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช ้                 
จึงต้องให้ความใส่ใจการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองและอย่างดีท่ีสุด  ซ่ึง
แนวความคิดมุ่งผลิตภณัฑ์จะยึดหลกัว่า  ผูบ้ริโภคจะพึงพอใจสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพการใช้
งาน  และสมรรถภาพท่ีดีเหมาะสมกบัราคาท่ีจ่ายซ้ือ  ฉะนั้นแนวความคิดน้ีจะใช้ไดผ้ลดีก็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความชอบพอในผลิตภณัฑ์ท่ีให้คุณค่าสูงสุด  เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของผลิตภณัฑ์ท่ี
พวกเขาตอ้งการท่ีจะจ่ายเงินซ้ือ 
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2.3   แนวความคิดที่มุ่งการขาย  มีสมมติฐานวา่โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะไม่พยายามหา
ซ้ือสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นจริง ๆ แต่หากจ าเป็นตอ้งซ้ือแลว้  ก็จะซ้ือในปริมาณท่ีไม่สูงนกั  หรือซ้ือตาม
ความจ าเป็นต่อการใช้งานในแต่ละคร้ังเท่านั้น  ดังนั้นกิจการท่ีน าเอาแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช ้                
จึงตอ้งมุ่งใช้ความพยายามในการใช้เคร่ืองมือขาย  ช่วยในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ  
และตอ้งการผลิตภณัฑ์ของตน  เช่น  ปกติผูซ้ื้อมกัซ้ือนาฬิกาเพียงเรือนเดียว  ท าให้ผูข้ายนาฬิกาจึง
ตอ้งใชเ้คร่ืองมือขายช่วยกระตุน้การซ้ือ  อาทิ  ถา้ซ้ือเรือนท่ีสองจะไดส่้วนลด 30 เปอร์เซ็นต ์ หรือ
การใชพ้นกังานขาย ในการช่วยขายประกนัชีวิต  หรือการใชพ้ีจีสาวสวยในการช่วยจ าหน่ายเบียร์ 
เป็นตน้ 

2.4   แนวความคิดที่มุ่งการตลาด  มีสมมติฐานวา่ความส าเร็จท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์           
ทางการตลาดของธุรกิจ  เกิดจากการท่ีธุรกิจสามารถทราบความตอ้งการบริโภคส่ิงต่าง ๆ ของลูกคา้
อยา่งลึกซ้ึง  ดงันั้นธุรกิจท่ีน าเอาแนวคิดน้ีไปประยกุตใ์ชจึ้งตอ้งท าการวิจยัให้ทราบถึงความตอ้งการ
ของลูกคา้  หรือกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายอยา่งถ่องแทก่้อน  จากนั้นจากนั้นจึงคิดคน้  หรือพฒันาส่วน
ประสมทางการตลาด  คือ  ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  
ไปตอบสนองต่อความตอ้งการและความจ าเป็นนั้นให้พวกเขาไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  แนวคิดน้ี
จะมีความเช่ือว่า ก าไรของธุรกิจจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้  เช่น  
น ้ ายาอุทยัทิพย์ต้องเปล่ียนแปลงส่วนประสมทางการตลาดใหม่ จากสินค้าในกลุ่มยาเป็นกลุ่ม
เคร่ืองส าอาง ท าใหต้อ้งเปล่ียนบรรจุภณัฑใ์หมี้ขนาดเล็กลงเป็นแบบลิปสติก  เปล่ียนแปลงราคาเพื่อ
เขา้ไปแข่งขนักบักลุ่มเคร่ืองส าอาง เปล่ียนช่องทางการขดัจ าหน่ายจากร้านขายยา  เป็นร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง และจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนการส่งเสริมการตลาดหรือการโฆษณา  จากการโฆษณาวา่
อุทยัทิพยเ์ป็นยาก็กลายเป็นเคร่ืองส าอางแทน  

2.5   แนวความคิดที่มุ่งสังคมและส่ิงแวดล้อม  มีสมมุติฐานว่านอกจากตอ้งศึกษาถึง
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งลึกซ้ึง  ชดัเจน  และสร้างความพึงพอใจให้เขาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเหนือกว่าคู่แข่งขนั  โดยการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดไปตอบสนองต่อ
ความตอ้งการจนลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงมากท่ีสุดแลว้  กิจการยงัตอ้งมุ่งเนน้ถึงการเพิ่มคุณค่า
และความเป็นอยู่ของผูบ้ริโภคและสังคมควบคู่กนัไป  มิใช่ท าเพื่อมุ่งหวงัก าไรแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น  และยงัตอ้งเนน้ย  ้าถึงเร่ืองความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณ  และศีลธรรมท่ีหน่วยธุรกิจพึงมีต่อ
ผูบ้ริโภคและสังคมดว้ย   
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3.  การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด 
การเขา้ใจถึงสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจและความน่าสนใจของตลาดโดยรวม   

ตลอดจนความเขา้ใจถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของปัจจยัส าคญั ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความรุนแรง
ของการแข่งขนัในปัจจุบนัและอนาคตเป็นอยา่งดี  ยอ่มช่วยให้กิจการสามารถวิเคราะห์สภาวการณ์          
ทางการตลาดและแนวโนม้ของการแข่งขนัในตลาดไดดี้มากยิ่งข้ึน  ดงันั้นการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม            
ทางการตลาดและการแข่งขนัทางการตลาด  จึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอยา่งยิ่งในการน ามาก าหนด
ถึงทิศทางของการวางแผนการตลาด กลยทุธ์ตลาด  และยทุธวธีิท่ีจะใชใ้นการแข่งขนัทางการตลาด    

ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 

3.1  ระบบแกนกลางทางการตลาด (Core Marketing Systems) ประกอบดว้ยกลุ่มของ
ผูข้ายปัจจยัการผลิตให้ทั้งองคก์รและคู่แข่งขนั  ทั้งน้ีเพื่อน าเอาปัจจยัการผลิตนั้นไปผลิตเป็นสินคา้
และบริการและส่งผา่นตวักลางทางการตลาดไปยงัผูบ้ริโภคต่อไป  ประกอบดว้ย 4 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ 

-  ผูข้ายปัจจยัการผลิต (Supplier) ผูข้ายปัจจยัการผลิต หมายถึง ธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีใน
การเตรียม จดัหาวตัถุดิบ และสินคา้ให้กบัธุรกิจ เพื่อน าไปใช้ด าเนินงานของเขาต่อไป เช่น กลุ่ม
ผูผ้ลิตเส้นไหม กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายผืน กลุ่มผูผ้ลิตยางดิบ และกลุ่มผูผ้ลิตวตัถุดิบจากการเกษตร เป็น
ตน้ ซ่ึงผูข้ายปัจจยัการผลิตจะให้บริการแก่ผูผ้ลิตอยู่ 4 ประการ ได้แก่ (1) การจ าหน่ายวตัถุดิบ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตและการให้บริการ (2) การบริการให้ค  าปรึกษา (3) การจดัหา
และผลิตบุคลากรในสายการผลิตและการจดัการ และ (4) การใหบ้ริการเครือข่ายทางการคา้และทาง
ธุรกิจ 

- คู่แข่งขนั (Competitor) คู่แข่งขนั  หมายถึงคู่แข่งขนัทางตรงของกิจการท่ีผลิตสินคา้
และบริการประเภทเดียวกนักบัธุรกิจออกสู่ตลาด  เช่น โมโตโรล่ามีคู่แข่งทางตรง คือ โนเกียและ       
ซมัซุง และมีคู่แข่งขนัทางออ้ม  ท่ีผลิตสินคา้และบริการท่ีสามารถใชท้ดแทนสินคา้และบริการของ
กิจการได ้อาทิ  เคร่ืองปรับอากาศมีคู่แข่งขนัทางออ้ม  คือ  พดัลม  นอกจากน้ีการวิเคราะห์คู่แข่งขนั
อาจจะรวมไปถึงวิเคราะห์ถึงคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีจะเขา้มาแข่งในตลาด  จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่
แข่งขนักลยทุธ์การตลาด ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ขีดความสามารถ และทรัพยากรของคู่แข่งขนั   

- ตวักลางทางการตลาด (Middle Man) ตวักลางทางการตลาด หมายถึงองคก์รธุรกิจ            
ท่ีช่วยน าสินคา้และบริการของกิจการ  กระจายไปยงัตลาดได้ทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน  ไดแ้ก่  ร้านคา้ส่ง 
ร้านคา้ปลีก  นายหนา้  ตวัแทน  หรือตวักลางทางการตลาดอ่ืน ๆ  แต่ตวักลางขา้งตน้  ก็จะมีศกัยภาพ
การจดัจ าหน่ายและความสามารถในการกระจายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั เช่น ร้านคา้ปลีก มีศกัยภาพการ
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ครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ร้านคา้ส่ง  แต่ร้านคา้ส่ง  จะมีอ านาจต่อรองกบัผูข้ายปัจจยัการผลิตมากกวา่
ร้านคา้ปลีก  

-  ตลาด (Market) ตลาด หมายถึงกลุ่มผูบ้ริโภค  องคก์ร  นิติบุคคล  บริษทั  ห้างร้าน 
หน่วยงานราชการ  และรัฐวสิาหกิจ  ท่ีกิจการคาดวา่จะซ้ือสินคา้และบริการท่ีตนผลิต อาทิ ในตลาด
คอมพิวเตอร์ จะมีทั้งตลาดท่ีเป็นส่วนของผูบ้ริโภคและตลาดท่ีเป็นส่วนขององคก์ร ซ่ึงตลาดทั้งสอง
กลุ่มก็จะมีอ านาจการต่อรอง พฤติกรรมการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ และรูปแบบการช าระเงินท่ีแตกต่าง
กนัไป   

3.2  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stake Holders) เป็นกลุ่มท่ีอาจจะไดรั้บทั้งผลประโยชน์  หรือ
ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของกิจการ  ประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

- สถาบนัการเงิน (Financial Institute)  สถาบนัการเงินเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการด าเนินงานของธุรกิจ  ทั้งน้ีเพราะในการด าเนินธุรกิจ จ าเป็นตอ้งอาศยัแหล่งเงินทุน  ทั้งจาก
ส่วนของเจา้ของและการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียจะเป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกได้
อย่างหน่ึงว่า ตน้ทุนสินคา้และตน้ทุนการลงทุนจะสูงหรือไม่  กล่าวคือ  ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้ง  
ตน้ทุนการลงทุนก็จะสูงตาม  ในท านองกลบักนัหากอตัราดอกเบ้ียต ่าก็จะส่งผลให้ตน้ทุนการลงทุน
ต ่าดว้ย 

- รัฐบาล (Government) การเปล่ียนแปลงในนโยบายทางดา้นการเงิน  การคลงั  และ
การคา้ของรัฐบาล  อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการโดยตรง  หรือโดยออ้มได ้ เช่น           
ธุรกิจท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุน  อาทิ  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และโอทอปจะขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลไดง่้ายกวา่ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้และบริการ  ท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากรัฐบาล  

- ส่ือมวลชน (Mass Media) ส่ือมวลชน  เป็นกลุ่มท่ีช่วยประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร  
ภาพพจน์  และกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไดเ้ป็นอยา่งดี  และยงัช่วยลดตน้ทุนการโฆษณาลงอยา่ง
มาก  ทั้งน้ีเพราะส่ือมวลชนสามารถประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้และบริการ  เป็นท่ีรู้จกัของตลาดได้
อยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระแสตลาด และใช้เป็นแรงกดดนัคู่แข่งขนัได้
เป็นอยา่งดีดว้ย  

- กลุ่มสาธารณชน (Public Group) การประกอบธุรกิจในปัจจุบนั  จะเพิกเฉยต่อกลุ่ม
สาธารณชนไม่ไดเ้พราะกลุ่มสาธารณชน  จะเป็นกลุ่มท่ีก่อให้เกิดแรงกดดนัทั้งในดา้นบวกและดา้น
ลบต่อการด าเนินงานและการวางแผนการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได ้ เช่น  การต่อตา้น
การ สร้างโรงไฟฟ้า  และการสร้างสถานบนัเทิงใกล้โรงเรียนและวดัในทางกลับกนั  หากกลุ่ม
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ดงักล่าวช่ืนชอบในกิจกรรมของธุรกิจแล้ว  พวกเขาก็จะช่วยสนับสนุนและบอกต่อถึงส่ิงท่ีดีต่อ
สาธารณชนต่อไป  

3.3  ส่ิงแวดลอ้มมหภาค (Macro Environments) แมส่ิ้งแวดลอ้มในระดบัมหภาคจะเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการโดยออ้มก็ตาม แต่ส่ิงแวดล้อมเหล่านั้น ก็จะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและการตดัสินใจทางการตลาดในระยะยาวได ้โดยทัว่ไปการวิเคราะห์
ถึงส่ิงแวดลอ้มในระดบัมหภาคจะวเิคราะห์ถึงปัจจยัหลกั 5 ประการ คือ 

-  ประชากร (Demographic) ธุรกิจมุ่งท าการตลาดกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือธุรกิจ
ท่ีเน้นตลาดแบบมวลชน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรเป็นอยา่งดีและลึกซ้ึง เช่น อตัราการเกิด การเพิ่ม การตาย การยา้ยถ่ินฐาน และโครงสร้าง
อาย ุซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้น จะใชป้ระโยชน์ส าหรับการก าหนดทิศทางการท าตลาดของธุรกิจในอนาคต   

-  เศรษฐกิจ (Economic) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใหค้วามใส่ใจอยูต่ลอดเวลา เพราะอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
สะทอ้นถึงระดบัก าลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคในตลาด และยงัสะทอ้นถึงความรุนแรงในการแข่งขนั
ดว้ย      ดงันั้นในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด จ าเป็นตอ้งเขา้ใจสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น 
ตลอดจน แนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตดว้ย แต่ทั้งน้ีอตัราการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรม 
อาจมีต่างกันไปหรืออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมหน่ึง อาจส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งตามมาได ้  

- สังคมและวฒันธรรม (Social and Culture) ธุรกิจในปัจจุบนัจะคอยติดตาม             
การเปล่ียนแปลงของค่านิยมและความสนใจของผูบ้ริโภค ท่ีเป็นตลาดเป้าหมายอยูเ่สมอ ๆ รวมถึง
ตอ้งติดตามกระแสความสนใจ วฒันธรรม และค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลง หรือก าลงัจะเปล่ียนแปลงไป
ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อจดัเตรียมสินคา้และบริการไปตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไดดี้ยิง่ข้ึน  

-  กฎหมายและการเมือง (Law and Politic) การติดตามการเปล่ียนแปลงใน
กฎหมาย การเมือง นโยบาย ข้อบงัคับ หรือระเบียบต่าง ๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้กิจการสามารถ
วิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจไดดี้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
แล้ว ส่ิงแวดล้อม  ดงักล่าว ยงัอาจเป็นส่ิงท่ีพลิกผนัสภาพการแข่งขนัและความได้เปรียบในการ
แข่งขนัใหก้บักิจการได ้ 

- เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งใกลชิ้ดแบบ 2 ทาง คือ เทคโนโลยมีีผลท าใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ขณะเดียวกนั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเขา้มามีอิทธิพลต่อรูปแบบการผลิตและการจดัจ าหน่ายสินคา้เป็นอย่างมาก 
และแนวโน้มท่ีจะเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจแบบโมเลกุล (molecular economy) ท่ีจะให้ความส าคญักบั              
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4 สาขา คือ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยีวสัดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี 
ท่ีจะใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาอุตสาหกรรมหลกั  ไดแ้ก่  อาหาร แฟชัน่ ยานยนต ์ซอฟทแ์วร์ และ
ท่องเท่ียว  ท  าให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นจ านวนมาก  อาทิ  ฟิล์มบรรจุภณัฑ์
เพื่อยดือายผุกัและผลไม ้ 

 
4.   การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)   

ภายหลงัจากวิเคราะห์และตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดแลว้  ธุรกิจสามารถ
น าเอาขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นประเมินสถานการณ์วา่  โดยช่ือยอ่วา่ “SWOT analysis” ดงัน้ี  

4.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors Analysis)  เป็นการตรวจสอบและ
ประเมินความพร้อมของกิจการในดา้นต่าง ๆ ภายใตขี้ดความสามารถและทรัพยากรท่ีมีอยู่  ทั้งน้ี
เพราะความพร้อมภายในของกิจการในการตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
เปรียบเสมือนดชันีท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จทางธุรกิจของกิจการไดอ้ยา่งหน่ึงดว้ย  ซ่ึงจะประกอบดว้ย
การน าเอาปัจจยัภายในต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นองคก์ร มาวิเคราะห์เพื่อคน้หาส่ิงท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ตน ดงัน้ี  

- การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) เป็นการวิเคราะห์ถึงข้อดี หรือข้อเด่นของ
กิจการ สินคา้ หรือบริการ ท่ีธุรกิจมีอยู่เหนือกวา่คู่แข่งขนั  ดงันั้นถา้ขอ้ดีท่ีมีอยูน่ั้นคลา้ยกบัขอ้ดีท่ี
คู่แข่งขนัมีอยู ่ก็จะไม่ถือวา่เป็นจุดแขง็ท่ีโดดเด่น  ซ่ึงการวิเคราะห์จุดแข็งของธุรกิจอาจพิจารณาจาก
ปัจจยัภายในของกิจการในดา้นต่าง ๆ อาทิ ส่วนประสมทางการตลาด  การเงิน  การผลิต  การจดัการ 
การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ช่ือเสียง ภาพพจน์ และส่วนครองตลาด จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งขันทางการตลาดว่า  ธุรกิจมีปัจจยัภายในใดเป็นจุดแข็งท่ีเด่นชัดเม่ือเปรียบเทียบกับ           
คู่แข่งขนั  

- การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) เป็นการวิเคราะห์ถึงขอ้เสียเปรียบหรือ
ขอ้ดอ้ยของกิจการ สินคา้ หรือบริการ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ซ่ึงปัจจยัภายในท่ี น ามาวิเคราะห์
จุดอ่อน จะใชปั้จจยัเดียวกบัปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาจุดแข็ง ซ่ึงจะช่วยให้กิจการสามารถหาวิธีในการ
แกไ้ขและเปล่ียนจุดอ่อนนั้น ใหเ้ป็นจุดแขง็ข้ึนมา หรืออาจใชจุ้ดแขง็ มาหกัลา้งจุดอ่อนท่ีมีอยู ่ 

4.2   การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis) เป็นการตรวจสอบ
และประเมินถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมและเปล่ียนแปลงได ้ แต่ปัจจยั
ดงักล่าวอาจสร้างโอกาส  หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการได ้โดยแยกการวิเคราะห์
เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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- การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) เป็นการวิเคราะห์ถึงข้อได้เปรียบ                     
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก ท่ีเอ้ือให้แผนการตลาดเป็นไปในทางท่ีราบร่ืนและสอดคล้องกับ
ทรัพยากรท่ีธุรกิจมีอยู ่การวเิคราะห์โอกาสจะพิจารณาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายนอกกิจการวา่ ส่งผล
ดีต่อการด าเนินงานดา้นการตลาดอยา่งไร อาทิ อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้งินต ่าลง แนวนโยบายสนบัสนุน
ธุรกิจของรัฐบาล อ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคสูงมากข้ึน หรืออตัราการวา่งงานท่ีลดต ่าลง เป็นตน้ 

- การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat) เป็นการวิเคราะห์ถึง ขอ้จ ากดัในการท าธุรกิจ
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานดา้นการตลาดของกิจการ  จนท าให้
แผนการตลาดไม่ราบร่ืนตามท่ีก าหนดไว ้ การวเิคราะห์อุปสรรคจะพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มภายนอก
วา่ส่งผลดา้นลบต่อการด าเนินงานอยา่งไร  เช่น  คู่แข่งขนัมีจ านวนสูงมากข้ึน น ้ ามนัราคาแพงข้ึน 
อ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง  กระแสความนิยมลดลง  หรือภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 

 
5.   การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลติภัณฑ์   

5.1  การแบ่งส่วนตลาด  
ช่ืนจิตร  แจง้เจนกิจ (2544, หน้า 15)  กล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภค หรือสินคา้ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยท่ีกลุ่มย่อยเหล่านั้น  จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจาก          
กลุ่มอ่ืน  แต่ทั้งน้ีสมาชิกในกลุ่มตลาดและสินคา้เดียวกนั  จะมีลกัษณะเหมือน  หรือคลา้ยคลึงกนั 
และแนวคิดการแบ่งส่วนตลาด  ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อคน้หาตลาดส่วนย่อย ท่ียงัไม่เคยมีผูผ้ลิตรายใด
เขา้ไป  และยงัใชป้้องกนัส่วนตลาดจากคู่แข่งขนั  รวมถึงใชค้น้หาฐานของตลาดส าหรับสินคา้ใหม่
ไดอี้กดว้ย 

ศรีสุภา  สหชยัเสรี  (2542, หน้า 38)  กล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาดเป็นกระบวนการ
จดัแบ่ง  ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะและพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีคลา้ยคลึงออกเป็นกลุ่ม ๆ  เช่น กลุ่มท่ีมี
ทศันคติ  ความเช่ือ  ท่ีอยู่อาศยั  รายได ้ และสถานภาพทางสังคมท่ีใกลเ้คียงกนั  ก็ให้ถือเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในตลาดเดียวกนั และกลุ่มดงักล่าวก็จะมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนจากกลุ่มอ่ืน 

อดุล  จาตุรงคกุล (2544, หน้า 157)  กล่าววา่การแบ่งส่วนตลาด  เป็นการแบ่งตลาด
ออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อหลายกลุ่ม  ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีความโดดเด่นด้านความตอ้งการคุณสมบติั หรือ
พฤติกรรมและผูซ้ื้อแต่ละกลุ่ม  จะต้องการสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดไม่เหมือนกัน              
ซ่ึงบริษทัตอ้งระบุวิธีการต่าง ๆ ให้แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเพื่อแบ่งส่วนตลาดและสร้างโฉมหน้าของ         
ส่วนตลาดท่ีไดม้า  
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ดังนั้ นการแบ่งส่วนตลาดเป็นการจัดแบ่งผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะเลือกมาเป็นลูกค้า
เป้าหมาย ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อจดัใหผู้บ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรม ความตอ้งการ และความ
สนใจท่ีคลา้ยกนั อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และแยกผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวให้อยูค่น
ละกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ให้เหมาะสมกบัส่วนตลาดท่ีจะเลือกต่อไป        

แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งผูบ้ริโภคโดยใช้ปัจจยัการแบ่งเพียงปัจจยัเดียว คงยงัไม่เพียงพอ  ท่ีจะใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกบุคคลกลุ่มนั้นมาเป็นตลาดเป้าหมายได้  เพราะผูบ้ริโภคกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ท่ีถึงแมจ้ะมีลกัษณะบางอย่างท่ีคลา้ยกนั แต่ก็จะมีลกัษณะย่อย ๆ  ท่ีแตกต่างกนั  จนท าให ้        
ในปัจจุบนั  จึงมีธุรกิจเป็นจ านวนมากไดจ้ดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นส่วนตลาดเล็ก ๆ มากข้ึน   

5.2  การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
แบร์เดนและลาฟอร์ง (Bearden & LaForge, 2004, p. 152)  กล่าววา่การเลือกตลาด

เป็นความพยายามท่ีบริษทัจะปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์และกลยุทธ์ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเขา้หาและ
จูงใจ  กลุ่มลูกคา้ท่ีมุ่งหวงัของตน  หรือกลุ่มตลาดเป้าหมายนัน่เอง  ซ่ึงกลุ่มผูมุ้่งหวงัอาจจะไดแ้ก่ 
กลุ่มของผูบ้ริโภค  หรือกลุ่มขององคก์ร  กลุ่มผูสู้งอาย ุ หรือกลุ่มนกัศึกษา  ท่ีบริษทัตอ้งการจะสร้าง
การแลกเปล่ียนทางการตลาดดว้ย  โดยท่ีในแต่ละกลุ่มจะตอ้งการสินคา้  บริการ  และโปรแกรมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั  นอกจากน้ีแลว้การเลือกตลาดเป้าหมาย อาจเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตลาด
เพียงบางกลุ่มจากตลาดรวมทั้งหมด หรือการเลือกตลาดเล็ก ๆ เพียงส่วนเดียว  หรือเลือกตลาด
ทั้งหมดก็ได ้  

เพลินทิพย ์ โกเมศโสภา  (2544, หนา้ 56) กล่าววา่การเลือกตลาดเป้าหมายของธุรกิจ 
เกิดจากการแบ่งส่วนตลาด  โดยใช้คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีความคล้ายคลึงกนั  และสามารถ
สร้างยอดขายจากกลุ่มผู ้บริโภคน้ีได้ด้วยต้นทุนท่ีถูกท่ีสุด  โดยการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเลือก
กลุ่มเป้าหมายนั้น  กลุ่มแรกท่ีตอ้งก าหนดให้ชดัเจน  คือกลุ่มเป้าหมายหลกัซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการ
ส่ือสารถึงโดยตรงและกลุ่มเป้าหมายรอง  ซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดท่ีเล็กกว่าแต่มีแนวโน้มในการท า         
ก าไรสูง  

การเลือกตลาดเป้าหมาย จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อใช้วิเคราะห์สภาพของตลาดโดยรวมก่อน  จากนั้นจึงน ามาก าหนดเป็นส่วน
ตลาด (Market Segment) และตลาดเป้าหมาย (Target Market) จนในท่ีสุดกิจการจะไดก้ลุ่มคนท่ีจะ
มาเป็นลูกค้า (Customer) แต่ทั้งน้ีต้องตดัสินใจว่าจะเลือกตลาดเป้าหมายท่ีครอบคลุมไปยงั           
ส่วนตลาดใดบา้ง  ซ่ึงธุรกิจสามารถเลือกตลาดเป้าหมายได ้3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 
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5.2.1.  การมุ่งตลาดเป้าหมายโดยรวม (Mass Market) การมุ่งตลาดเป้าหมายโดยรวม
หรือการเลือกตลาดท่ีไม่แตกต่างกนัเป็นการเลือกตลาดเป้าหมายท่ีครอบคลุมในส่วนตลาดทั้งหมด  
การเลือกตลาดในลกัษณะน้ีเพราะกิจการไดว้เิคราะห์รูปแบบความชอบและความตอ้งการของตลาด
แลว้เห็นวา่ตลาดมีความตอ้งในสินคา้และบริการท่ีกิจการก าลงัจะผลิตไปตอบสนองท่ีคลา้ยคลึงกนั 
อีกทั้งปัจจยัความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตร์  ประชากร  จิตวิทยา  และพฤติกรรม  ก็ไม่น่าจะมีผล
ต่อการใชสิ้นคา้ดว้ย  ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการเหล่านั้น  ก็ไม่
มีความแตกต่างกนัในแต่ละส่วนตลาด ดงันั้นการมุ่งตลาดเป้าหมาย  โดยรวมจึงเหมาะกบัสินคา้
สะดวกซ้ือ  หรือสินคา้ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐาน            
ของคน 

5.2.2  การมุ่งตลาดเป้าหมายหลายกลุ่ม (Multiple Markets) การมุ่งตลาดเป้าหมาย
หลายกลุ่มหรือการเลือกตลาดเป้าหมายท่ีแตกต่าง  เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายในหลาย ๆ กลุ่ม
ตลาด  ซ่ึงการเลือกตลาดในลกัษณะน้ีก็เพราะกิจการไดว้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่  ตลาดแต่ละส่วนยอ่มมี
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป  ตามสภาพภูมิศาสตร์  ประชากร  จิตวิทยา  พฤติกรรม  และอ่ืน ๆ  
นอกจากน้ีการเผชิญกับสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน ก็ส่งผลให้ธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์                  
ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกลุ่มตลาดมากข้ึน  รวมถึงตอ้งใชว้ิธีการส่ือสารการตลาดและกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละกลุ่มตลาดดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีกิจการจะมุ่งท าตลาด
ก่ีกลุ่มนั้นก็ข้ึนอยูก่บัความพร้อม  ทรัพยากรการเงิน  และขีดความสามารถของแต่ละธุรกิจ 

5.2.3  การมุ่งตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  การมุ่งตลาดเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่มเป็นการเลือกตลาดเพียงส่วนเดียว  จากหลายส่วนตลาดมาเป็นตลาดเป้าหมาย  เหมาะกบั
กิจการท่ีมีทรัพยากรและศกัยภาพทางการตลาดท่ีค่อนขา้งจ ากดั  หรือเหมาะกบัธุรกิจท่ีเขา้สู่ตลาด
ใหม่ จึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรทรัพยากรให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (กุณฑลี  ร่ืนรมย,์ 2547, หนา้ 
50)  แต่อยา่งไรก็ตามการเลือกตลาดในลกัษณะน้ีอาจพบไดใ้นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่  มีสินคา้อยู่ใน
ตลาดหลายประเภทและหลายตรา  แต่ก็มีสินคา้และบริการบางอยา่งท่ีผลิตข้ึน  โดยให้มีคุณสมบติั    
ท่ีเหมาะกบับางกลุ่มตลาดเท่านั้น  ดงันั้นการเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม  จึงตอ้งเนน้จุดเด่นและความเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในตลาดของสินคา้ประเภทนั้น ใหป้รากฏแก่สายตาลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด   

5.3   การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
สุปัญญา ไชยชาญ (2543, หนา้ 210) กล่าววา่ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ หมายถึงทศันคติของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อประโยชน์ส าคญัท่ีพวกเขาจะไดจ้ากการบริโภคผลิตภณัฑ์  ดงันั้นต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
จึงเป็นต าแหน่งท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค อนัเป็นปัญหาของบริษทัวา่  บริษทัจะตดัสินใจให้ผูบ้ริโภค
มองดูผลิตภณัฑข์องตนเองวา่เป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั 
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สุดาดวง   เรืองรุจิระ (2543, หนา้ 71) กล่าววา่ต าแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นการสร้างจุดเด่น
และภาพพจน์เฉพาะท่ีจะเขา้ไปครองใจกลุ่มผูซ้ื้อเพื่อให้เขายอมรับ  จดจ า  และเลือกผลิตภณัฑ์ของ
เราเสมอ  หรือเป็นการก าหนดจุดขายของแต่ละกิจการแต่ละผลิตภณัฑห์รือแต่ละตรานัน่เอง 

วารินทร์  สินสูงสุด (2543, หน้า 24)  กล่าวว่าต าแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นกระบวนการ            
ท่ีจะท าใหสิ้นคา้  หรือบริการของธุรกิจ  ใหเ้ขา้ไปนัง่อยูใ่นใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายของ
บริษทั   

ดงันั้นการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ จึงเป็นการก าหนดจุดยืนของสินคา้ใดสินค้า
หน่ึง หรือตราใดตราหน่ึงของกิจการ  ให้เขา้ไปอยู่ในการรับรู้ของลูกคา้อย่างมัน่คง  โดยท่ีจุดยืน
ดงักล่าวจะตอ้งมีความแข็งแกร่งมากพอท่ีจะไม่ให้คู่แข่งขนั  สามารถเขา้มาแทนท่ีจุดยืนนั้นได ้
นอกจากน้ีแล้ว  การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์จะเก่ียวโยงไปถึงการออกแบบโปรแกรม                     
ทางการตลาด  และการก าหนดส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ดว้ย  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้กิจการตอ้งตอบ
ค าถามว่า  ตนต้องการให้สินค้าและบริการเป็นท่ีรับรู้ของลูกค้าอย่างไร  ดังนั้นหากต าแหน่ง
ผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากเท่าใดแลว้  ต าแหน่งผลิตภณัฑ์นั้นก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคไดม้ากเท่านั้น 

 
6.  การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด   

6.1  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึงการประสมท่ีเขา้กนัได้อย่างดีเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัของผลิตภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  ดงันั้นกลยุทธ์          
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) จึงประกอบไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

6.1.1  กลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ส่วนประสมผลิตภณัฑ์เป็น
ประเภทและจ านวนรายการของสินค้าและบริการทั้ งหมดท่ีกิจการน าเสนอต่อตลาด  ภายใต้
ความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการ  ไปตอบสนองต่อความตอ้งการของส่วนตลาดท่ีกิจการ
ไดเ้ลือกไว ้ซ่ึงส่วนผสมผลิตภณัฑ์ สามารถอธิบายไดใ้นมิติของความกวา้งความยาว  และความลึก
ของส่วนผสมผลิตภณัฑ ์และความต่อเน่ืองของส่วนผสมผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  

-  ความกว้างของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Width)  ความกวา้งของ
ส่วนผสมผลิตภณัฑ์  หมายถึงจ านวนรายการในสายผลิตภณัฑ์ท่ี แตกต่างกนัในแต่ละสาย  ดงันั้น
ความกว้างของส่วนผสมผลิตภัณฑ์  จึงเป็นกลุ่มของสินค้าท่ีอยู่ในสายผลิตภัณฑ์แต่ละสาย                   
ซ่ึงสายผลิตภณัฑ์เหล่านั้นจะมีความเก่ียวเน่ืองกนัอย่างใกลชิ้ดของหน้าท่ี  รวมไปถึงการจ าหน่าย
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเดียวกนั  ร้านคา้ประเภทเดียวกนั  และก าหนดราคาท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ย 
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-  ความลึกของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Depth) ความลึกของ
ส่วนผสมผลิตภณัฑ ์ หมายถึงจ านวนรายการของสินคา้แต่ละประเภทในแต่ละสายผลิตภณัฑ์  หรือ
เป็นรุ่นของสินคา้ท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑใ์นแต่ละสาย  

-  ความยาวของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Length) ความยาวของ
ส่วนผสมผลิตภณัฑ์  หมายถึงจ านวนรายการทั้งหมดในส่วนผสมผลิตภณัฑ์  หรือเป็นจ านวน
รายการของสินคา้ในแต่ละประเภท และในแต่ละสายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเม่ือรวมเอาจ านวนประเภทของ
ผลิตภณัฑทุ์กสายผลิตภณัฑ์เขา้ดว้ยกนั  จะไดค้วามยาวของส่วนผสมผลิตภณัฑ ์

อย่างไรก็ตามการจะให้ส่วนผสมผลิตภณัฑ์ของตนมีความกวา้ง  ความยาว และ
ความลึกของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ เท่ า ใด   จ า เ ป็นต้องพิจารณาปัจจัย ต่อไป น้ีประกอบ                       
การตดัสินใจ  คือความสามารถในการจดัการ  ถ้ากิจการผลิตและสรรหาสินคา้มาจ าหน่ายให้กบั
ลูกคา้ในปริมาณมากแลว้จะตอ้งสามารถดูแลรักษาสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  นอกจากน้ีควรพิจารณาว่า 
ตนสามารถน าเสนอสินคา้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ไดม้ากเพียงใด 
โดยเปรียบเทียบต้นทุนการแสวงหาสินค้ากับต้นทุนในการผลิตสินค้าว่า  วิธีใดจะคุ้มค่าแก่                 
การด าเนินงานมากกวา่กนั  ความชดัเจนของส่วนผสมผลิตภณัฑ์  สินคา้แต่ละรายการในส่วนผสม
ผลิตภณัฑ์ ควรมีความแตกต่างกนัท่ีชัดเจนในด้านคุณประโยชน์ท่ีจะให้กบัลูกคา้  ทั้งน้ีเพื่อมิให้
ลูกค้าเกิดความสับสนในการซ้ือ  และสามารถรับประโยชน์จากการเลือกสินค้าท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลาย  อตัราการขายและผลก าไร  กิจการควรบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราการหมุนเวียนของ  
สินคา้  ยอดขาย  และอตัราก าไรต่อหน่วยของสินคา้แต่ละรายการไว ้ ทั้งน้ีเพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการเพิ่มจ านวนการผลิต หรือการขยายก าลงัการผลิต   

ในทา้ยสุดจะตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกนัของส่วนผสมผลิตภณัฑ์สายผลิตภณัฑ์
ท่ีกิจการมีอยู่ทั้ งหมดต้องมีความสอดคล้องกันทั้งด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ในการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภค   ดงันั้นการตดัสินใจเพิ่ม ลด และเปล่ียนแปลงรายการสินคา้และสายผลิตภณัฑ์  จึงตอ้ง
ค านึงถึงผลกระทบดงักล่าวดว้ย  อาทิ  การเลิกผลิตสินคา้บางรายการ  อาจท าให้ลูกคา้มองวา่ สินคา้
และบริการของกิจการไม่มีคุณภาพ  จึงตอ้งเลิกผลิตและมีมุมมองว่า  สินคา้ท่ีก าลงัใช้อยู่อาจไม่ดี
ตามไปดว้ย  

6.1.2  กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) แมจ้ะมีวิธีการตั้งราคาสินคา้ไดห้ลายวิธี    
แต่ในการจ าหน่ายสินคา้จริงในตลาด  อาจจะไม่จ  าหน่ายสินคา้ตามราคาท่ีค านวณไวก้็ได้  ทั้งน้ี
เพราะกิจการยงัมีกลยทุธ์  ราคาต่าง ๆ  ส าหรับใชใ้นการแข่งขนั  และการแยง่ชิงลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือ
ท่ีจ ากดั ดงัน้ี  
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-  กลยุทธ์ราคาตามตลาด (Market Pricing Strategy) กลยุทธ์ราคาตาม
ตลาด หรือใกลเ้คียงกบัตลาด เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะกบัสินคา้ท่ีสร้างความแตกต่างในตวัเองไดย้าก 
หรือแมมี้ความแตกต่าง  แต่ลูกคา้ก็ไม่ไดใ้ส่ใจกบัจุดท่ีแตกต่างนั้นมากนกั  เช่น  การตั้งราคาน ้ าตาล
ทราย เกลือ  และน ้ าด่ืมหรือสินคา้โภคภณัฑ์ (commodity products)  กลยุทธ์ราคาตามตลาดจะช่วย
ป้องกนัการเปล่ียนยีห่อ้ของลูกคา้ไดดี้และยงัสามารถหลีกเล่ียงสงครามราคาดว้ย 

-  กลยุทธ์ราคามาตรฐาน (Standard Pricing Strategy) กลยุทธ์ราคา
มาตรฐานเป็นกลยุทธ์การตั้งราคา  โดยอาศยัราคาสินค้าของคู่แข่งขนัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด             
กลยุทธ์  ทั้งน้ีเพราะกิจการไดว้ิเคราะห์การตั้งราคาสินคา้ของคู่แข่งขนัมาเป็นอย่างดี  และเห็นว่า 
ราคาสินคา้ท่ีคู่แข่งขนัตั้งข้ึนมานั้นเป็นราคาท่ีกลุ่มลูกคา้มีความพึงพอใจมาก  ดงันั้นกิจการจึงน าเอา
ราคาดงักล่าว  ก าหนดเป็นมาตรฐานราคาให้กบัสินคา้ของตน  เช่น  การตั้งราคาของหนงัสือพิมพ ์
คม-ชดั-ลึก ท่ีอาศยัการตั้งราคาของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและเดลินิวส์มาเป็นฐานในการตั้งราคา 

-  กลยุทธ์ราคาสูงพเิศษ (Prestige Pricing Strategy) การใชก้ลยุทธ์ราคาสูง
พิเศษเป็นกลยุทธ์ท่ีน ามาใชเ้ม่ือธุรกิจเช่ือวา่  ถา้สินคา้ของตนมีความโดดเด่นและไดรั้บการยอมรับ
จากตลาดสูงมาก ๆ แล้ว  ลูกคา้จะไม่ใส่ใจในราคาเท่ากบัคุณภาพและภาพพจน์ของสินคา้ เช่น 
นาฬิกาคอลเลคชัน่โปโลของเพียเจตข์องสุภาพบุรุษ ท่ีประดบัเพช็รเต็ม  ตวัเรือน 501 เม็ด  ตั้งราคา
สูงถึงเรือนละ 38 ล้านบาท  และของสุภาพสตรี 466 เม็ด  ราคา 22 ล้านบาท  หรือเรม่ีมาแตง            
เอก็ซ์พีตั้งราคาถึงขวดละ 4,500 บาท  ในขณะท่ีแม่โขงราคาประมาณ 165 บาท  เท่านั้น   

-  กลยุทธ์ราคาเท่ากันทุกส่วนตลาด (Equal Pricing Strategy)  กลยุทธ์
ราคาเท่ากนัทุกส่วนตลาดเป็นกลยทุธ์ราคาท่ีก าหนดไวเ้ท่ากนัทุก ๆ ส่วนตลาด  ซ่ึงท าไดโ้ดยการติด
ราคาสินคา้ลงบนกล่องหรือบรรจุภณัฑ ์ กลยทุธ์น้ีมีขอ้ดี  คือ  กิจการสามารถควบคุมราคาไดดี้  แต่มี
ขอ้เสีย  คือ  ถา้ผูบ้ริโภคอยูต่่างสถานท่ีกนั  เขาก็จ  าเป็นตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายในบางส่วน  ทั้งน้ีเพราะ
ค่าใชจ่้ายเหล่านั้น  จะรวมอยูใ่นตน้ทุนสินคา้แลว้  เช่น  โดยความจริงแลว้ถา้โรงงานตั้งอยูก่รุงเทพฯ 
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพฯ  ก็น่าจะซ้ือไดถู้กกวา่คนท่ีอยูต่่างจงัหวดั เพราะใกลแ้หล่งผลิตมากกวา่   

-  กลยุทธ์ราคาร่วมกบัการให้ส่วนลด (Discount Pricing Strategy)  กลยุทธ์
ราคาในลกัษณะน้ี  มกัก าหนดราคาของสินคา้และบริการ ร่วมกบัการให้ส่วนลดต่าง ๆ กบัลูกคา้   
ซ่ึงธุรกิจสามารถใช้กลยุทธ์ราคาร่วมกบัการให้ส่วนลด  อาทิ  ส่วนลดการคา้ (Trade Discount)            
มกัเป็นส่วนลดท่ีธุรกิจจดัให้กบัตวักลางทางการตลาดต่าง ๆ ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount)   
เป็นส่วนลดท่ีกิจการให้กับลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าในปริมาณตามท่ีก าหนด ส่วนลดเงินสด (Cash 
Discount) เป็นส่วนลดท่ีธุรกิจให้กบัพ่อคา้คนกลาง  เพื่อตอ้งการดึงดูดใจให้ซ้ือดว้ยระบบเงินเช่ือ 
แลว้ค่อยน าเงินช าระค่าสินคา้ในภายหลงั  หรือจูงใจให้ลูกคา้ท่ีมีอ านาจการซ้ือท่ีจ ากดั  ให้สามารถ



48 

ครอบครองสินคา้ได ้ ส่วนลดตามภูมิศาสตร์ (Geographic Discount) เป็นส่วนลดในราคาสินคา้ท่ี
ให้กบัลูกคา้ ท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในสถานท่ีต่าง ๆ กนั  ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) เป็น
ส่วนลดท่ีใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้และบริการชนิดเดียวกนัในฤดูกาลท่ีต่างกนั  และส่วนลดตามความ
แตกต่างของลูกคา้ (Customer Discount) เป็นส่วนลดท่ีกิจการจะให้ตามลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของ
กลุ่มลูกคา้  

- การตั้งราคาเลขคี่  (Odd Pricing)  กลยุทธ์ราคาท่ีลงท้ายด้วยเลขค่ี  
โดยเฉพาะ         เลขเก้าเหมาะจะตั้งราคาในสินคา้สะดวกซ้ือ ท่ีราคาไม่สูงนัก  เพราะจะท าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ สินคา้นั้นถูกกวา่ราคาเป็นจ านวนเตม็  เช่น  การตั้งราคารองเทา้คู่ละ 189 บาท  แทน
การตั้งราคา 190 บาท   

- การตั้งราคาเชิงระดับ (Price Lining) เป็นกลยุทธ์ราคาท่ีก าหนดข้ึน
เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดแ้ยกแยะระดบัคุณภาพของสินคา้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัราคาเป็นเกณฑ์ในการแยก
ความแตกต่างนั้น กลยุทธ์ราคาในลกัษณะน้ี จะช่วยป้องกนัการต่อรองราคาของผูซ้ื้อไดเ้ป็นอยา่งดี 
เพราะลูกคา้สามารถท่ีจะแยกแยะถึงคุณภาพของสินคา้และบริการดว้ยระดบัราคาท่ีก าหนดไว ้ แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งแสดงความเด่นของสินคา้ให้ชดัเจน เพื่อให้ลูกคา้สามารถแยกถึงความแตกต่างได ้เช่น 
การตั้งราคาของเส้ือแถวท่ี 1 ราคา 300 บาท แถวท่ี 2 ราคา 500 บาท และ แถวท่ี 3 ราคา 900 บาท  
ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดว้า่ เส้ือราคา 900 บาทจะมีคุณภาพดีกวา่เส้ือราคา 500 บาท   

- การลดราคาขาย (Mark Down Pricing) เป็นกลยุทธ์ราคาท่ีใช้เพื่อ
ตอ้งการปิดการขาย ทั้งน้ีเพราะจ าเป็นตอ้งเช็คยอดขายในรอบปี หรือลดราคาในสินคา้ท่ีมีต าหนิจาก
โรงงาน สินคา้มือสอง หรือสินคา้ท่ีคงเหลืออยูใ่นคลงัจ านวนมาก ซ่ึงหากไม่ลดราคาแลว้ จะท าให้
สินคา้ล้นสต็อก ประกอบกบัสินคา้ใหม่อาจเขา้มาทบัรุ่นได ้จึงจ าตอ้งเร่งระบายสินคา้เดิมให้เร็ว
ท่ีสุด   

- การตั้งราคาตามสายผลิตภัณฑ์ (Line Extension Pricing) นบัวา่เป็นกล
ยุทธ์ราคาท่ีธุรกิจก าหนดให้กบัสินคา้ตราใดตราหน่ึงก่อน และเม่ือตราสินคา้นั้นเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแลว้ จึงมีการขยายสายผลิตภณัฑ์พร้อมกบัปรับราคาข้ึน หรือลดราคาลงจากเดิม เช่น โตโยตา้
มีรถยนต ์รุ่นท่ีราคาต ่าสุดคือโซลูน่า  ราคาปานกลางคือโคลโรลล่า  และราคาท่ีสูงข้ึน  คือ  อลัทีส
และคมัร่ี หรือฮอนดา้  ในรุ่นราคาต ่าสุดคือซิต้ี  ราคาปานกลางคือซีวคิและราคาสูงคือแอคคอร์ด   

นอกจากกลยุทธ์ราคาตามขา้งตน้แลว้ ธุรกิจยงัสามารถใชก้ลยุทธ์ราคาในลกัษณะอ่ืน 
ๆ ไดอี้ก อาทิ การตั้งราคาท่ีแตกต่างกนัตามขนาด เช่น โทรทศัน์ขนาดจอภาพแตกต่างกนัจะตั้งราคา
ท่ีแตกต่างกนั หรือการตั้งราคาท่ีแตกต่างกนัตามคุณภาพ เช่น 100 ไพเพิร์ส หมกับ่ม 8 ปีจะตั้งราคา
สูงกวา่ 100 ไพเพิร์สท่ีหมกับ่ม 5 ปี หรือการตั้งราคาสินคา้ท่ีเป็นผลพลอยได ้(By Product Pricing) 
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เช่น ฟาร์มเล้ียงไก่จะมีสินคา้พลอยไดคื้อไข่ไก่และข้ีไก่ส าหรับท าปุ๋ย หรือการตั้งราคาเป็นสองส่วน 
(Two Part Pricing)  เช่น  การคิดอตัราบตัรผา่นประตูของสวนสนุกส่วนหน่ึงและคิด อตัราบริการ
เคร่ืองเล่นอีกส่วนหน่ึง  หรือการตั้งราคาสินคา้ขายรวมห่อ  หรือขายควบ (Product Bundling 
Pricing) เช่น การคิดอตัราค่าบริการห้องพกัร่วมกบัอาหารเชา้ในราคาถูก  หรือการตั้งราคาสินคา้ท่ี
ตอ้งใช้ร่วมกบัสินคา้หลกั (Captive Pricing)  เช่น  การตั้งราคาของเคร่ืองปร๊ินเตอร์กบัตลบัหมึก  
เป็นตน้  

6.1.3  กลยุทธ์ช่องทาง การจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ในการจดัจ าหน่ายสินคา้
จะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจว่า  กิจการจะใช้ระดบัของช่องการจดัจ าหน่ายอย่างไร  ซ่ึงระดบัของ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง  จ  านวนของคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีเขา้มาปฏิบติั
หน้าท่ี หรือท ากิจกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้น  ทั้งน้ีเพื่อให้ผลิตภณัฑ์และ
บริการนั้น สามารถเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การพิจารณาถึงระดบั
ของช่องทางการจดัจ าหน่าย อาจพิจารณาไดต้ามโครงสร้างหลกั 2 ประการ ดงัน้ี 

-  ช่องทางตรง (Direct Channel) ช่องทางตรง  หมายถึงช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีผูผ้ลิต ขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยตรง  โดยไม่ตอ้งอาศยัคน
กลางในการช่วยจ าหน่ายสินคา้และบริการเลย  ดงันั้นช่องทางน้ีจึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  ช่องทาง      
ศูนยร์ะดบั  ซ่ึงการใชช่้องทางตรงท าไดห้ลายรูปแบบ  โดยใชก้ารจดัการโลจิสติกส์และการบริหาร
โซ่อุปทานช่วยในการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ธุรกิจ  เช่น  การใชพ้นกังานขายไปจ าหน่าย
สินคา้ตามแหล่งท่ีอยู่ของลูกคา้  อาทิ  บริษทัแอมเวย ์ เปิดสาขาและส านกังานขายของบริษทัตาม
จงัหวดัต่าง ๆ  และใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือช่วยขาย  นอกจากน้ีแล้ว 
การขายตรงยงัรวมถึงการขายโดยใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติั  การเปิดสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายดว้ย 
อย่างไรก็ตาม  การใช้ช่องทางตรงมกัมีปัญหาดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีไม่ทัว่ถึง  และยงัไม่เหมาะกบั
ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้หลายประเภท หรือผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีตอ้งการการเขา้ถึงลูกคา้สูง  

 -  ช่องทางอ้อม (Indirect Channel) ช่องทางออ้ม หมายถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีผูผ้ลิต  ขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม  โดยอาศยัคนกลางช่วยในการจดั
จ าหน่าย  ซ่ึงคนกลางในตลาดบริโภค  หมายถึงตวัแทน  ผูค้ ้าส่ง  ผูค้ ้าปลีก  หรือผูจ้ดัจ  าหน่าย           
ส่วนตลาดอุตสาหกรรม หมายถึงตวัแทนผูผ้ลิต สาขา การขายของผูผ้ลิต และผูจ้ดัจ  าหน่ายช่องทาง
ออ้มประกอบไปดว้ยระดบัของช่องทางต่าง ๆ คือ   
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1)  ช่องทางหน่ึงระดบั (One Level Channel) หมายถึง ระบบช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีผูผ้ลิต ขายสินค้าให้กับผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม  โดยผ่านคนกลางเพียง                  
1 ระดบั ซ่ึงในตลาดผูบ้ริโภคจะจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านผูค้ ้าปลีก แต่ในตลาดอุตสาหกรรมจะ
จ าหน่ายผา่นตวัแทนผูผ้ลิต ส านกังานขาย สาขาของผูผ้ลิต หรือผา่นผูจ้ดัจ  าหน่ายอุตสาหกรรมก็ได ้ 

2)  ช่องทางสองระดบั (Two Level Channel) หมายถึงระบบช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีผูผ้ลิตจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยผา่นคนกลาง 2 ระดบั 
หรือ 2 กลุ่ม  ซ่ึงในตลาดบริโภคจะจ าหน่ายให้ผูค้า้ส่งและผูค้า้ส่งจะส่งต่อให้ผูค้า้ปลีก  จากนั้นผูค้า้
ปลีกจึงค่อยน าสินคา้ส่งต่อไปยงัตลาด  หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  แต่ในตลาดอุตสาหกรรมจะผ่าน
ตวัแทนผูผ้ลิต  ส านกังานขาย  หรือสาขาของผูผ้ลิต  ไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่ายอุตสาหกรรม จากนั้นผูจ้ดั
จ  าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม  จึงจ าหน่ายสินคา้เหล่านั้นใหก้บัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมต่อไป  

3)  ช่องทางสามระดบั (Three Level Channel)  หมายถึงระบบช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีผูผ้ลิตขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม  โดยผ่านคนกลาง 3 ระดบั 
หรือผ่าน 3 กลุ่ม  ซ่ึงในตลาดบริโภคจะจ าหน่ายสินคา้ให้ผูค้า้ส่งและผูค้า้ส่งจะส่งสินคา้ต่อให้ผูค้า้
ส่งอิสระ  จากนั้นผูค้า้ส่งอิสระ จึงค่อยน าสินคา้ส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยต่อไป  

4)  ช่องทางจัดจ าหน่ายมากกว่าสามระดับ  หมายถึงระบบช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีผูผ้ลิตขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม  โดยผ่านคนกลางมากกว่า               
3 ระดบัข้ึนไป  ซ่ึงในตลาดบริโภค  ผูผ้ลิตจะน าสินคา้จ าหน่ายผา่นไปยงัผูค้า้ส่ง  ผูค้า้ส่งอิสระ  และ
ผูค้า้ปลีก  ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็จะมีตวักลางย่อยคอยช่วยด าเนินการกระจายสินคา้ให้กบัตน  ส่วนใหญ่
สินคา้ท่ีนิยมใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายในลักษณะน้ี  จะเป็นสินคา้ท่ีต้องการการเข้าถึงตลาดท่ี               
สูงมาก ๆ  เช่น  สินคา้สะดวกซ้ือท่ีมีกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีกวา้งมาก  และอยูอ่ย่างกระจายตวั  อาทิ     
น ้าด่ืม  ขา้วสาร   

6.1.4  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เน่ืองจากการส่งเสริม
การตลาดเป็นส่วนของการส่ือสาร ดงันั้นในท่ีน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการส่ือสารการตลาด ดงัน้ี   

วตัถุประสงคก์ารส่ือสารเพื่อตอบสนองดา้นความเขา้ใจ (Cognitive) ความรู้สึก 
(Affective) และพฤติกรรม (Behavior) ของผูรั้บข่าวสารท่ีผูส่้งสารตอ้งการ  ซ่ึงวตัถุประสงค ์        
การส่ือสาร  สามารถใชแ้บบจ าลองล าดบัขั้นการตอบสนอง (Hierachy-of-Effects Model) ดงัภาพ            
ท่ี 2.2 

 
 
 



51 

 

ขั้นการตอบสนอง (Stage) 
วตัถุประสงคก์ารส่ือสารการตลาดตาม 
แบบจ าลองล าดบัขั้นการตอบสนอง 

 รับรู้ (Awareness) 
ขั้นความเขา้ใจ (Cognitive Stage)  
 ความรู้ (Knowledge) 
 ชอบ (Liking) 
ขั้นความสนใจ (Affective Stage) ชอบมากกวา่ (Preference) 
 เช่ือมัน่ (Conviction) 
ขั้นพฤติกรรม (Behavior Stage) ซ้ือ (Purchase) 

 

ภาพที ่2.2  วตัถุประสงคก์ารส่ือสารการตลาดตามแบบจ าลองล าดบัขั้นการตอบสนอง 
ทีม่า : คอทเลอร์.(2543) 

 
จากภาพท่ี 2.2  การตอบสนองของผูรั้บข่าวสารทางการตลาด  หรือกลุ่มเป้าหมายทาง

การตลาด ตามแบบจ าลองล าดบัขั้นการตอบสนอง สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 ขั้น คือ 
1.  ขั้นการรับรู้ (Awareness)  หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดสามารถจดจ าช่ือ            

ตราสินคา้ (Brand) ได ้
2.  ขั้นความรู้ (Knowledge)  หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดอาจจดจ าตราสินคา้ได้

บา้งแลว้แต่มีขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นไม่มากพอ 
3.  ขั้นชอบ (Liking) หมายถึงความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายฯเม่ือไดรั้บรู้ (Awareness) 

และมีความรู้ (Knowledge) เก่ียวกบัตราสินคา้นั้นดีแลว้ 
4.  ขั้นชอบมากกว่า (Preference)  หมายถึงกลุ่มเป้าหมายรู้สึกชอบตราท่ีได้รับ               

การส่ือสารมากกวา่ตราอ่ืน ๆ  แต่ความช่ืนชอบยงัไม่มากพอท่ีจะท าใหต้ดัสินใจซ้ือตราสินคา้นั้น 
5.  ขั้นเช่ือมัน่ (Conviction) หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดช่ืนชอบตราสินคา้นั้น

มากพอจนท าใหเ้กิดความรู้สึกเช่ือมัน่วา่จะตดัสินใจซ้ือตราสินคา้นั้น 
6.  ขั้นท าการซ้ือ (Purchase) หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดตดัสินใจซ้ือตราสินคา้ท่ี

ไดรั้บการส่ือสารการตลาดนั้นไวใ้ชง้าน 
การตดัสินใจเลือกส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (Deciding on the Marketing 

Communication Mix) เป็นการตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 5 ประเภท  โดยมี           
ดงัรายละเอียดของเคร่ืองมือต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
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1.  การโฆษณา (Advertising) มานพ ชุ่มอุ่น (2550) ไดใ้ห้ความหมายของโฆษณาไว้
ว่าเป็นการส่ือสารท่ีผู ้ท  าโฆษณา  ผูผ้ลิตสินค้า  และบริการต้องการส่ือสารข้อมูลไปยงักลุ่ม                      
ผูค้าดหวงัเพื่อจูงใจ  และกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในสินคา้และบริการเหล่านั้นจนน าไปสู่การซ้ือ
สินคา้ในท่ีสุด  โดยท่ีผูโ้ฆษณาและผูผ้ลิตตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเอง 

1.1  ส่ือหลกัในการโฆษณา  การโฆษณาสามารถใช้ส่ือหลกัหลากหลายชนิดท่ีมี
ความแตกต่างกันในด้านขีดสามารถในการเข้าถึง  ความถ่ี  ผลกระทบ  ต้นทุน  ตลอดจน                      
ขอ้ไดเ้ปรียบ  และขอ้จ ากดั  ส่ือหลกัการโฆษณาประกอบไปดว้ย 

-  หนงัสือพิมพ ์ เป็นการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพข์่าว  หนงัสือพิมพธุ์รกิจ 
นิตยสาร  และวารสารต่าง ๆ 

-  โทรทศัน์  เป็นการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ต่าง ๆ 
-  วทิย ุ เป็นการโฆษณาในส่ือวทิยกุระจายเสียงทั้ง AM และ FM 
-  นิตยสาร  เป็นการโฆษณาผา่นส่ือนิตยสารรายปักษ ์รายสัปดาห์ และ               

รายเดือน 
-  ส่ือกลางแจง้  เป็นการโฆษณาบนแผ่นป้ายโฆษณากลางแจง้ท่ีติดตั้งในจุด             

ท่ีจะมีผูพ้บเห็นไดม้าก เช่นบนเส้นทางเดินทาง ส่ีแยกท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
- โบรชัวร์ เป็นการโฆษณาในกระดาษแผ่นพบัท่ีแจกจ่ายให้แก่ผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมาย 
1.2  ส่ืออ่ืนๆ นอกเหนือจากส่ือโฆษณาหลกัทั้ง 6 ประเภทแลว้การโฆษณา ณ จุด

ขาย (Point-of-Purchase Advertising) ก็เป็นการส่ือสารการตลาดในอุดมคติเน่ืองจากส่ือสาร         
ในช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือ  การใชง้านโฆษณา ณ จุดขายสามารถท าไดห้ลายแบบคือ 
สถานีวิทยุภายในของร้านปลีกชนิดลูกโซ่  โฆษณาท่ีรถเข็นสินค้า  รูปโฆษณาติดบนพื้น และ         
ส่ือโฆษณาในร้านคา้อ่ืน ๆ  ซ่ึงการท างานของโฆษณา ณ จุดขายประกอบดว้ย 4 ประการ (Chitty, 
2005) 

1.2.1  แจง้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) เป็นประโยชน์หลกัท่ีส าคญัท่ีสุดของ
การโฆษณา ณ จุดขาย การแจง้ขอ้มูลท าไดโ้ดยการท าสัญลกัษณ์ (Sign) แผน่ป้ายโฆษณา (Poster) 
การจดัแสดง (Displays) เป็นตน้ 

1.2.2  เตือนความจ า (Reminding) เป็นการแจง้เตือนกลุ่มเป้าหมายทางการ
ตลาดในตราสินคา้ (Brand) ท่ีเคยไดรั้บการโฆษณาผา่นส่ือมวลชนอ่ืน ๆ มากก่อนแลว้  ฉะนั้นเม่ือ
กลุ่มเป้าหมายฯเหล่าน้ีมาพบโฆษณา ณ จุดขายน้ีจึงเป็นการเตือนความจ าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้
ระลึกถึงตราสินคา้ท่ีเคยไดย้นิไดฟั้งมา 
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1.2.3  สนบัสนุนให้เกิดการซ้ือ (Encouraging) เป็นการใช้การโฆษณา ณ จุด
ขายโนม้นา้วกระตุน้ท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ในแบรนดห์น่ึง ๆ 

1.2.4  การสนบัสนุนการคา้ (Merchandising) เป็นการร่วมมือระหว่างผูผ้ลิต 
เจา้ของแบรนด์สินคา้ร่วมกบัร้านคา้ปลีกเพื่อท าให้ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์หน่ึง ๆ หรือเพิ่ม
ยอดขายใหแ้ก่ร้านคา้ปลีก 

2. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นการใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการขาย  เช่น
การลดราคา  การแลกหรือแจกของท่ีระลึก  รวมทั้งการให้ทดลองใชสิ้นคา้  เพื่อกระตุน้ให้เกิดการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว 

3. การประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าว (Public Relation) คุณลกัษณะเด่นของการ
ประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวท่ีแตกต่างจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆไดแ้ก่มีเป็นเร่ืองราว
น าเสนอเป็นข่าว  บทความตีความ  ซ่ึงจะมีประโยชน์เม่ือผนวกใชก้บัสวนประสมการตลาดอ่ืน ๆ 

4. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการใช้พนักงานขายส่ือสารเพื่อ               
โนม้นา้ว  สร้างความชอบ  และตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการใช้ส่ือท่ีสามารถส่งตรงถึง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ  ส่ือท่ีสามารถใช้ในการตลาดทางตรงเช่น  จดหมายตรง 
การตลาดทางโทรศพัท ์ การตลาดทางอินเทอร์เน็ต 
  

7.   การสร้างตรายีห้่อ  
7.1  ความหมายของตราสินค้า 
ดลชยั  บุณยะรัตเวช (2545, หนา้ 6)  กล่าววา่ตราสินคา้วา่ หมายถึงส่ิงท่ีเป็นความรู้สึก 

การรับรู้รวม ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนมาให้บรรลุผลในความคิดและจิตใจของผูบ้ริโภค  ทั้งส่วนท่ีมาจาก
วฒันธรรม บุคลากรขององค์กร  สินคา้  บริการ  ช่ือ  สัญลกัษณ์  การส่ือสาร  ประสบการณ์ และ          
อ่ืน ๆ  ซ่ึงผลรวมของตราสินค้าดังกล่าว จะท าหน้าท่ีเพิ่มพูนคุณค่าและความนิยมในความคิด               
และจิตใจของคน 

วนิดา  ตรีสวสัด์ิ (2548, หน้า 25)  กล่าวว่าตราสินคา้  คือ  ช่ือ ถ้อยค า สัญลกัษณ์        
การออกแบบ  หรือลักษณะอ่ืน ๆ  ท่ีบ่งช้ีสินค้าหรือบริการของผูข้ายคนหน่ึง ท่ีแสดงถึงความ
แตกต่างจากผูข้ายคนอ่ืนหรือเป็นเคร่ืองหมายท่ีเพิ่มคุณค่าให้สินค้านอกเหนือจากประโยชน์                 
เชิงหนา้ท่ีและใชส้อย 
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วิทวสั  ชยัปาณี (2548, หนา้ 25) ไดส้รุปความหมายของตราสินคา้ไวว้า่  ตราสินคา้  
จะให้ความหมายได้ถึง  4  ระดับ  คือ  รูปร่างภายนอก (Attributes)  คุณประโยชน์ (Benefits)   
คุณค่า (Values)  และบุคลิกภาพ (Personality)  หรือตราสินคา้เป็นความรู้สึกของผูใ้ช ้

เดวิด  โอกิลวี่ (Ogilvy, อา้งใน บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ, 2548, หน้า 20)  กล่าวว่า             
ตราสินคา้หรือแบรนด์  คือ  สัญลกัษณ์ท่ีซับซ้อนเป็นการรวมความรู้สึกท่ีมีต่อรูปร่างหน้าตาของ
สินคา้ต่อช่ือ  ต่อบรรจุภณัฑ์  ต่อราคา  ต่อความเป็นมา  ช่ือเสียง  วิถีทางโฆษณา  และตราสินคา้ 
เป็นส่ิงท่ีก าหนดดว้ยความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีใช้ตราสินคา้นั้นและมีประสบการณ์กบัการใช้ตรา
สินคา้นั้น 

ศิริกุล  เลากยักุล (2546)  กล่าวกว่าตราสินคา้  คือช่ือเสียงจากทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็น
ประสบการณ์รวมเก่ียวกบัสินคา้  บริการ หรือองคก์ร 

ดงันั้นตราสินคา้หรือแบรนด์  จึงเป็นช่ือ  สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมายท่ีติดมากบัสินคา้
และบริการ  ซ่ึงสอดคล้องกบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546, หน้า 428) ท่ีกล่าวว่า            
ตราสินคา้เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีลวดลายและท าเป็นรูปต่าง ๆ  ส าหรับประทบัเป็นส าคญั  นอกจากน้ี
ตราสินคา้ยงัมีความหมายทางจิตวิทยากบั  ผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการนั้น ๆ ดว้ย กล่าวคือเม่ือพวกเขา
นึกถึงสินคา้และบริการท่ีจะน าไปแกไ้ขปัญหา  หรือตอบสนองต่อความตอ้งการและความจ าเป็น
ของพวกเขาไดแ้ลว้  พวกเขาจะนึกถึงตราสินคา้ท่ีเคยซ้ือหรือเคยใชอ้ยา่งไดผ้ลก่อนตราสินคา้อ่ืน ๆ 

7.2  องค์ประกอบของตราสินค้า   
ปัจจุบนัเป็นจุดส้ินสุดของยุคผูผ้ลิตท่ีเคยท าการตลาดแบบมวลชน (Mass Marketing) 

ก็ว่าได้  ฉะนั้นผูส้ร้างแบรนด์จึงเปล่ียนจากการสร้างแต่ความแตกต่างในผลิตภณัฑ์อย่างเดียว          
เป็นการสร้างความแตกต่างในการรับรู้ (Customer’ Perception Differentiation) ของกลุ่มตลาด
เป้าหมายดว้ย องคป์ระกอบของแบรนดโ์ดยทัว่ไปจะครอบคลุมถึง 4 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่   

7.2.1  รูปร่าง (Attributes) หมายถึงรูปร่างภายนอกท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจ า         
ตราสินคา้นั้นได้  อาทิ  ช่ือ  สี โ ลโก้  สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมายการคา้  หรือบรรจุภณัฑ์  เป็นต้น            
ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วสินคา้ในประเภทเดียวกนัเกือบจะทุกยี่ห้อ  จะมีรูปร่างท่ีไม่แตกต่างกนัมากนัก  
เช่น ยาสีฟันเกือบทุกยี่ห้อท่ีบรรจุลงในหลอดลามิเนต มีฝาเปิดปิดแบบฟร๊ิบทอป  บรรจุภณัฑ์ของ
เบียร์ระดบัพรีเม่ียม  ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวและระดบัอีโคโนม่ี (เบียร์ระดบัล่าง) จะเป็นสีชาหรือ
น ้าตาล 

7.2.2  คุณประโยชน์ (Benefits)  หมายถึงประโยชน์ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
จบัตอ้งได ้ หรือรับรู้ไดถึ้งประโยชน์เม่ือไดใ้ชสิ้นคา้เหล่านั้น  และในท านองเดียวกบัองคป์ระกอบ
แรก สินค้าประเภทเดียวกนัส่วนใหญ่ก็มกัจะมีคุณประโยชน์ท่ีไม่ต่างกันมากนัก  เช่น เม่ือเปิด
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เคร่ืองปรับอากาศแล้วรู้สึกว่าอากาศรอบตวัเย็นข้ึน  เม่ือใช้เตารีดรีดผา้แลว้ก็เห็นเส้ือผา้เรียบข้ึน  
หลงัใชน้ ายาปรับผา้นุ่มแลว้จบัเน้ือผา้ก็ดูนุ่มข้ึน  เช่นเดียวกบัเคร่ืองท าน ้ าอุ่นทุกยี่ห้อท่ีสามารถท าให้
น ้าอุ่นได ้ปากกาทุกยีห่อ้ท่ีสามารถเขียนได ้หรือหลอดไฟทุกยีห่อ้ใหแ้สงสวา่งไดเ้หมือนกนั   

7.2.3  คุณค่า (Values) หมายถึงองคป์ระกอบของตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถ
จบัตอ้งไดห้รือไม่สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรงเหมือนกบั 2 องค์ประกอบแรก  แต่มีความรู้สึกต่อตรา
สินคา้นั้นได ้ อาทิ  ความรู้สึกศรัทธา  ความรู้สึกน่าเช่ือถือ  ความรู้สึกมัน่ใจ  หรือความรู้สึกร่วม         
วา่เป็นคนทนัสมยัไม่ตกยคุ  ดงันั้นคุณค่าของตราสินคา้จึงเกิดจากรู้สึกในใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตรา
สินคา้นั้น  อนัเกิดมาจากการไดใ้ช้  ได้สัมผสั  หรือมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้นั้นมาเป็นอย่างดี  
เช่น คนอเมริกนัจะมีความรู้สึกว่า  โคก้เป็นเคร่ืองด่ืมประจ าชาติ  หรือผูห้ญิงเช่ือมัน่ในตนเองมาก
ข้ึนหากใส่ชุดชั้นในวาโก ้ 

7.2.4  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึงบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีให้กบัผูบ้ริโภค  
ท่ีใชต้ราสินคา้นั้น  โดยบุคลิกภาพของตราสินคา้ใด ๆ  ก็จะสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของผูใ้ช้ตราสินคา้
นั้ น ๆ ออกมาว่าเขาเป็นคนอย่างไร  อาทิ  ใจเย็น  สุขุม  รอบคอบ  อบอุ่น  เป็นลูกผู ้ชาย 
สมบุกสมบนั  อ่อนไหวง่าย  หรือความทนัสมยั  ฉะนั้นบุคลิกภาพของตราสินค้าจึงสะท้อนถึง
บุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคตราสินคา้นั้น ๆ   เช่น  บุหร่ีมาร์ลโลโร่ท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกภาพความ
เป็นลูกผูช้ายแบบคาวบอยตะวนัตก 

7.3   ส่วนประกอบพืน้ฐานของตราสินค้า   
7.3.1  ช่ือของตราสินค้า (Brand Name) เป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ีสามารถ

อ่านออกเสียงได ้ ประกอบดว้ย  ตวัอกัษร  ถอ้ยค า  และตวัเลข  หรือทั้งสามส่ิงรวมกนั  ซ่ึงท่ีมาของ
การตั้งช่ืออาจมาจาก ช่ือเจา้ของ  เช่น  ฟอร์ด (Ford) ลาคอส (Lacoste) จอห์นเฮนร่ี (John Hennry) 
เมอร์ซีเดซ (Mercedes เป็นช่ือของลูกสาวท่านทูตในฝร่ังเศส) เชพโรเล็ต (Chevrolet) ช่ือของนกัขบั
รถแข่ง เป็นตน้ ช่ือบริษทั เช่น บริษทัโคคา โคล่า บริษทัโตโยตา้ ช่ือท่ีตั้งข้ึน เช่น โรลส์รอยซ์ 
(Rolls-Royce) เบนทล่ี์ (Bentley) แอสตนั มาร์ติน (Aston Martin) ฟอร์ราร่ี (Ferrari) อลัฟา-โรมิโอ 
(Alfa-Romeo) พอรส์เช (Porsche) เบนซ์ (Benz) บีเอ็มดบับลิว (BMW) หรือ ช่ือจากแฟรนไซส์ เช่น 
เคเอฟซี พิซซ่าฮทั 

7.3.2 เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) หมายถึงส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายให้ผูมี้สิทธิเท่านั้นท่ีสามารถใชเ้คร่ืองหมายน้ีได ้ และห้ามมิให้ผูท่ี้
ไม่ไดรั้บอนุญาตใชเ้คร่ืองหมายการคา้น้ี  เช่น  เบนซ์และเชลล์  เรียกว่าช่ือของตราสินคา้ (Brand 
Name) แต่ถา้เคร่ืองหมายดาวสามแฉกของเบนซ์  เรียกวา่ตราสินคา้ (Brand) และเม่ือตราสินคา้หรือ
ส่วนหน่ึงของตราสินคา้ไดรั้บการจดทะเบียนและลิขสิทธ์ิแลว้ ก็จะเรียกวา่ เคร่ืองหมายการคา้   
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7.3.3  โลโก้ (Logo) หมายถึงสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงลกัษณะขององคก์ร
หรือตราสินค้า  ดังนั้ นโลโก้จึงเป็นส่วนหน่ึงของตราสินค้าอาจเป็นช่ือของตราสินค้าหรือ
เคร่ืองหมายของตราสินคา้หรือทั้งสองส่ิงร่วมกันก็ได้  นอกจากน้ีโลโก้ยงัใช้ประโยชน์ส าหรับ      
การก าหนดแนวคิดการโฆษณาดว้ย  เช่น  โลโกรู้ปเปลือกหอยสีเหลืองของเชลล์  เพราะค าวา่เชลล์
แปลว่าเปลือกหอยหรือโลโก้รูปดาวห้าแฉกของร้านสตาร์มาร์ท  นอกจากน้ียงัมีโลโก้อ่ืนท่ีมี
ความหมายเหมือนช่ือแบรนด์  อาทิ  โลโกข้องกระทิงแดง  ช้อนตราหัวมา้ลาย  ผกักาดดองตรา
นกพิราบ   

7.3.4  บรรจุภัณฑ์ (Packaging) แมไ้ม่มีหลกัท่ีแน่ชัดในการใช้สีกบับรรจุภณัฑ ์       
แต่หากน าเอาหลกัทางกายภาพของการใช้สีเขา้มาช่วยสร้างตราสินคา้  ก็จะพบถึงลกัษณะพื้นฐาน
และวิธีการน าเอาสีมาประยุกต์ใชใ้นการท าบรรจุภณัฑ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น ธนาคาร บริษทัท าความ
สะอาด และธุรกิจสายการบิน  จะให้พนกังานของบริษทัใส่ชุดฟอร์มท างานให้เหมือนกนัทุกสาขา 
ทั้งน้ีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัตราสินคา้ดว้ย   

7.3.5  ค าขวญั หรือสโลแกน (Slogan) เป็นขอ้ความสั้น ๆ ท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะตวั
ของผลิตภณัฑ์ ท าให้ง่ายแก่การจดจ า อีกทั้งยงัใชใ้นการวางแผนโฆษณาให้สอดคลอ้งกบัสโลแกน
เหล่านั้น เช่น การโฆษณาทุกชุดของคาราบาวแดงจะเน้นถึงการเชิดชูนักสู้ผูย้ิ่งใหญ่  หรือการ
โฆษณาของกระทิงแดงจะเน้นท่ีความเป็นลูกผูช้ายตวัจริง ตามสโลแกนว่า  กระทิงแดง  ลูกผูช้าย    
ตวัจริง 

7.4  การสร้างบรรจุภัณฑ์  
การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) เป็นกิจกรรมท่ีผา่นกระบวนการทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการออกแบบ  การผลิตส่ิงบรรจุ การสร้างส่ิงบรรจุภัณฑ์  หรือส่ิงห่อหุ้มผลิตภณัฑ์มาแล้ว              
ซ่ึงภาชนะและส่ิงประดิษฐ์ ท่ีใช้ส าหรับหุ้มห่อผลิตภณัฑ์  จะช่วยให้เกิดผลทางด้านอารมณ์และ
คุณค่าทางด้านจิตใจให้กับผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างมาก  นอกจากน้ีแล้วบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามยงั
สามารถช่วยขายตวัมนัเองได ้หรือเปรียบเสมือนกบัพนกังานขายเงียบ (Silent Salesman) ดงัตวัอยา่ง
ตามภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.3 ตวัอยา่งและส่วนประกอบบนบรรจุภณัฑ ์
ทีม่า : ชยัรัตน์  อศัวางกรู.(2545) 

การตดัสินใจดา้นบรรจุภณัฑ์ ยงัมีขอ้ควรค านึงถึงอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 
7.4.1  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีสีสันที่สวยงาม ตลอดจนต้องรู้จักใช้ศิลปะ

ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ  ทั้งน้ีเพื่อให้บรรจุภณัฑ์ของตนมีจุดสะดุด
ตามากกวา่บรรจุภณัฑ์ของคู่แข่งขนัท่ีผลิตสินคา้ในประเภทและระดบัเดียวกนั  เช่น  ฟิล์มสีแต่ละ
ชนิดจะมีกล่องบรรจุคล้ายคลึงกัน  แต่โกดกัจะเน้นสีเหลืองแกมแดงในการสร้างความแตกต่าง               
ในท านองเดียวกนัฟูจิจะใช้สีเขียวและโคนิกา้จะใช้สีน ้ าเงินในการท าบรรจุภณัฑ์และสร้างความ
แตกต่าง 

7.4.2  บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกแก่การใช้งาน  เช่น    
ง่ายต่อการเปิด  เช่น  ปลากระป๋องแบบใช้ฝาดึงเปิด  แทนการใช้เคร่ืองเปิดฝากระป๋อง  หรือ
ฝาฟล๊ิบท็อปส าหรับเปิดและปิดหลอดยาสีฟันและขวดน ้ าด่ืม  หรือสามารถเก็บรักษาคุณภาพของ 
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ตวัผลิตภณัฑภ์ายในไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น  บรรจุภณัฑน์มเปร้ียวยีห่อ้ต่าง ๆ  หรือสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้เช่น ขวดน ้าด่ืม 

7.4.3  บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ดี 
เช่น  ส่วนผสม  วิธีใช้ หรือขอ้ควรระวงัในการใช้ แต่ทั้งน้ีขอ้ความควรง่ายแก่การอ่านและจดจ า 
สามารถเสริมสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งสามารถเร้าอารมณ์ จน
ผลกัดนัใหลู้กคา้ซ้ือดว้ยแรงดลใจฉบัพลนัได ้หรือเร้าอารมณ์ของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดีจนเกิดการ
ซ้ือตามมาได ้  

7.4.4  บรรจุภัณฑ์ทีด่ีมักออกแบบเพือ่บรรจุสินค้าได้หลายหน่วยและเน้นประโยชน์ใน
การใช้สอยจริง  ทั้งน้ีเพื่อความประหยดัในวสัดุการผลิต  เช่น  นมยูเอชที 6 กล่อง  บรรจุในห่อ
เดียวกัน  นอกจากน้ียงัต้องค านึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์  องค์กรท่ีรับผิดชอบ  
พระราชบญัญติัเก่ียวกบับรรจุภณัฑด์ว้ย  เช่น  คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  หรือกรมทะเบียน
การคา้  เพราะองค์ประกอบในส่วนน้ีจะช่วยให้ผลิตภณัฑ์สามารถจ าหน่ายไดง่้ายมากข้ึน  ทั้งยงั
สามารถสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือใหก้บัผูบ้ริโภค  หรือผูซ้ื้อไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

8.  การวางแผนการตลาด  
กระบวนการในการวางแผนการตลาด แบ่งได ้8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
8.1   การเขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) บทสรุปผูบ้ริหาร 

หมายถึงบทสรุปส่วนประกอบท่ีส าคญั ๆ ของแผนการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานการตลาดไดเ้ขา้ใจในสาระส าคญัของแผนตลาดนั้น  เพราะบทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร
จะเสนอขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีกิจการไดค้าดการณ์ไวท้ั้งในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต  ท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถท่ีจะรับรู้และเขา้ใจในสภาพธุรกิจและสภาพตลาดในปัจจุบนัไดดี้ยิ่งข้ึน  อีกทั้งยงัเป็นการ
เตรียมความพร้อมของแผนกลยทุธ์ ท่ีจะใชใ้นการแข่งขนัในอนาคตต่อไปดว้ย 

8.2   การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้ม (Current Situation and Trends 
Analysis) การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบนัและแนวโนม้  ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
ภายในกิจการและภายนอกกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนการตลาด  โดยท่ีการวิเคราะห์
สถานการณ์จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได้  ซ่ึงกิจการสามารถวิเคราะห์
ทบทวนปัจจยัภายในท่ีส าคญั ๆ  อาทิ  การวิเคราะห์วิสัยทศัน์  ภารกิจ  นโยบาย  และวตัถุประสงค ์
การวเิคราะห์สินคา้  การวเิคราะห์โครงสร้างขององคก์ร  การเคราะห์ทรัพยากรบุคคล  การวิเคราะห์
ทางการเงิน  การวิเคราะห์ดา้นการผลิต  และการวิเคราะห์เทคโนโลยี  เป็นตน้  ส่วนการวิเคราะห์
สถานการณ์ภายนอกจะ เป็นการวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีกิจการไม่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้น
อาจจะสร้างโอกาส  หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการตลาดทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  อาทิ                  
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การวเิคราะห์ถึงผูน้ าในแต่ละส่วนตลาด การวเิคราะห์ตลาดเป้าหมาย  การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดท่ี
ตอ้งการจะเขา้ไปถือครอง  การวเิคราะห์ความรุนแรงของการแข่งขนัในแต่ละส่วนตลาด  รวมไปถึง
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภคในส่วนตลาดท่ีสนใจและการวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาด                    
การวิเคราะห์คู่แข่งขนัในตลาด อาทิ ลกัษณะของตลาดท่ีจะเขา้ไปแข่งขนั ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของ          
คู่แข่งขนั จุดแขง็และจุดอ่อนของคู่แข่งขนั เป็นตน้ 

8.3   การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) วตัถุประสงค์
ทางการตลาดเป็นความปรารถนาในผลลพัธ์ท่ีองค์กรในส่วนรวมตอ้งการท่ีจะได้รับในปัจจุบนั  
หรือคาดหมายท่ีจะไดรั้บในอนาคต  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงการก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด
เป็นการก าหนดถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ทางการตลาดท่ีตอ้งการ  โดยวตัถุประสงค์ท่ีดีตอ้งสามารถวดั           
ไดอ้ยา่งชดัเจน  มีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของการด าเนินการมีการก าหนดปริมาณท่ีแน่ชดั  และมีการ
จดัเรียงล าดบัของความส าคญัของวตัถุประสงคห์ลกั ก่อนวตัถุประสงคร์องเสมอ  

โดยทัว่ไปแลว้วตัถุประสงคท์างการตลาด จะประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นดา้นต่าง ๆ 
อาทิ  การรักษาส่วนครองตลาด การเพิ่มส่วนครองตลาด  การเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด                  
การเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารกบัลูกคา้  การปรับลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด  หรือการปรับ
ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นแผนการตลาดท่ีดีนั้น  จึงตอ้งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทางการ
ตลาดเป็นอย่างดีดว้ย  นอกจากน้ีวตัถุประสงคท์างการตลาด ยงัตอ้งมีความเจาะจง  ชดัเจน  ตั้งอยู ่
บนฐานของความเป็นจริงสามารถปฏิบัติได้  และต้องมีความยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ของ
ส่ิงแวดลอ้มและการแข่งขนัได ้ 

8.4  การก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)  การก าหนดแผน   
กลยุทธ์ทางการตลาดจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ท่ีคู่แข่งขนัใช้แข่งขนัในขณะนั้นด้วย  เพราะ              
กลยุทธ์ของคู่แข่งขนัจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและแผนการตลาดของกิจการเป็นอยา่งมาก 
ดงันั้นหากทราบถึงกลยุทธ์ของคู่แข่งขนัเป็นอย่างดีแล้ว  จะช่วยให้กิจการมีความพร้อมในการ
แข่งขนั  และสามารถตอบโตก้ารโจมตีของคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนกลยุทธ์การตลาดนั้น  มกัเป็นการวางแผนในส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่  (1) การวางแผนกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์  อาทิ  การวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  การวางแผน          
ในส่วนประสมผลิตภณัฑ์  การขยายและการลดสายผลิตภณัฑ์  ตราสินคา้  บรรจุภณัฑ์  ป้ายฉลาก 
และต าแหน่งผลิตภณัฑ์   (2) การวางแผนกลยุทธ์ราคา  อาทิ  การก าหนดกลยุทธ์ราคาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การตั้งราคาต ่า เพื่อเจาะตลาด การตั้งราคาสูงพิเศษ การตั้งราคาแบบผูน้ า  การตั้งราคาเท่า
ตลาด และการตั้งราคาร่วมกบัส่วนลด (3) การวางแผนกลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย อาทิ กลยุทธ์
การจัดจ าหน่ายแบบทั่วถึง  การจัดจ าหน่ายแบบเลือกสรร และการจัดจ าหน่ายแบบผูกขาด             
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(4) การวางแผนกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น การวางแผนกลยุทธ์โฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การขายโดยบุคคล  การประชาสัมพันธ์  การตลาดแบบเจาะตรง  และการวางแผนกลยุทธ์                          
การส่ือสารแบบบูรณาการ  

8.5  การก าหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Program)  เม่ือธุรกิจได้
ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการแข่งขนัตามขั้นตอนท่ี 4 แลว้  ขั้นต่อมา ก็คือการก าหนดแผนปฏิบติัการ
ทางการตลาด (Action Plan) ท่ีอาจเป็นแผนปฏิบติัการในระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี  หรือระยะปานกลาง 
ตั้งแต่  3-5 ปี  หรือระยะยาว  ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป  โดยแผนปฏิบติัการทางการตลาดในแต่ละขั้นตอน
จะตอ้งน าเอากลยุทธ์  ส่วนประสมทางการตลาดในขั้นท่ี 4 มาจ าแนกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ  เพื่อ
ก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการทางการตลาดต่อไป  และแผนปฏิบติัการนั้นต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท์างการตลาดดว้ย  

8.6   การก าหนดงบประมาณทางการตลาด (Marketing Budgeting) การด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในขั้นตอนท่ี 5  จ าเป็นตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่านั้น  ดงันั้นการก าหนดงบประมาณทางการตลาด  จึงเป็นการวางแผนและการควบคุมการใช้
จ่ายเงินในการปฏิบติัการทางการตลาดในอนาคตว่า  กิจการสามารถควบคุมตน้ทุนและค่าใช้จ่าย       
ในกิจกรรมเหล่านั้นได้ดีมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงอาจก าหนดตามงานท่ีจะตอ้งท าตามเปอร์เซ็นของ
ยอดขายหรือตามการแข่งขนั   

8.7  การพยากรณ์ยอดขายและก าไร (Sales and Profit Forecasting)  เน่ืองจากก าไร
ของกิจการมาจากผลต่างของยอดขายและตน้ทุนในการด าเนินงาน  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง         
ท่ีจะตอ้งพยากรณ์ยอดขาย  เพื่อน ามาค านวณหางบก าไรขาดทุนต่อไป  ซ่ึงหากผลการพยากรณ์
ยอดขายมีสัดส่วนสูงข้ึนทุกปีเช่นเดียวกบังบประมาณการตลาดแล้ว  กิจการก็จะมีก าไรท่ีไม่สูง         
มากนกั  แต่หากยอดขายของกิจการเพิ่มสูงข้ึนทุกปี  แต่สามารถปรับลดงบประมาณในบางกิจกรรม
ลงได้แล้ว  ก็จะท าให้มีก าไรท่ีสูงมากข้ึนฉะนั้นหากกิจการใดสามารถควบคุมตน้ทุนให้ต ่ากว่า             
คู่แข่งขนัได ้ ขณะเดียวกนัประสิทธิภาพทางการตลาดและการขายยงัคงมีอยูสู่งก็จะท าให้กิจการนั้น
ไดรั้บผลก าไรท่ีสูงข้ึน   

8.8  การประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด (Marketing Evaluation and 
Marketing Control)  การประเมินผลและการควบคุมทางการตลาดเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการ
วางแผนการตลาดท าเพื่อติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบติัการท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้วา่มีขอ้บกพร่อง
หรือสัมฤทธ์ิผลมากนอ้ยเพียงใด  และหากเกิดขอ้บกพร่องแลว้  จะหาวิธีการปรับปรุงและแกไ้ข
อยา่งไร  โดยสามารถใชเ้คร่ืองมือติดตามและประเมินผลไดห้ลายวิธี  เช่น  การวดัจ านวนลูกคา้ท่ีได้
ลองใช้และเรียกหาสินคา้ การวดัจ านวนลูกค้าท่ีเขา้มาซ้ือและใช้บริการ  หรือการประเมินผลจาก
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ยอดขายจริงกบัยอดขายตามแผน  นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงผลการประเมิน  เขา้กบัแผนการ
ปฏิบติัการทางการตลาดในขั้นตอนท่ี 5 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกิจกรรม                   
ต่าง ๆ  ท่ีไดก้ระท าลงไป 

9.   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง

ผูบ้ริโภค  ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มหรือองค์กร  เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม
การซ้ือ  การใช ้ หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ  โดยใช้ค  าถามเพื่อคน้หาลกัษณะ
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W และ 1H  ประกอบด้วยค าถามเพื่อหาค าตอบในด้านต่าง ๆ                  
ดงัตารางท่ี 2.3  
 
ตารางที ่2.3  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยโมเด็ล 6W และ 1H    
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการ (7Os) 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
     (Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)                  
ทางดา้นประชากรศาสตร์  ภูมิศาสตร์  
จิตวทิยา และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
  (What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (What) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภณัฑก์็คือตอ้งการคุณสมบติั 
หรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑแ์ละความ
แตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  
    (Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภค
ซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการดา้นร่างกาย
และจิตวทิยาซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ คือปัจจยัภายในหรือปัจจยั 
ทางจิตวทิยา ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม   
และปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  
   (Who participates in the buying) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม  
ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใด
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ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการ (7Os) 

   (When does the consumer buy) ของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวนัโอกาสพิเศษหรือ 
เทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  
   (Where does the consumer buy) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคท าการ
ซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของช า เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  
   (How does the consumer buy) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) 
ประกอบดว้ย การรับรูปัญหา การคน้หาขอ้มูล  
การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ        
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ.(2546) 

10.  ประเภทตลาดสินค้าตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ 
ปัญญา หิรัญรัศมี และคณะ (2545) แบ่งตลาดตามรูปแบบการแข่งขนัได ้4 แบบ 

คือ   
10.1  ตลาดแข่งขันสมบรูณ์ (Perfect Competition)  หมายถึงตลาดท่ีมีการแข่ง

กนักนัสมบรูณ์  มีผูซ้ื้อและผูข้ายจ านวนมาก  สินคา้มีความคลา้ยคลึงกนั  ผูซ้ื้อและผูข้ายมีขอ้มูล
ราคาและคุณภาพสินคา้อย่างครบถ้วน  ไม่มีอุปสรรค์ในการเขา้ออกตลาด  แต่ยึดถือการก าหนด
ราคาเป็นส าคญั 

10.2  ตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ลกัษณะตลาดน้ี
จะอยู่ก  ้ าก่ึงระหว่างตลาดแข่งขนัและตลาดผูกขาด  มีลกัษณะ กล่าวคือมีผูข้ายจ านวนมากรายแต่          
ไม่มากจนเกินไป  อีกทั้งสินคา้ก็มีความแตกต่างกนัในระหว่างผูข้ายแต่ละราย  และไม่สามารถ
ทดแทนกนัได ้

10.3  ตลาดผู้แข่งขันน้อยราย (Oligopoly)  หมายถึงตลาดท่ีมีผูข้ายจ านวน 2 ถึง  
4 ราย  และการเปล่ียนแปลงราคาของผูข้ายรายใดรายหน่ึง  อาจมีผลกระทบต่อรายอ่ืน ๆ  ในตลาด 
ดงันั้นการด าเนินนโยบายราคาของผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งสอดคลอ้ง  ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ซ่ึง
กนัและกนั 

10.4  ตลาดผูกขาด (Monopoly)  หมายถึงตลาดท่ีมีผูข้ายรายเดียว  สินคา้ท่ีขายมี
ลกัษณะแตกต่างกนัจนไม่สามารถซ้ือมาทดแทนไดง่้าย  ฉะนั้นผูข้ายจึงสามารถก าหนดราคาและ
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ปริมาณการผลิตได้  โดยไม่ค  านึงถึงปฏิกิริยาของผูซ้ื้อ การเข้าสู่ตลาดของผูเ้ข้าใหม่มีอุปสรรค์
ขดัขวางสูง 

11.   การบริหารจัดการกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
11.1  แนวคิดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีเป้าหมายเพื่อให้                 

กลุ่มวิสาหกิจเกิดความเข้มแข็ง  หรือสามารถพึ่งพาตนเองได้  สัญญา  สัญญาวิวฒัน์  (ม่ิงขวญั            
แดงสุวรรณ, 2545)  ได้กล่าวถึงชุมชนเขม้แข็ง  หมายถึงชุมชนท่ีเป็นชุมชนเรียนรู้ (Learning 
Organization)  คือสมาชิกของชุมชนเรียนรู้มีการต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลาต่อความเป็นไปของโลก  รู้ข่าว
คราวทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มความรู้ท่ีจ  าเป็นให้แก่ชุมชน 
เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติั   จากการลงมือท าร่วมกนั เป็นการเรียนรู้ชั้นสูงเรียกวา่ ปัญญา  ซ่ึงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้  เพราะปัญญาเช่นน้ีจะเสมือนพลังผลกัดันชุมชนตลอดเวลา          
สองเป็น  

ชุมชนท่ีรู้จกัจดัการตวัเอง(Community Management) ซ่ึงการจดัการประกอบดว้ย  
การวางแผน (Planning)  คือมีโครงการ (Project) ของชุมชนในโครงการตอ้งระบุวา่ชุมชนจะท า
อะไร (What) ใครจะท า (Who) ท าท่ีไหน  (Where) ท าเม่ือไร (When) และท าอยา่งไร (How) การจดั
กระบวน (Organizing)  เป็นการเตรียมการเพื่อการด าเนินการตามแผนขอ้แรก ตอ้งเตรียมคน                
วสัดุ  และเงิน  มีการวางแผนวา่ใครรับผิดชอบงานใด การลงมือตามแผนเป็นการท าตามแผนงาน           
ท่ีก าหนด  และปฏิบติัตามขั้นตอนจนกวา่จะเสร็จงาน  สามเป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณแสดงออกโดย
การท่ีสมาชิกมีความผูกพนั  ภกัดีต่อชุมชน  เสียสละท างานเพื่อชุมชน  มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ชุมชนหวงแหนชุมชน  มีส่ิงท่ีสมาชิกจะยึดเหน่ียวร่วมกนั  เช่น  มีวดั  มีพระ หรือมีผลประโยชน์
ปัจจุบนัและอนาคตร่วมกนัท าให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนส่ิงมีชีวิตอย่างหน่ึง  ส่ีเป็นชุมชนท่ีมี
สันติภาพ  (Peaceful)  หมายถึงภาพรวมของคนมีความสันติสุข  ในขณะท่ีสันติสุขเป็นยอดของ
คุณภาพและคุณธรรมสันติภาพก็เป็นศูนยร์วมการเรียนรู้  ความสามารถในการจดัการ และการมี
ชีวติจิตใจหรือจิตวญิญาณ 

การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรอยูใ่นระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง      
ซ่ึงหมายถึง  ชุมชนท่ีใช้คุณธรรมและวฒันธรรมดั้งเดิมของไทยเป็นแกนกลางในการท ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  สัจจะ  การท าความดี  ความมีเมตตา  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ การมีสมานฉันท์  เป็นทั้ง
การประพฤติปฏิบติัทางดา้นสังคม  และเป็นมิติการท าธุรกิจของชุมชนในเวลาเดียวกนัดว้ย  การท า
ธุรกิจของภาคเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองไม่ไดแ้บ่งแยกความสมเหตุสมผลในการท าธุรกิจออกจาก
คุณงามความดีและความสมานฉันท์ของชุมชนในแง่น้ีเราอาจเรียกระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง
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ตามคุณลกัษณะท่ีวา่ “ระบบเศรษฐกิจท่ีถูกก ากบัดว้ยคุณธรรม” (Moral Economy) ก็ได ้(สังศิต 
พิริยะรังสรรค,์ 2542) 

11.2  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการกลุ่ม พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ และคณะ (2522)         
ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการเกิดกระบวนการกลุ่มไวว้า่  กลุ่มเกิดจากการท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
มามีความสัมพนัธ์กัน  โดยมีผลประโยชน์และเป้าประสงค์ร่วมกัน  ส าหรับความสัมพนัธ์นั้ น         
มีตั้งแต่นอ้ยไปหามาก  ซ่ึงดูไดจ้ากช่วงเวลาการคงอยูข่องกลุ่มวา่สั้นหรือยาว  ขนาดของกลุ่มมีตั้งแต่
เล็กไปจนถึงใหญ่มากๆ  เน่ืองจากกลุ่มเกิดจากการรวมตวัของบุคคลต่าง ๆ โดยหลกัใหญ่ก็เพื่อ
สนองความตอ้งการของสมาชิก  กลุ่มจึงมีความส าคญัต่อสมาชิกแต่ละคน  กล่าวคือสมาชิกมกัจะถือ
วา่กลุ่มคือคน  การท่ีเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นคุณค่าของกลุ่ม ซ่ึงคุณค่าน้ีเกิดจากการปะทะสังสรรค์
กบักลุ่มของเขา  

นอกจากประเด็นท่ีว่ากลุ่มเกิดข้ึนจากพื้นฐานของการตอบสนองความตอ้งการ
หรือเป้าประสงคร่์วมกนัของสมาชิกกลุ่มแลว้ ยงัมีสาเหตุอ่ืนๆท่ีท าใหเ้กิดกลุ่มข้ึนมา ดงัน้ี 

11.2.1  เน่ืองจากการท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัของบุคคล  ทั้งน้ีเพราะความใกลชิ้ดกนั
มกัจะมีผลท าใหมี้ความสนใจซ่ึงกนัและกนั  และคนท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนเดียวกนั 

11.2.2  ความคลา้ยคลึงกนัในบางส่ิงบางอย่าง  การมีอะไรเหมือนกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนั  ก็เป็นเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้นเรามามีสัมพนัธ์กนั  เช่น  คนมีลกัษณะนิสัยใจคอความชอบ
ท่ีคลา้ยกนั  หรือคนท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนั 

11.2.3  คนท่ีอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดดว้ยกนั  ภาวะท่ีคนรู้สึกตึงเครียด
หรือรู้สึกอนัตรายน้ี  มกัจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลเผชิญภาวการณ์เช่นน้ีร่วมกัน  เช่น  มีการ
แกปั้ญหาร่วมหรือในลกัษณะเดียวกนัก็จะมามีความสัมพนัธ์  รวมตวักนัเพื่อหาทางออกร่วมกนัใน
การแกปั้ญหานั้น ๆ 

11.3  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อเนก  นาคะ
บุตร (2536) ไดใ้ห้ขอ้สรุปถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยยกระดบัสติปัญญาของปัจเจกบุคคลและ
ชุมชนไวว้า่   มีขั้นตอนหลกัอยู ่3 ขั้นตอน  คือ 

11.3.1  การแสวงหาและพฒันาระบบคุณค่าใหม่ของปัจเจกบุคคลหรือผูน้ า
ชุมชน  โดยผ่านกระบวนการเสวนา  ศึกษาดูงาน  เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลใหม่  แล้วน ามาทดลอง
ปฏิบติัจนเห็นผลและไดรั้บบทเรียนท่ีเป็นรูปธรรม  จนสรุปเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ท่ีสอดคลอ้งกบั
ตนเองและสมาชิกและเป็นแบบอยา่งใหค้นอ่ืนได ้

11.3.2  การเช่ือมโยงผูน้ าชุมชนท่ีมี “ระบบคุณค่าใหม่” โดยการเปิดเวที
แลกเปล่ียนใหเ้กิดการวเิคราะห์และเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ในชุมชน  และการท ากิจกรรมร่วมกนัของ



65 

กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในเชิงพฒันาการเรียนรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัท่ีเป็นจริงน้ี  จะส่งผลให้เกิดความ
เป็นองคก์รของชุมชนนั้น  เกิดการตั้งกฎระเบียบ  กติกา  และการจดัการของชุมชน 

11.3.3  การเช่ือมโยงองค์กรชุมชนและผูน้ าแต่ละชุมชน  แต่ละทอ้งถ่ินท่ีมี
ปัญหาร่วมกนั  เช่น  กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้ป่าผืนเดียวกัน  ลุ่มน ้ าเดียวกนั  ปลูกพืชหรือ       
เล้ียงสัตวช์นิดเดียวกนั  โดยเปิดเวทีชาวบา้นให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั  พฒันา
ถึงขีดความสามารถในการจดัการตนเองของชุมชน  และพฒันามาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และความ
ร่วมมือระหวา่งองคก์รท่ีมีความสนใจหรือปัญหาร่วมกนั 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมหลักท่ีส าคัญในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน
ประกอบด้วย  การศึกษาดูงานเพื่อให้ไดข้อ้มูลใหม่อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างภูมิปัญญา  และเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้  อนัเป็นเคร่ืองมือในการ “ระดมสมอง” ของชาวบา้นในการวิเคราะห์ขอ้มูลใหม่
ร่วมกนัและในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มเติมจากกนัและกนั  ทั้งในระดบัชุมชนและระหวา่งชุมชน 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2543)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  การวิจยัและ
พฒันา : ความเขม้แข็งของชุมชนและประชาคมสุขภาพ  ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
กระบวนการสร้างเสริมความเขม้แขง็ชองชุมชนไดด้งัน้ี 

1.  บริบททางสังคมวฒันธรรมของชุมชน  ประกอบดว้ย 
1.1   วัฒนธรรมประเพณี การรวมกลุ่มและความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

ทางดา้นวฒันธรรมประเพณีของศาสนาพุทธ  และอิสลาม  ถือเป็นเวทีชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมจดั
กิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา  และพฒันาชุมชน  ความเช่ือ  และความศรัทธาในศาสนาก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่นการซ่อมกุโบร์ท่ีจงัหวดัยะลา  ท าหน้าท่ีเช่ือม
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน  เช่น  การช่วยเหลือเก้ือกูลแรงงานในการผลิต “ซอมือ” ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราชเป็นตน้ 

1.2   ลักษณะ และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  ท่ีมีผลต่อกระบวนการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนไดแ้ก่ (1) ลกัษณะของคนในชุมชนเป็นคนมองโลกในแง่ดี ให้ความร่วมมือ
ต่อส่วนรวม  มีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  พอใจ  และภูมิใจในชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง  มีแนวคิด
ในการท่ีจะพึ่งพาตนเอง  ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  และ (2) ความสัมพนัธ์
ของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ  มีความรัก  สามคัคีกนั  ช่วยเหลือเก้ือกูลรวมตวักนั
ไดดี้  ไม่มีปัญหาความขดัแยง้  มองปัญหาร่วมกนั  ท าใหชุ้มชนมีแรงเกาะเก่ียวกนัท่ีแน่นแฟ้น 



66 

1.3  สภาพแวดล้อมชุมชน  การท่ีชุมชนมีสถานท่ีท่ีพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว  ท าให้
ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  มีป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์  มีผล
ท าให้คนในชุมชนไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรดงักล่าว  สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดป้กติสุข  และเม่ือ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายคนในชุมชนก็รวมตวักนัเพื่ออนุรักษ ์

2.  ปัจจัยภายในชุมชน ไดแ้ก่ 
2.1  ลกัษณะผู้น าชุมชน ท่ีมีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนคือ 

2.1.1  การมีผู้น าที่หลากหลาย ทั้ งด้านคุณวุฒิ วยัวุฒิ และการกระจายใน
หลากหลายพื้นท่ี  ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกวา้ง  ผูน้ าในชุมชนในมีทั้งผูน้  าท่ีเป็นทางการ 
ไดแ้ก่  ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิก อบต.  และผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการไดแ้ก่  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของชุมชนซ่ึงเป็นอดีต
ผูน้ าท่ีเป็นทางการ  อดีตครู  หรือขา้ราชการบ านาญ  ผูน้ าทางวฒันธรรม  ผูน้ าศาสนา  ผูน้ ากลุ่มสตรี 
ผูน้ าเยาวชน   

2.1.2 การมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และมองโลกในแง่ดี               
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สรุปบทเรียนการพฒันาท่ีผ่านมา คิดรอบด้าน คิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอย่างแทจ้ริง มีแนวคิดในการ
พฒันาทอ้งถ่ินบนพื้นฐานความตอ้งการของชุมชน และมีแนวคิดท่ีจะร่วมกนัพฒันาเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

2.1.3  การมีผู้น าทีม่ีจิตส านึกสาธารณะ  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ขยนั อดทน
ไม่กลวัปัญหาอุปสรรค 

2.1.4  การมีผู้น าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  เป็นท่ียอมรับนบัถือของชาวบา้น  และมี
ความสามารถในการจูงใจชาวบา้นใหร่้วมกนัพฒันาหมู่บา้น 

2.1.5  การมีผู้น าที่มีความสามารถด้านการจัดการสูง  คิดแลว้ลงมือท าทนัที            
มีความตั้งใจ  จริงใจและเอาใจใส่ในงานอยา่งต่อเน่ือง  ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี  ไม่ผกูขาด
ความคิดของตนเองให้โอกาสคนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา  และพฒันา
ชุมชน 

2.2  กลุ่ม/องค์กรชุมชน  ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น อบต. กรรมการหมู่บา้น  กรรมการชุมชน  กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มสตรี          
/กลุ่มแม่บา้น  กลุ่ม อสม.  กลุ่มเยาวชน  ฯลฯ  ช่วยแกปั้ญหาและพฒันาชุมชน  ชุมชนท่ีมีกลุ่ม/
องค์กรชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัค่อนขา้งเขม้แข็งอยู่ก่อนแลว้  มีการเคล่ือนไหวกิจกรรมต่อเน่ือง            
มีศกัยภาพในการจดัการตนเองสูง  มีการประสานงานท่ีดีระหว่างกนัเป็นเครือข่าย เม่ือไดรั้บการ
กระตุน้จากทีมวจิยัจะสามารถด าเนินการพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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2.3  การเผชิญภาวะวกิฤตของชุมชน  คนในหมู่บา้นประสบวกิฤตเศรษฐกิจต่างๆ เช่น 
ราคาขา้วเปลือกตกต ่า  ราคายางพาราตกต ่า  ปัญหาหน้ีสิน  ปัญหายาเสพติด  การถูกเวนคืนท่ีดิน            
ผูน้  า  กลุ่ม/องค์กรชุมชนและชาวบา้นจะร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาวิกฤตซ่ึงหากผ่านวิกฤตนั้นได้
ชุมชนจะเรียนรู้ถึงวธีิการจดัการ  และเม่ือพบปัญหาต่าง ๆ  ก็จะสามารถจดัการไดดี้ 

2.4  กระบวนการจัดการการเรียนรู้เพือ่ชุมชน ไดแ้ก่ 
2.4.1  การท่ีชุมชนมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน  เช่น  การรวมกลุ่มหมอนวดแผนไทยและการฟ้ืนฟูการนวดไทย 
2.4.2  ชุมชนมีการบูรณาการความรู้ใหม่ในการพฒันาเป็นทางเลือกท่ีหลากหลาย

ส าหรับชุมชน  โดยการศึกษาดูงานและการรับความรู้จากภายนอก   ศึกษาสถานการณ์ชุมชนตนเอง       
น าขอ้มูลท่ีเป็นสภาพจริงมาก าหนดเป็นแผนพฒันาชุมชน  เช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้กบัชุมชน
ภายนอก  ท  าใหเ้กิดการรับรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง  ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  เช่น     
การผลิตขา้วกลอ้ง  การท าเกษตรธรรมชาติท่ีทดลองใช้สารชีวภาพในการผลิตผลไมน้อกฤดูกาล        
การเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมใหเ้ยาวชนเล่นกีฬาเพื่อลดปัญหายาเสพติดแทนการใชว้ธีิจบักุม  เป็นตน้ 

2.5  การพัฒนา/ การเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง  พื้นท่ีวิจยัท่ีเคยเป็นชุมชนท่ีไดรั้บ         
การพฒันาดีเด่นในดา้นต่าง ๆ จะมีประสบการณ์ในการพฒันา  ท าให้ประชาชนมีความต่ืนตวั  และ
มีความพร้อมในการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งจะท าไดง่้าย
กวา่พื้นท่ียงัไม่เคยมีประสบการณ์ของความส าเร็จ 

2.6  ประสบการณ์ในการพัฒนาแล้วเกิดผลในเชิงลบ  ท าให้การพฒันาท าไดย้ากข้ึน 
เน่ืองจากชาวบา้นเกรงว่าจะเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก  เช่น  ท าให้เกิดความแตกแยก  เกิดการทะเลาะ             
ววิาท  ท าใหช้าวบา้นคิดวา่ต่างคนต่างอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึงจะดีกวา่การท างานร่วมกนัท่ามกลางความ
ขดัแยง้ 

2.7  การมีส่วนร่วมของชุมชน  ไดแ้ก่  การท่ีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 
ก าหนดทิศทางการพฒันาชุมชน จะท าใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดี 

2.8  การมีระบบการส่ือสารที่ดี  ไดแ้ก่  การประชุม การพูดคุยอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ  การส่ือสารโดยใชเ้วทีสาธารณะของชุมชน  เช่น  การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาบ่อยคร้ังและต่อเน่ืองจนเป็นวิถีธรรมชาติของชุมชน  ท  าให้เกิดการรับรู้ท่ีเท่าเทียมกัน 
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  น าไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การท างานท่ีมีความสมานฉนัท ์และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
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3.  ปัจจัยภายนอกชุมชน  ไดแ้ก่การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ดงัน้ี 
3.1   การสนับสนุนจากภาครัฐ/ทีมวิจัย  ช่วยกระตุน้ให้เกิดกระบวนการพฒันา  เช่น  

การจดักระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้เทคนิค AIC การสนบัสนุนให้มีการจดัเวที
ชาวบา้น  ท าให้เกิดการพบปะพูดคุยอย่างต่อเน่ือง  กระตุน้ให้เกิดการขบัเคล่ือนของกลุ่ม  และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  ก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหา  การวางแผนและด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาของชุมชน  หน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนดา้นวิชาการและงบประมาณ 
ได้แก่  กรมพฒันาชุมชน  หน่วยงานเร่งรัดพฒันาชนบท  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง
สาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นตน้ 

3.2  การสนับสนุนจากองค์กรพฒันาเอกชน  เช่นพื้นท่ีวิจยัจงัหวดัพิษณุโลกไดรั้บการ
สนับสนุนด้านแนวคิดในการท างานระดบัชุมชน   และการประสานแหล่งงบงบประมาณจาก
สถาบนัพฒันาส่ีแยกอินโดจีนและการสนบัสนุนในดา้นการเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ าชุมชนในการ
เคล่ือนไหวเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รพฒันาเอกชนเนินมะปราง  กองทุนสวสัดิการ
สังคม (Social Investment Fun : SIF) สนบัสนุนดา้นงบประมาณ  เป็นตน้  รวมไปถึงการสนบัสนุน
จากหน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น  เครือข่ายพฒันาชุมชน  มูลนิธิหมู่บา้น  เป็นตน้ 
 ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ (2544)  ท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการกลุ่มสะสมทุนเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนแบบยัง่ยืน  กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใช้
รูปแบบของกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสะสมทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาตามแนวคิดของชาวบา้น 
เพื่อให้กลุ่มสะสมทุนสามารถพฒันาต่อไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน  และเพื่อให้กลุ่มสะสมทุนเป็นแหล่ง
เงินทุนให้กบัชุมชนและสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ          
ส่วนร่วม (PAR) กบักลุ่มตวัอยา่ง 2 หมู่บา้น  จากการศึกษาพบวา่  กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสารภี  มีอตัรา
การขยายตวัของเงินทุนเรือนหุ่นค่อนขา้งสูง  และมีอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกค่อนขา้งสูงและ
สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกได้น าไปลงทุนประกอบอาชีพ  ซ่ึงถือว่าเป็นตวัอย่างท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็ว  และมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาต่อไปอย่างย ัง่ยืน 
ส าหรับอีกกลุ่มตวัอยา่งคือ  บา้นป่าสักนอ้ย  กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีอตัราการขยายตวัของเงินทุนเรือนหุ้น
ค่อนขา้งต ่า และอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกก็ต ่าเช่นกนั  แต่กลุ่มก็สามารถปล่อยเงินกูใ้ห้กบั
สมาชิกเพื่อน าไปชงทุนประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษาของบุตรได้  ดงันั้นการด าเนินงานของ 
กลุ่มน้ีจึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร และมีการพฒันาค่อนขา้งชา้ 

ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งประสบความส าเร็จในการด าเนินการไดแ้ก่  สมาชิกและ
กรรมการมีความเขา้ใจในหลกัการด าเนินงานของเครดิตยเูน่ียน  คณะกรรมการมีความเสียสละและ       
มีคุณธรรม การมีระบบบญัชีท่ีสามารถตรวจสอบได ้ การมีระบบสวสัดิการคุม้ครองสมาชิก  มีการ
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ให้การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และมีระบบเครือข่าย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการพฒันากลุ่มไดแ้ก่ 
ผูน้ าชุมชนไม่ให้การสนบัสนุน  เกิดความแตกแยกในชุมชน  ถูกต่อตา้นจากเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
พื้นท่ี  ความไม่เขา้ใจหลกัการของเครดิตยเูน่ียนอยา่งแทจ้ริง  กลุ่มมีเงินทุนนอ้ย คณะกรรมการไม่มี
ความเสียสละ และระยะเวลาในการวจิยัสั้นเกินไป  

ส าหรับขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากการศึกษาคือ  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการออมใน
ชุมชนควรจะร่วมมือกนัศึกษาและพฒันารูปแบบของกลุ่มสะสมทุนให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน  ควร
เปิดโอกาสให้ชุมชนไดท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้เสียของกลุ่มสะสมทุนในรูปแบบต่างๆ และให้ชุมชนได้
ตดัสินใจเลือกกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมเอง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลควรเขา้มามีบทบาทในการ
ส่งเสริมการออมทรัพยข์องชุมชน  ควรมีการฝึกอบรมทางด้านบญัชีและทบทวนบทบาทของ
คณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง  รัฐบาลควรจะมีความจริงใจในการแกปั้ญหาดา้นเงินทุนจนให้ชุมชน
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ และสามารถท่ีจะพฒันาแหล่งเงินทุนของตนเองใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

อารีย์  เช้ือเมืองพาน และ ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ (2544)  ท าการศึกษาเก่ียวกบั                   
การพฒันากลุ่มสะสมทุนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของกลุ่มสะสมทุนท่ีจดัตั้งข้ึนในภาคเหนือ
ตอนบนทั้งรูปแบบการจดัตั้ง  จ  านวนกลุ่มสะสมทุนในแต่ละรูปแบบ  ลกัษณะการด าเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่มสะสมทุนในแต่ละรูปแบบ  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของกลุ่ม
สะสมทุนท่ีเหมาะสม  และน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันากลุ่มสะสมทุนไปสู่รูปแบบท่ีเหมาะสม
ต่อไป เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในดา้นการศึกษาวิจยัท่ีต่อเน่ือง  และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ธุรกิจชุมชน การวิจยัน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR) การศึกษาพบวา่กลุ่มสะสมทุนในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่  กลุ่มเครดิตยูเน่ียน  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  ธนาคารหมู่บา้น  และกลุ่มออมทรัพย์
ประเภทอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตมีจ านวนมากท่ีสุด  แต่เม่ือพิจารณาจาก
เงินทุนและทุนเรือนหุ้นพบวา่  กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมีเงินทุนและทุนเรือนหุ้นมากท่ีสุด  ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกลุ่มเครดิตยเูน่ียน  นอกจากน้ีกลุ่มเครดิตยเูน่ียนประเภทสมทบ 
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ยงัมีระบบสวสัดิการท่ีมากกว่า  และมีสวสัดิการการกูย้ืมเงินอีกดว้ย 
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการพฒันากลุ่มออมทรัพยใ์ห้เขม้แข็งแบ่งไดเ้ป็นปัจจยัภายในองคก์ร 
ไดแ้ก่  (1) จุดมุ่งหมายในการจดัตั้งคณะกรรมการและสมาชิกขาดความรู้ในเร่ืองการสะสมทุน                  
ผูริ้เร่ิมหรือผูน้ าในการจดัตั้ งมีจุดมุ่งหมายอ่ืนแอบแฝง (2) ลักษณะการบริหารจดัการรูปแบบ                 
การบริหารจดัการไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือของสมาชิก คณะกรรมการขาดความรู้ในด้านการบริหาร
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จดัการกลุ่ม  และ (3) ผลการด าเนินงานของกลุ่มไม่สามารถตอบสนองหรือแกไ้ขปัญหาของสมาชิก
ได ้เน่ืองจากปริมาณเงินทุนมีจ ากดั  การด าเนินงานของกลุ่มไม่ไดส้ร้างความมัน่คงให้กบัสมาชิก 
กลุ่มด าเนินงานในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม  ไม่ทราบวา่กลุ่มสะสมทุนควรจะด าเนินงานไปรูปแบบใด
ถึงจะสามารถพฒันาต่อไปไดแ้ละแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้หมดส้ินไป  ส าหรับปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ 
กลุ่มผูสู้ญเสียผลประโยชน์ในชุมชน  องคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้ไปส่งเสริมสร้างความสับสน
ใหก้บัคนในชุมชน  และการขาดองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีประสานงานในการพฒันาอยา่งแทจ้ริง  

ส าหรับการแกปั้ญหา  คือ (1) การเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มสะสมทุนโดยการเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจใจในการจดัตั้งกลุ่มสะสมทุน การถ่ายทอดกระบวนการบริการจดัการท่ีเหมาะสม 
เสริมสร้างความมัน่คงทางดา้นเงินทุนด าเนินงานใหแ้ก่สมาชิก สร้างความมัน่คงให้กบัสมาชิกในรูป
สวสัดิการและเสริมสร้างรูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสม   และ (2) สร้างองค์กรกลางเพื่อ
ประสานงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และช่วยเหลือกลุ่มสะสมทุนด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 อารีย์ เช้ือเมืองพาน (2544)  ท าการศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวของกลุ่มสะสมทุนในเขตภาคเหนือตอนบน  ผลกระทบจากการด าเนินงานของกลุ่มสะสม
ทุนแต่ละประเภท  และวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงปัจจยัท่ีเหมือนกนัหรือท่ีแตกต่างกนัใน
อนัท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของกลุ่มออมทรัพยแ์ต่ละประเภท  อนัประกอบด้วย 
ธนาคารหมู่บา้น  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และกลุ่มเครดิตยูเน่ียน  ในเขตพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบนประกอบดว้ย  เชียงใหม ่ เชียงราย  และล าปาง  

การศึกษาพบว่าปัจจยัและเง่ือนไขท่ีจะท าให้กลุ่มสะสมทุนประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวนั้นข้ึนอยูก่บั  (1) ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ ากลุ่ม โดยผูน้ าชุมชนหรือผูน้ ากลุ่มตอ้งเป็นบุคคลท่ี
สมาชิกไวว้างใจ  (2) คณะกรรมการด าเนินงานส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมศึกษาท า
ให้การบริหารการจดัการประสบปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาทางด้านบญัชี (3) สมาชิก  
สมาชิกส่วนใหญ่มุ่งหวงัประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียนมากเกินไป  เม่ือไม่ไดใ้น           
ส่ิงท่ีตนเองมุ่งหวงัจะลาออกไป (4) ปริมาณเงินทุน  เงินทุนท่ีไดจ้ากการสะสมทุนของสมาชิกมีนอ้ย
แต่ความตอ้งการเงินกูมี้มาก  ส าหรับปัจจยัภายนอกคือ  การไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือ
องคก์รภายนอกในดา้นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ  และพบการศึกษาวา่การด าเนินงาน
ของกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมควรจะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มเครดิตยูเน่ียน  เน่ืองจากมี
กระบวนการพฒันาท่ีชดัเจน  มีรูปแบบการบริหารงานท่ีเป็นสากล  และสามารถพฒันารูปแบบไปสู่
สหกรณ์ออมทรัพยชุ์มชนได้  ซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์  และพบว่าการด าเนินงาน
ภายใตก้ลุ่มสะสมทุนประเภทอ่ืน  เม่ือด าเนินงานไปได้ระยะหน่ึงจะประสบปัญหา  บางกลุ่ม
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ตอ้งการท่ีจะรักษากลุ่มเอาไวต้อ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบมาสู่เครดิตยูเน่ียนและสามารถพฒันา
กลุ่มไดอ้ยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนื   

 
กรอบแนวความคิดของโครงการวจัิย 
 

1.  แนวคิดเศรษฐกจิชุมชนเพือ่การพึง่ตนเอง วชิิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร (2548) กล่าววา่ จาก
ปัญหาการพฒันาท่ีท าให้คนรวยกระจุก   คนจนกระจายเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ไม่
พฒันาเศรษฐกิจเน่ืองจากการกระจายรายไดแ้ยล่ง  ตลอดจนปัญหาการเจริญเติบโตอยา่งไม่สมดุล
จนเกิดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินแรงงานจากชนบทภาคเกษตรสู่ในเมืองภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ส่งผลท าใหป้ระชาชนตกอยูใ่นวงัวนของความยากจน  ลุ่มหลงอยูใ่นกระแสบริโภคนิยม  เกษตรกร
สูญเสียท่ีดินท ากิน เกิดหน้ีสินเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร  การผลิตและการบริโภคในปัจจุบนั
พึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไปทั้งทางดา้นวตัถุดิบ  สินคา้ทุน  เทคโนโลยีตลอดจนเงินทุน  จึงเกิด
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองข้ึน  ซ่ึงมีเหตุผล คือ (1) เศรษฐกิจชุมชน  เป็นแนวคิดท่ี
สอดคล้องกับทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็นพระราชด าริของในหลวงภูมิพลอดุลยเดช 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหลกัการวา่ดว้ยการพึ่งตนเอง ท าใหแ้นวคิดเศรษฐกิจชุมชนไม่ถูกปฏิเสธ  และ 
(2) เศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) ไดรั้บความสนใจและสอดแทรกเขา้
ไปในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8-9 ซ่ึงถึงแมว้า่บางช่วงเวลา  รัฐบาลจะหนัไป
ใชม้าตรการทางเศรษฐกิจท่ีเป็นโครงการใหญ่ ๆ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจก็ตาม 

สมบติั  สิงฆราช (2549) กล่าววา่  เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนกิจการสหกรณ์
ซ่ึงเป็นองค์กรเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมยั  ดงันั้นแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจสหกรณ์จึงสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  และสามารถด าเนินการไดใ้นทาง
ปฏิบติั เศรษฐกิจชุมชนจะเป็นสหกรณ์อเนกประสงคท่ี์ด าเนินการเศรษฐกิจครบวงจร  โดยท าการ
ผลิตสินคา้และบริการเพื่อ “ความพอเพียง” ...ท่ีเหลือจึงขายแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืน ๆ  ส่ิงส าคญั
ตอ้งยึดหลกัพึงตนเองทั้งดา้นเทคนิควิธีการผลิตใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พึ่งพาเงินทุนภายใตร้ะบบ
สหกรณ์  

นอกจากน้ีแลว้ การพึ่งตนเองของชุมชนอาจท าไดใ้น 5 รูปแบบ คือ (1) การพึ่งตนเองได้
ทางเทคโนโลย ีคือ มีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ผสมผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้น (2) การพึ่งตนเองไดท้าง
เศรษฐกิจ  คือท ามาหากินด ารงชีพได ้มีความสมดุลย?ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน (3) การพึ่งตนเอง
ไดท้างทรัพยากรธรรมชาติ  คือมีทรัพยากรใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร  และรักษาทรัพยากรท่ีมีอยู่
ได ้  (4) การพึ่งตนเองไดท้างจิตใจ  คือมีจิตใจกลา้แข็งท่ีจะสามารถต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคใน
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การหาเล้ียงชีพ  พฒันาชีวติใหเ้จริญกา้วหนา้ได ้ และ (5) การพึ่งตนเองไดท้างสังคม  คือคนในกลุ่ม
มีความเป็นปึกแผน่มีผูน้ าชุมชนท่ีดี เขม้แขง็ 

2.  แนวคิดการตลาดของวิสาหกิจชุมชน  การตลาดของวิสาหกิจชุมชน คือการท าเพื่อ
บริโภคในครอบครัวในชุมชน  และระหวา่งชุมชนท่ีเป็นเครือข่ายในระดบัต าบลและระหวา่งต าบล 
ระดบัอ าเภอหรือระดบัจงัหวดั  เช่น  การผลิตขา้วให้พอเพียงกบัความตอ้งการของต าบล  อีกต าบล
หน่ึงก็ผลิตเน้ือสัตว ์ เช่น  การเล้ียงไก่และสุกร  การจดัการผลิตให้ไดเ้ท่ากบัความตอ้งการบริโภค
ของชุมชนตนเองและชุมชนเครือข่าย  โดยให้สมาชิกถือหุ้นและช่วยกนัขาย  ช่วยกนับริโภคภายใน
ต าบลและน ามาแลกเปล่ียนกนัในระบบชุมชนเครือข่าย  เป็นการส่งเสริมการตลาดภายในชุมชน
เครือข่าย  ซ่ึงแต่ละชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัได ้ ถา้หากมีผลิตภณัฑ์ 
บางตวัท่ีมีคุณภาพท่ีดีพอท่ีจะสามารถน าออกไปแข่งขนัในตลาดใหญ่ได ้  ก็จะเป็นเร่ืองของกลไก
การตลาดท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะสามารถแข่งขนักบัตลาดแบบทุนนิยมได ้ นอกจากน้ีการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนก็สามารถส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดใหญ่ได ้  แต่เป้าหมายก็ยงัเป็นรองลงมาจาก
เป้าหมายของตลาดภายในชุมชน 

สมพงษ์  บุญเลิศ (2549) กล่าวว่าปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นเหตุปัจจยัและส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน  คือคุณภาพการเรียนรู้ของบุคคล  เพราะการเรียนรู้มิไดห้มายความว่าตอ้งอาศยั            
การจดัการศึกษาแบบดั้งเดิมท่ีตอ้งมีโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาเท่านั้น  แต่การเรียนรู้อาศยัปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกท่ีเอ้ือต่อกนัทั้งในรูปการศึกษาตามอธัยาศยั  การศึกษาในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  โดยรัฐและเอกชนตลอดจนสถาบนัอ่ืนๆ ในชุมชน           
ทุกภาคส่วนท่ีท าหนา้ท่ีสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในตวับุคคลและชุมชน  การจดัการความรู้เพื่อการ
พฒันาการจดัการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์จึงเป็นความจ าเป็นท่ีกลไกภาครัฐมุ่งหวงัท่ีจะให้ภาคีท่ี
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานโดยการใช้ความรู้เป็นฐานให้เกิด                         
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยการจดัการความรู้ด้านการตลาดจะประกอบไปด้วยทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด  โดย
การศึกษาขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิตจนผลิตภณัฑ์ถึงมือผูบ้ริโภค  พร้อมทั้งสัมภาษณ์และจดั
กิจกรรมกลุ่ม  เพื่อน ามาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมทางการตลาด  เพื่อน าไปพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาด 

3.   แนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นุชจรีย ์ทิวาวลัย ์และคณะ (2547)             
ไดศึ้กษาการพฒันากลุ่มอาชีพสู่วสิาหกิจชุมชนเขม้แขง็ กรณีศึกษากลุ่มอาชีพแปรรูปน ้ าผลไมพ้ร้อม
ด่ืม  ต าบลชากไทย  ก่ิงอ าเภอเขาคิชณกูฏ  จงัหวดัจนัทบุรีท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบ           
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ความเขม้แข็งของกลุ่มอาชีพ  การศึกษาพบว่าองค์ประกอบของกลุ่มอาชีพท่ีส าคญัประกอบดว้ย           
การมีวตัถุดิบและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินดั้งเดิม  มีการระดมหุ้นของสมาชิกและคนในชุมชนและ
ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากภายนอกชุมชน  มีผูน้  ากลุ่ม  และผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิก  กลุ่มมีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง  และกลุ่มมีทศันคติทางบวก  

 

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย  กรอบในการวิจยัจะใชก้รอบตามภาพ 2.4 น้ีเป็นแนวทาง 
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การตอบโจทกแ์ละวตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ี 

ภาพที ่2.4  กรอบแนวคิดในการท าวจิยั (Conceptual Frame Work) 
 

จากภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดในการท าวิจยั คือ วิสาหกิจชุมชนจะเขม้แข็งและย ัง่ยืนได้
เกิดจากเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการบูรณาการเขา้กบัภูมิปัญญาสากล โดยใชอ้งคค์วามรู้ดา้นการจดัการ
ตลาดสมยัใหม่เขา้ไปช่วยในการด าเนินงาน ซ่ึงการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการตลาด เกิดจาก
การรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ การ
สัมภาษณ์ ผูรู้้ในชุมชน การศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเปรียบเทียบการด าเนินงาน การสร้างองคค์วามรู้
ให้กบักลุ่ม จากนั้นน าเอาขอ้มูลเหล่านั้นมาก าหนดเป็นรูปแบบของการท าการตลาดท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มต่อไป 

 




