
บทที ่2  

เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดมี้ผูท่ี้ท  าการศึกษาและคน้ควา้ไวแ้ลว้โดยน ามาเป็นแนวทาง โดยมีกรอบของการท าวิจยั
อยู ่ 5 ส่วน คือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยั งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวความคิดของโครงการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย 

 ข้อมูลของพืน้ทีใ่นการท าวจัิย 

 ประวตัิของจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 สันนิษฐานวา่ เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่ีมีคนอาศยัอยูก่่อนแลว้ ก่อนท่ีเจา้แกว้เมืองมาจะ
เขา้มาตั้งบา้นเรือนข้ึนมาใหม่ แต่ไม่มีหลกัฐานวา่เขา้มาอยูเ่ม่ือใดสมยัใดและอพยพไปอยูท่ี่ไหน ผูค้นท่ี
อยูอ่าศยัก่อนนั้นมีหลกัฐานและเช่ือกนัวา่เป็นชนเผา่ลัว๊ะ หรือละวา้ หลกัฐานท่ีปรากฏอยู ่คือ หลุมฝังศพ 
ซากบา้นร้าง ซ่ึงพบกนัแถวบริเวณท่ีเป็นหอประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัคือตลาดโตรุ่้ง 
และท่ีโรงเรียนปริยติัธรรมขา้งวดัจองกลางและวดัจองค า กลุ่มคนท่ีอยูอ่าศยัก่อนนั้นน่าจะถูกไขป่้าหรือ
เกิดการรบกนั มีการตายและพวกท่ีเหลืออพยพไปอยูท่ี่ปลอดภยักวา่  

 สมยัก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบา้นป่า ไม่มีผูใ้ดปกครอง        
มีชาวไทยใหญ่บางส่วนจากชายแดนประเทศสหภาพพม่า ท่ีอพยพเขา้มาท ามาหากิน ท าไร่ท าสวนเป็น
บางฤดูกาล ความส าคญัสมยันั้นเป็นเพียงทางผ่านของกองทพัพม่า ท่ีเดินทพัไปยงักรุงศรีอยุธยาหรือ   
หวัเมืองฝ่ายเหนือของไทย ต านานเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ ปี พ.ศ. 2374 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จ
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทางแควน้ลา้นนาไทย เมืองพิงค์นคร หรือเมืองเชียงใหม่   
มีพระยาเชียงใหม่มหาวงศ ์ต่อมาไดรั้บพระมหากรุณาโปรดเกลา้เป็นพระเจา้มโหตรประเทศราชาธิบดี 
ไดท้ราบว่าทางตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงก็คือดินแดนท่ีเป็นหัวเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนัมี     
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่าทึบและเป็นท่ีอยู่ของสัตวป่์านานาชนิด โดยเฉพาะชา้งป่าท่ีชุกชุมมากจึงมี
บญัชาให้เจ้าแก้วเมืองมาผูเ้ป็นญาติ เป็นแม่กองน าไพร่พล น าช้างต่อหมอควาญ ออกไปส ารวจ        
ความเป็นไปของเหตุการณ์ชายแดนดา้นตะวนัตก พร้อมใหจ้บัชา้งป่าน ามาฝึกสอนใชง้านต่อไป  
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 เจ้าแก้วเมืองมาก็ได้รวบรวมไพร่พลช้างต่อ และหมอควาญช้างออกเดินทางจากเมือง
เชียงใหม ่มุ่งสู่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ลดัเลาะตามล าห้วย มุ่งสู่ภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน ใชเ้วลาเดินทางไม่
นานนกัก็เขา้สู่หมู่บา้นเวียงปาย หรืออ าเภอปายในปัจจุบนั ท่ีน่ีเจา้แกว้เมืองมาและคณะพกัอยูช่่วงเวลา
หน่ึงก็เดินทางต่อ คราวน้ีมุ่งสู่ทิศใต ้ลดัเลาะตามล าน ้าปายข้ึนสู่ภูเขาสูงอีกคร้ังหน่ึง การเดินทางช่วงน้ีใช้
เวลามากกวา่เดิมก็ลงสู่แม่น ้ าปายอีกคร้ัง เม่ือถึงแม่น ้ าปายก็พบมีชุมชนเล็ก ๆ มีผูค้นอาศยัอยูไ่ม่มากนกั 
เป็นคนไตหรือไทยใหญ่ บริเวณหมู่บา้นติดแม่น ้ าปาย มีป่าท่ีราบวา่งเปล่ามากมาย เห็นวา่ท าเลท่ีตั้งของ
หมู่บา้นน้ีดีมาก สามารถขยายใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่โตไดใ้นภายหนา้ และท่ีอยูใ่กลบ้า้นยงัมีดินโป่งเป็น
แห่ง ๆ มีหมูป่าลงมากินดินโป่งชุกชุมมาก เหมาะส าหรับตั้งเป็นหมู่บา้นเป็นอยา่งดี เจา้แกว้เมืองมาจึงได้
รวบรวมผูค้นท่ีอยู่กระจดักระจายให้มาอยู่รวมกัน ให้มีการคดัเลือกนายบ้านเรียกว่า "เหง" ก็ได ้       
"นายพะก่าหม่อง" คนไทยใหญ่เป็นเหง (ก านนัปกครองหมู่บา้นและให้ช่ือหมู่บา้นวา่ "บา้นโป่งหมู") 
ต่อมากลายเป็นบา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้แกว้เมืองมาพร้อมกบั        
พะก่าหม่องได้เดินทางต่อข้ึนไปทางทิศใต้ น าช้างท่ีคล้องไปจ านวนหน่ึงเดินทางมาถึงตัวเมือง
แมฮ่่องสอน ปัจจุบนัเป็นท่ีเหมาะสมดี ล าน ้าไหลผา่นจากทิศตะวนัออกไปสู่ทิศตะวนัตก ลงสู่แม่น ้ าปาย 
และยงัมีล าธารไหลขนานทางทิศเหนืออีก เห็นวา่เป็นท าเลดีเหมาะท่ีจะตั้งเป็นท่ีฝึกสอนชา้งและตั้งถ่ิน
ฐานบา้นเรือน จึงไดต้ั้งคอกฝึกสอนชา้งริมล าน ้ านั้น และกลายเป็นหมู่บา้นไทยใหญ่อีกแห่งหน่ึง แต่มี
ผูค้นอาศยัอยูน่อ้ยกวา่บา้นโป่งหมู หลงัจากท่ีเจา้แกว้เมืองมาคลอ้งชา้งไดม้ากพอควร ฝึกสอนอยูจ่นเห็น
วา่ควรเดินทางกลบัได ้จึงไดต้ั้งให้แสนโกมบุตรเขยของพะก่าหม่องเป็น "กา้ง" (ผูใ้หญ่บา้น) ปกครอง
ดูแลและตั้งช่ือหมู่บา้นน้ีวา่ "บา้นแม่ร่องสอน" ส่วนล าธารอีกแห่งหน่ึงทางทิศเหนือเรียกวา่ "ล าน ้าปุ๊"   

 บา้นแม่ร่องสอน (แม่ร่องสอน หมายถึงท่ีมีร่องน ้ าฝึกชา้ง ต่อมาไดเ้พี้ยนเป็นแม่ฮ่องสอน)
ตน้ก าเนิดเมือง คือ ร่องน ้ าสอนชา้ง และชา้งตวัเดียวเล่นน ้ าเป็นสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดั มีค าขวญัของ
จงัหวดั คือ “หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผูค้นดีประเพณีงาม  ลือนามถ่ินบวัตอง”
เจริญรุ่งเรืองเป็นล าดบัมา มีชนชาวไทยใหญ่อพยพเขา้มาอยูม่ากข้ึน เน่ืองจากระยะนั้นประมาณปี พ.ศ. 
2399 ไดเ้กิดจลาจลทางหวัเมืองไตฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าสาละวิน ท าให้ชาวไทยใหญ่ท่ีรักสงบอพยพ
มากข้ึน ถึงปี พ.ศ. 2409 เกิดการรบกนัในหวัเมืองไทยใหญ่ ระหวา่ง เจา้ฟ้าเมืองนาย กบัเจา้ฟ้าโกหล่าน
แห่งเมืองหมอกใหม่ เจา้ฟ้าโกหล่านสู้ไม่ได ้จึงไดอ้พยพครอบครัวมาอยูก่บัแสนโกมท่ีบา้นแม่ร่องสอน 
พร้อมกบัภรรยาช่ือนางเขียว บุตรช่ือขุนโหลง หลานช่ือขุนแอ และหลานสาวช่ือเจา้นางนุ และเจา้นาง
เม๊ียะ มาอยูด่ว้ย ถึงปี พ.ศ. 2417 บา้นแม่ร่องสอนกลายเป็นชุมชนใหญ่ มีผูค้นเขา้มาอาศยัจนเห็นวา่จะ
จดัตั้งเป็นเมืองข้ึนไดแ้ลว้ เจา้อินทวิชายานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่จึงไดต้ั้งให้ชานกะเล ชาวไทยใหญ่เป็น
เจา้เมืองคนแรกมีบรรดาศกัด์ิเป็นพญาสิงหนาทราชาครองเมืองแม่ฮ่องสอนในพ.ศ. 2417 ตรงกบัสมยั
รัชกาลท่ี 5 ต่อมาปี พ.ศ. 2427 หลงัจากท านุบ ารุงบา้นเมืองมาได ้10 ปี พญาสิงหนาทก็ถึงแก่กรรม ผูท่ี้
ครองเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือเจา้นางเม๊ียะ ครองเมืองแม่ฮ่องสอนอยู ่7 ปี ไดน้ าความเจริญมาสู่เมือง
แม่ฮ่องสอนเป็นอนัมาก และถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา 
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 เม่ือปี พ.ศ. 2434 เจา้เมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือ ปู่ ขุนโทะ้ ซ่ึงได้รับบรรดาศกัด์ิเป็น  
พญาพิทกัษ์สยามเขต ครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปี พ.ศ. 2434-2448 ก็ถึงแก่กรรม เจา้เมือง
แม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือขนุหลู่บุตรของปู่ ขนุโทะ้ ไดป้กครองแทนและไดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็นพญาพิศาล
ฮ่องสอนบุรี ครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปี พ.ศ. 2448-2484 ต่อมาเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองแล้ว จึงไม่ได้มีการแต่งตั้งอีก ใน พ.ศ. 2433 สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์             
พระยาศรีสหเทพปลดัทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทยข้ึนมาตรวจราชการในหวัเมืองมณฑลตะวนัตก
เฉียงเหนือ ได้ปรึกษากบัพระยาริศราชกิจ ข้าหลวงใหญ่เจา้ผูค้รองนครเมืองในมณฑลตะวนัตก         
เฉียงเหนือ จดัระเบียบการปกครองใหม่  คือ รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม เมืองยวม (แม่สะเรียง) 
และเมืองปาย เข้าเป็นหน่วยปกครองเดียวกันเรียกว่าบริเวณเชียงใหม่ตะวนัตก ตั้ งท่ีว่าการแขวง 
(เทียบเท่าเมือง) ท่ีเมืองขนุยวม โดยตั้งใหน้ายโหมดเป็นนายแขวง   

 ใน พ.ศ. 2446 ยา้ยท่ีว่าการจากเมืองขุนยวมไปตั้งท่ีเมืองยวม (แม่สะเรียง) และเปล่ียนช่ือ
จากบริเวณเชียงใหม่ตะวนัตกเป็นบริเวณพายพัเหนือ ในปี พ.ศ. 2453 โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมือง
แม่ฮ่องสอน เมืองยวม และเมืองปาย ตั้งเป็นเมืองจตัวาข้ึนกบัมณฑลพายพั และยา้ยท่ีวา่การเมืองมาตั้งท่ี
เมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมกบัโปรดเกลา้ฯ ให้พระยาศรสุรราช (เปล้ือง) เป็นเจา้เมือง (ผูว้า่ราชการจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน) เป็นคนแรก พ.ศ. 2476 เลิกการปกครองท่ีเป็นมณฑลและตั้งเป็น "จงัหวดัแม่ฮ่องสอน" 
บริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

 ทีต่ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ 

 แม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัชายแดนจงัหวดัหน่ึง โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกบัสหภาพ
พม่า รวมทั้งส้ินยาว 483 กิโลเมตร แบ่งเป็นพรมแดนทางบก ยาวประมาณ 326 กิโลเมตร และพรมแดนทางน ้ า       
ยาวประมาณ 157  กิโลเมตร (ดา้นแม่น ้ าสาละวินยาว 127 กิโลเมตร และดา้นแม่น ้ าเมยยาว 30 กิโลเมตร)  
ทุกอ าเภอในจงัหวดัมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า ส่วนทิศตะวนัออกติดต่อกับอ าเภอ        
เวียงแหง อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอฮอด และอ าเภออมก๋อย  ทิศใตติ้ดต่อกบัอ าเภอท่าสองยาง 
จงัหวดัตาก และทิศตะวนัตกติดต่อกบั ประเทศสหภาพพม่าดา้นรัฐคะยา และรัฐคอทูเล แม่ฮ่องสอนอยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบนัแบ่ง       
การปกครองเป็น 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ 1. อ าเภอเมือง 2. อ าเภอ    แม่สะเรียง 3. อ าเภอขุนยวม 4. อ าเภอปาย   
5. อ าเภอแม่ลาน้อย 6. สบเมย และ 7. ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้ช่ือว่าเป็นเมืองสามหมอก
เน่ืองจากเป็นเมืองในหุบเขา ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสลบัซับซ้อน ทอดขนานไปกบัทิวเขาถนนธงชยั และ   
ทิวเขาแดนลาว ดงันั้นจึงถูกปกคลุมดว้ยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทศัน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขา
สลบัซบัซ้อนและป่าไมน้านาพนัธ์ุจนมีค ากล่าวว่า เปรียบเสมือนกบัเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นท่ีรวมของชนเผา่ไทยและชาวไทยภูเขาหลายเผา่ มาแต่โบราณ ผูค้นเหล่าน้ียงัคง
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ด าเนินชีวติเรียบง่าย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดงัเดิมไว ้เฉกเช่นเม่ือหลายร้อยปีก่อน ประกอบดว้ย
ไทยใหญ่ มง้ มูเซอ ลวัะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหร่ียง  

 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ลักษณะภูมิประเทศ 
ประกอบดว้ยทิวเขาสูงสลบัซบัซ้อน ตั้งเรียงขนานกนัเป็นแนวเหนือจรดใต ้ทิวเขาส าคญัเรียงจากเหนือ
ลงมา คือ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชยั ซ่ึงแบ่งเป็น 3 แนว ประกอบดว้ย ทิวเขาถนนธงชยัตะวนัตก 
เป็นแนวเขตแดนคัน่ระหว่างประเทศไทย กบั ประเทศสหภาพพม่า ทิวเขาถนนธงชยักลาง อยูร่ะหวา่ง
แม่น ้ ายวมและแม่น ้ าแม่แจ่ม ส่วนสุดทา้ย ทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก เป็นแนวแบ่งเขตระหวา่งจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนกบัจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งยงัเป็นส่วนท่ีมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาแม่ยะ ในเขตอ าเภอปาย     
มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,005 เมตร 

     ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน แบ่งเป็น 3 ฤดู อยา่งชดัเจน คือ มีอากาศ
หนาวจดัในฤดูหนาว มีฝนตกชุกในฤดูฝน ซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม และมีอุณหภูมิ
สูงสุดในฤดูร้อน คือ สูงสุดในเดือนพฤษภาคม จากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นหุบเขาสูง ตั้งอยู่บนท่ีสูง
เหนือระดบัน ้าทะเล ท าใหมี้อุณหภูมิสูงในเวลากลางวนั และตอนเยน็ลดลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากไดรั้บ
อิทธิพลจากลมภูเขาในเวลากลางคืน จึงท าใหเ้กิดหมอกปกคลุมทัว่ไปทุกพื้นท่ีในเวลากลางคืน 

  การปกครอง 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 7  อ าเภอ 45 ต าบล 415 หมู่บา้นและมีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกเป็น 1 เทศบาลเมือง 4 เทศบาลต าบล 44 อบต. แยกเป็นอ าเภอดงัตาราง 2.1  

ตารางที ่2.1 เขตการปกครองของจงัหวดัแม่อ่องสอน 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร 
เมือง 6 68 20,155 55,627 
ขนุยวม 6 43 6,828 21,750 
ปาย 7 62 11,168 30,065 

แม่สะเรียง 7 77 18119, 51,423 
แม่ลานอ้ย 8 69 9,653 34,499 
สบเมย 6 58 13,010 41,380 
ปางมะผา้ 4 38 6,307 20,251 
รวม 44 415 98,665 296,419 

ทีม่า (ปกครองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2551) 
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 ด้านเศรษฐกจิ 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานวา่ปี 2550 แม่ฮ่องสอน
มีมูลค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) ตามราคาประจ าปี 10,142 ลา้นบาท รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 34,511 บาท 

 การคมนาคมและการขนส่ง 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีการคมนาคมและการขนส่ง   2   ทาง   คือ   

 1. การคมนาคมทางบก มีการติดต่อระหวา่งจงัหวดัอยู ่ 5 เส้นทาง ดงัตารางท่ี 2.2  
 
ตารางที ่2.2  เส้นทางคมนาคมขนส่งไปยงัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เส้นทาง ระยะทาง (กม.) ใช้เวลาเดนิทาง (ชม.) 
1. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 จาก จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผา่นอ าเภอฮอด อ าเภอแม่สะเรียง ถึง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

350 7 

2. ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 1095 จาก จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผา่นอ าเภอแม่แตง อ าเภอปาย ถึงอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

245 5 

3. ทางหลวงหมายเลข 1085 จากอ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก   
 อ าเภอสบเมย อ าเภอแม่สะเรียง ถึงอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   

394 7 

4. ทางหลวงหมายเลข 1295 จากอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ออกมาท่ีอ าเภอขนุยวม   

95 5 

5. ทางของ  ร.พ.ช.  หมายเลข  5030  จากต าบลวดัจนัทร์  
 อ าเภอแม่แจ่มจงัหวดัเชียงใหม่  ผา่นต าบลหว้ยปูลิง  
 อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มายงัตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 

87 10 

ทีม่า (ปกครองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2551) 

 2. การคมนาคมทางอากาศ  การเดินทางไปยงัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีเท่ียวบินไปกลับจาก
จงัหวดัเชียงใหม่  คือ  บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) และสายการบินนกแอร์ โดยเปิดให้บริการทุก
วนัและมีสายการบินพีบีแอร์ให้บริการเท่ียวบินไป-กลบัจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอน-กรุงเทพบินในช่วงฤดู
ท่องเท่ียวช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมของปีถดัไป 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 1. ด้านการไฟฟ้า  ปัจจุบันการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีจังหวดัแม่ฮ่องสอนได้แบ่ง
ออกเป็น 3 พื้นท่ี  ดงัน้ี  พื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอขุนยวม (บางส่วน) และอ าเภอปางมะผา้ (บางส่วน)       
มีโหลดสูงสุดประมาณ 5,000 กิโลวตัต ์รับไฟจากแหล่งจ่ายไฟดงัน้ี เข่ือนแม่สะงา และเข่ือนผาบ่อง 
 2. ด้านการประปา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานให้บริการระบบน ้ าประปาจ านวน       
6 หน่วยงาน คือ การประปาแม่ฮ่องสอน การประปาแม่สะเรียง การประปาขุนยวม การประปาปาย  
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หน่วยบริการแม่ลาน้อย และหน่วยบริการปางมะผา้ โดยใช้แหล่งน ้ าในการผลิตจากอ่างเก็บน ้ าห้วย
แม่ฮ่องสอน แม่น ้ าปาย โรงสูบน ้ าแรงต ่าปางหมู แม่น ้ ายวม โรงสูบน ้ าแรงต ่าบา้นท่าขา้ม อ่างเก็บน ้ า
รัชดาภิเษก แม่น ้าแม่สะเรียง แม่น ้าแม่ลานอ้ย และล าน ้าลาง 
 3. ด้านการโทรศัพท์ ข้อมูลพื้นฐานด้านการส่ือสารของจังหวดัมีส านักงานบริการ
โทรศพัท ์2 แห่ง คือ ส านกังานบริการโทรศพัทแ์ม่ฮ่องสอนและส านกังานบริการโทรศพัทแ์ม่สะเรียง 
 4. ทรัพยากรน ้า  แหล่งน ้ าธรรมชาติจากสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาและป่าไม ้ท าให้จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งก าเนิดแม่น ้าหลายสาย โดยมีแม่น ้าสายส าคญั 2 สาย  คือ แม่น ้าปายและแม่น ้ ายวม 
นอกจากน้ียงัมีล าน ้ าอ่ืนๆ เช่น น ้ าแม่สะงา น ้ าของน ้ าแม่ละมาด และน ้ าแม่สุรินทร์ โดยพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น ้าสาละวนิ ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีทั้ งส้ิน 7,969,750 ไร่  เป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีสมบูรณ์จ านวน 
7,145,677.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.66 ของพื้นท่ีจงัหวดั แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 6,470,691 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 81.19 พื้นท่ีเทือกเขา ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาน้อยใหญ่ท่ีเรียงกนัไปหรือต่อขนานกนัเป็น
แนวยาวเป็นทิวเขาท่ีมีระดบัสูงต ่าต่างกนัประกอบด้วยหินหลายชนิด หลายประเภท มีอายุประมาณ
ตั้งแต่ 600 ลา้น-1.8 ลา้นปีล่วงมาแลว้ ประกอบดว้ย ทิวเขาส าคญั ๆ ดงัน้ี 
 1. ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศ ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ย
ทิวเขาในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก  

 2. ทิวเขาถนนธงชัย  ประกอบด้วยทิวเขา 3 ทิวเขา เรียงขนานกันในแนวเหนือ-ใต ้
ประกอบดว้ย ทิวเขาถนนธงชยัดา้นตะวนัตก  ทิวเขาถนนธงชยักลาง ตั้งอยูร่ะหวา่งแม่น ้ ายวมกบัแม่น ้ า
แม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก  ตั้งอยู่ระหว่างทิศตะวนัออกน ้ าแม่แจ่มและน ้ าแม่ต่ืนอยู่ทาง
ตอนเหนือของอ าเภอปาย  

 พืน้ทีร่าบ    
 พื้นท่ีราบเกิดจากการกระท าของแม่น ้าท่ีไหลกดัเซาะหินหรือภูเขาจากตน้น ้ าในขณะท่ีไหล
ลงสู่ท่ีต ่า ปรับระดบัภูมิประเทศตามทางท่ีไหลผา่นมาใหร้าบเรียบต ่าลงหรือโดยการพดัพาเศษหิน ทราย 
ดิน ซ่ึงรวมตวักนัเรียกวา่ ตะกอน ไปตกสะสมตวัในบริเวณท่ีกระแสน ้ าอ่อนก าลงัไม่สามารถพดัพาเศษ
ตะกอนให้เคล่ือนท่ีต่อไป เม่ือตะกอนตกทบัถมกันมากข้ึน พื้นผิวภูมิประเทศสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีสูงต ่า
แตกต่างกนัก็จะค่อย ๆ ราบเรียบมีระดบัเสมอกนั 
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 ศิลปะ ประเพณ ีและวฒันธรรม 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีว ัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถี ชีวิต          
ความเป็นอยูข่องประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ในแต่ละปีจะมีการจดังานประเพณีต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 1.   ประเพณปีอยส่างลอง  หรือประเพณีบรรพชาสามเณร ตามประเพณีชาวไทยใหญ่  
 2.   ประเพณีออกพรรษา  หรือ งานปอยเหลินสิบเอ็ดจะมีการตดับาตรเทโวท่ีวดัพระธาตุ
ดอยกองมู และเดินลงมาสู่วดัม่วยต่อ  ซ่ึงอยูบ่ริเวณเชิงเขา 
 3.   งานประเพณลีอยกระทง โดยประชาชนจะท ากระทงเล็ก ๆ  ไปลอยตามแม่น ้ า มีการประกวด
กระทงใหญ่ท่ีหนองจองค ามีมหรสพร่ืนเริง ตามบา้นเรือนจะจุดโคมไฟสวา่งไสว   
 4.    ประเพณกีารถวายข้าวยาคู  ภาษาไทยใหญ่เรียกวา่ “การทานขา้วหยา่กู”้ งานน้ีทางวดัจะ
บอกบุญใหช้าวบา้นน าขา้วใส่นมเนย น ้าผึ้ง ท าเป็นกอ้นๆ ประมาณ 49 กอ้น มาถวายพระประธานตั้งแต่
ย  ่ารุ่ง มกัท ากนัใน เดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 
 5.  จ่าก้าเพจอน  เป็นการท าบุญถวายภตัตาหารแด่ประสงฆ์ในตอนเช้าและท าการเล้ียง
ขา้วอุบาสิกา ท่ีไปจ าศีลภาวนาอยูท่ี่วดั 
 6.  แห่เกีย๊ะ  เป็นประเพณีท่ีชาวแม่ฮ่องสอนถือปฏิบติักนัมาทุกปี โดยเร่ิมเม่ือตอนยา่งออก
พรรษาชาวบา้นจะไปหาตน้สน ขนาดสูงประมาณ 3 -4  เมตร มาตั้งไวใ้นบริเวณวดั  จดังานเฉลิมฉลอง
พร้อมทั้งจุดไฟท่ีตน้สนใหลุ้กโชติช่วงอยูต่ลอดเวลา เพื่อเป็นพุทธบูชาจนกวา่ไฟจะไหมห้มดตน้สน 

 ศิลปะการละเล่นพืน้บ้าน 

 ชาวแม่ฮ่องสอนมีศิลปะการละเล่นพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์กา้ เป็นการฟ้อนแบบพื้นเมือง 
หรือรู้จกักันในนามว่าฟ้อนโต (ฟ้อนเง้ียว) ร าโต เป็นการละเล่นคล้ายกับการเชิดสิงโตของชาวจีน        
ก้าแลว คือการฟ้อนดาบ  ก่ิงกะหล่า หรือร ากินรี  จ้าดไต เป็นการละเล่นประเภทละครหรือลิเก           
ร้องกลอนเป็นภาษาไทยใหญ่  เฮด็ความ  เป็นการขบัร้องเพลงคลา้ยกบัการร้อง  “ด่าวซอ”  ของชาวไทย
ใหญ่  และมองเซิง เป็นการโชวข์องกลองใหญ่สองหนา้   

 การศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ ประมาณ ร้อยละ 77.50 จะนบัถือศาสนาพุทธ 
รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 20.90 นบัถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 0.50 และท่ี
เหลืออีกประมาณ ร้อยละ 1.10 นบัถือศาสนาอ่ืนๆ โดยมีจ านวนศาสนาสถานท่ีใชป้ฏิบติัศาสนกิจ คือมี
จ านวนวดั 134 แห่ง จ านวนส านกัสงฆ์ 199 แห่ง จ านวนโบสถ์คริสต์ 262 แห่ง และ จ านวนมสัยิด          
3 แห่ง (ส านกังานสถิติจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2550) 
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 การศึกษา 
 การศึกษาแบ่งออกเป็นโรงเรียนในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 2 เขต คือ เขตพื้นท่ีการศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประกอบดว้ยอ าเภอเมือง  อ าเภอปาย  อ าเภอปางมะผา้  และอ าเภอขุนยวม เขตพื้นท่ี
การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  2  ประกอบด้วยอ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย 
ปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีและโท  คือ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน  และระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลยับูรพา นอกจากมีโรงเรียนในระบบแลว้ยงั
มีการศึกษานอกระบบ โดยศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนด าเนินการให้บริการศึกษาในรูปแบบศึกษาแบบ
เบด็เสร็จ  การศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นท่ีสูง  การศึกษาสายสามญัและสายอาชีพดว้ย 

 ด้านการท่องเทีย่ว 
 แม่ฮ่องสอนหรือเมืองสามหมอกเป็นจงัหวดัท่ีมีมนตเ์สน่ห์ ท่ีสามารถดึงดูดนกัเดินทางให้
เขา้มาสัมผสัและธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าเส้นทางท่ีจะเขา้สู่จงัหวดัจะยาวไกลคดเค้ียวดว้ยโคง้ถึง 
1,864 โคง้ แต่ความเป็นธรรมชาติขุนเขาอนักวา้งใหญ่อุดมสมบูรณ์ ป่าไมเ้ขียวขจีสีสันสดสวยของ
ดอกบวัตองและความโอบอ้อมอารี ความมีน ้ าใจของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้งชาวไทยใหญ่และ     
ชาวไทยภูเขา เหล่าน้ีคือส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เข้ามาแม่ฮ่องสอนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี        
จาก การแตกต่างกนัอย่างชดัเจนทางดา้นภูมิศาสตร์ ท าให้แม่ฮ่องสอนถูกปกคลุมดว้ยหมอกตลอดทั้ง     
3 ฤดู อนัเป็นท่ีมาของเมืองสามหมอก คือ หมอกน ้ าคา้งในฤดูหนาว หมอกควนัจากไฟป่าในฤดูร้อน 
และหมอกไอดินในฤดูฝน จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่เพียงแต่มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเท่านั้น ยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวทางประเพณีและวฒันธรรม มีจุดเด่นดา้นการท่องเท่ียวอยู ่ 2  ประเภท  คือ ดา้นธรรมชาติ 
และดา้นศิลปวฒันธรรม และโบราณสถาน แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การล่องเรือในล าน ้ าปาย
ไปบา้นน ้าเพียงดิน หมู่บา้นกระเหร่ียงคอยาวท่ีหมู่บา้นปูแกงและบา้นในสอย  การล่องเรือชมวิวทิวทศัน์  
ในล าน ้ าสาละวินและล าน ้ าต่างๆ  การเดิน ป่าเท่ียวชมหมู่บา้นชาวเขาและชมกลว้ยไม ้พนัธ์ไมใ้นป่า  
การเขา้ชมถ ้าหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงมีอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอปางมะผา้ และอ าเภอแม่ลานอ้ยหลายแห่ง การเท่ียว
ชมศิลปะสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ตามวดัวาอารามต่าง ๆ  และการเลือกของท่ีระลึกและอญัมณี 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1.  ปัญหาความยากจน ประชากรจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีรายได้เฉล่ียต ่ากว่าประชากรใน
ภาคเหนือและทั้งประเทศ  และมีสัดส่วนจ านวนผูย้ากจนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ      
โดยสาเหตุของความยากจนเน่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีดินท ากิน และการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่อาศยั
อยูบ่นพื้นท่ีสูง ขาดโอกาสในการศึกษา จึงไม่มีความรู้ท่ีจะใชใ้นการประกอบอาชีพ 
 2.  ปัญหาคุณภาพชีวิต ประชากรโดยทัว่ไปมีคุณภาพชีวิตต ่ากว่าประชากรจงัหวดัอ่ืน ๆ
ในภาคเหนือ  เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีกนัดาร และพื้นทีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาซ่ึงอาศยัอยู่บนพื้นท่ีสูงท่ี
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เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ดงักล่าว ถึงคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด จึงท าให้การบริการของรัฐไม่สามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ปัญหาการคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งทางบก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
108  และ  1095  ซ่ึงก่อสร้างมานานหลายปีพื้นถนนมีสภาพหมดอายุการใชง้าน ในช่วงฤดูฝนถนนบาง
ช่วงมีดินสไลดล์งมาปิดทบัเส้นทาง รถไม่สามารถสัญจรไปมาไดแ้ละท่ีส าคญัถนนบางบางช่วงยุบตวัลง  
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนน  ซ่ึงทางจงัหวดัยงัไม่มีงบประมาณท่ีจะใช้ในการซ่อมแซมถนน 
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ  เน่ืองจากบริษทัการบินไทย  จ  ากดั  (มหาชน) ไดข้ึ้นราคาค่าโดยสารจาก
เดิมเป็นประมาณคนละ  2,000 บาท  ต่อเท่ียวบิน ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงเกินไปและจากสภาพอากาศของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีไม่เอ้ือต่อการเดินทางทางอากาศ  สภาพอากาศแต่ละวนัแปรปรวนตลอดท าให้บาง
วนัเคร่ืองบินไม่สามารถบินได ้แม่ฮ่องสอนไดรั้บผลกระทบทางดา้นการท่องเท่ียวอยา่งหนกั 
 4.  ปัญหาความมั่นคงและการอพยพของชาวพม่า เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีชายแดน
ติดต่อกบัประเทศพม่ารวมความยาวถึง 483 กิโลเมตร โดยเป็นแนวชายแดนท่ีมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและ
ป่าไม ้ นอกจากน้ี เส้นทางคมนาคมไปยงัชายแดนเป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงท าให้ยากต่อการ
ควบคุมและตรวจสอบพื้นท่ี  ประกอบกบัมีการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างทหารพม่าและชนกลุ่ม
นอ้ยตลอดเวลา จึงท าให้มีผลกระทบต่อความปลอดภยัและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรท่ีอยูบ่ริเวณ
ชายแดน  และผูท่ี้อพยพเขา้มาในพื้นท่ีสร้าง ปัญหาหลายประการโดยเฉพาะทางดา้นสาธารณสุขท่ีรัฐ
จะตอ้งรับภาระเพิ่มข้ึน  เพราะมีการน าโรคตอดต่อเขา้มาดว้ย  นอกจากน้ียงัมีการท าลายป่าไม ้เพื่อใช้
สร้างท่ีอยูอ่าศยั  และยงัมีผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 แม่ฮ่องสอนไดมี้การผลิตน ้ ามนังาสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากในสมยัก่อนชน
พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน (คนไต) ใชน้ ้ามนังาในการประกอบอาหาร ต่อมาเม่ือมีน ้ามนัพืชจากถัว่เหลืองหรือ
ผลปาล์มแพร่เขา้มาและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ท าให้การใช้น ้ ามนังาในการประกอบอาหารลดลง แต่
ปัจจุบนัยงัคงมีผูผ้ลิตน ้ ามนังาในบา้นปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง โดยใช้กรรมวิธีสกดัแบบธรรมชาติ 
อาศยัแรงววั และกรรมวธีิการสกดัโดยใชเ้คร่ืองจกัอยา่งง่าย วตัถุดิบในการผลิตท่ีส าคญั คือ เมล็ดงา 

 ข้อมูลบ้านปางหมู   
 ต าบลปางหมูแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บา้น คือ หมู่ 1  บา้นปางหมู หมู่ 2 บา้นกุง    
ไมส้ัก หมู่ 3  บา้นทุ่งกองมู หมู่ 4   บา้นในสอย หมู่ 5   บา้นใหม่ หมู่ 6 บา้นสบป่อง หมู่ 7   บา้นสบสอย 
หมู่ 8   บา้นไมแ้งะ หมู่ 9   บา้นไมส้ะเป่ หมู่ 10   บา้นพะโข่โหล่ หมู่ 11  บา้นขุนกลาง หมู่ 12   บา้น
ชานเมือง และหมู่ 13   บา้นดอยแสง ประชากรในพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  15,205  คน   แยกเป็นชาย 
7,935 คน หญิง 7,270 คน โดยเฉล่ียความหนาแน่นของประชากร 35  คน / ตร.กม. ประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยใหญ่  นอกจากนั้นก็จะเป็นกระเหร่ียงแดง และ กระเหร่ียงคอยาว   โดยมีอาชีพหลกัคือท า
การเกษตรกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ปลูกขา้ว ถัว่เหลือง กระเทียม งา และ ฯลฯ  นอกนั้นจะประกอบอาชีพคา้ขาย 
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รับจา้ง รับราชการและท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีค าขวญัต าบลปางหมู คือ “แม่น ้ าปาย ห้วยฝายคอ   
ถัว่แปหล่อ น ้ามนังา ถัว่เหลืองแผน่ ช่ือลือชา ทรงคุณค่า วฒันธรรมไต” 

  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของต าบลปางหมู เป็นท่ีราบ มีภูเขาและป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่
ริมแม่น ้ าปาย เหมาะส าหรับท าการเกษตรมีอาณาเขตต าบลทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลหมอกจ าแป่ ต าบล 
ห้วยผา อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทิศใตติ้ดต่อต าบลผาป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน       
ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลหว้ยปูลิง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และทิศตะวนัตกติดต่อกบัประเทศ 
พม่า ประชากรในหมู่บา้นส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั ท านา ท าสวน รับจา้ง อาชีพเสริม เยบ็ผา้ ทอผา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แผนท่ีของต าบลปางหมู 
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 สถานท่ีส าคญัในต าบลปางหมู ไดแ้ก่ วดัปางหมู ตั้งอยูท่ี่หมู่ 1 บา้นปางหมู ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ มีเจดียรู์ปทรงพม่า ภายในศาลาการเปรียญประดิษฐาน
พระพุทธรูปแบบไทยใหญ่ เป็นพระประธาน 1 องค ์และองคเ์ล็ก ๆ อีกหลายองค ์

 ข้อมูลของผลติภัณฑ์ทีท่ าการวจัิย 

 น า้มันงา 

 แหล่งปลูกงาท่ีส าคญัของประเทศไทยจงัหวดัหน่ึง คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดรั้บการ
พิสูจน์แล้วว่าเป็นงาท่ีมีคุณภาพดีเพราะพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม สภาพของภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวย 
และสายพนัธ์ุงา ท่ีผา่นมาการแปรรูปงาเป็นผลิตภณัฑ์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะท ากนัเฉพาะในชุมชน 
ต่อมาทางจังหวัดเล็งเห็นว่า งาของแม่ฮ่องสอน เป็นงามีศักยภาพสมควรท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้  จนสามารถเห็นผลิตภณัฑ์จากงาในหลายลกัษณะ อาทิ เช่น น ้ ามนังา 
ผลิตภณัฑเ์พื่อความงาม อาทิ สบู่ แชมพสูระผม และขนมงา เป็นตน้ 

 การผลิตน ้ ามันงาในจังหวดัแม่ฮ่องสอน มีการผลิตสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว 
เน่ืองจากในสมยัก่อนชนพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน (คนไต) ใช้ในการประกอบอาหาร แต่ต่อมาเม่ือมีน ้ ามนั
พืชท่ีสกดัจากถัว่เหลืองหรือผลปาล์มแพร่เขา้มาและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ท าให้มีการใชน้ ้ ามนังาใน
การประกอบอาหารลดลง แต่ปัจจุบนัยงัคงมีผูผ้ลิตน ้ ามนังาในบา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
ผลิตน ้ามนังาออกจ าหน่าย โดยใชก้รรมวธีิสกดัแบบธรรมชาติ อาศยัแรงววั และกรรมวธีิการสกดัโดยใช้
เคร่ืองจกัอยา่งง่าย วตัถุดิบในการผลิตท่ีส าคญั คือ เมล็ดงา มีก าลงัการผลิตประมาณ 10,000 ขวดต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที ่2.2 ตน้งาท่ีปลูกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 งาเป็นเมล็ดพืชเล็กจ๋ิวท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหาร มี 2 แบบ คือ งาด าและงาขาว นอกจากน้ียงั
มีน ้ามนังาท่ีใชป้รุงอาหารไดดี้เพราะมีกล่ินหอมและกรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ สารอาหารท่ีมีอยูใ่นเมล็ด
งาลว้นแต่มีประโยชน์ทั้งส้ิน เช่น โปรตีนในงามีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย คือ กรดอะมิโนเมธิ
โอนีน ในถัว่เหลืองมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตวัน้ีนอ้ย ชาวมงัสวรัิติจึงใส่งาลงไปในอาหาร ถัว่เหลืองท่ีปรุง
เพื่อให้มีสารโปรตีนสมบูรณ์มากข้ึน ในเมล็ดงามีน ้ ามนัมากจึงสกดัออกมาเป็นน ้ ามนังาท่ีมีคุณสมบติัดี
เยี่ยม คือ มีกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัสูง ทั้งกรดไขมนัโอเมกา้ 3 กรดไขมนั โอเมกา้ 6 ท่ีมีคุณสมบติัช่วย
ลดคอเลสเตอรอล ซ่ึงช่วยป้องกนัหลอดเลือดแข็งตวั ป้องกนัโรคหัวใจ ท าให้ระบบหัวใจแข็งแรง 
นอกจากน้ียงัมีกรดไขมนัไลโนเลอิก ซ่ึงช่วยท าให้ผมดกด าบ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มช่ืน นอกจากน้ีงายงัมี
วิตามินและแร่ธาตุท่ีส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคลเซียมท่ีมีมากกว่านมววัถึง 6 เท่า มีธาตุเหล็ก 
แมกนีเซียม สังกะสี ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และทองแดง อีกทั้งยงัมากดว้ยวิตามินบีชนิดต่าง ๆ ซ่ึงดี
ต่อระบบประสาท ช่วยท าให้นอนหลบั ร่างกายกระฉบักระเฉง มีสารบ ารุงประสาท และวิตามินอีเป็น
ตวัแอนติออกซิแดนทท่ี์ช่วยตา้นมะเร็งดว้ย   

 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 230 หมู่ท่ี 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2542  สมาชิกส่วนใหญ่เร่ิมตน้จะมาจากกลุ่มผูผ้ลิตถัว่ลิสง
ปลอดสารเคมี ถัว่เหลือง และงา ต่อมาในปี 2544 สมาชิกใหค้วามส าคญักบัการผลิตงาเป็นหลกั โดยเนน้
ท่ีการผลิตเมล็ดงาตามระบบส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัและไดม้าตรฐาน (GAP) และไดมี้
การขอยื่นการจดัตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือวนัท่ี 14 ต.ค. 2548 
และมีการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง จนสาสามารถผลิตสินคา้น ้ ามนังาท่ีเด่นของ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ ์
การจัดตั้ งกลุ่มมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านโดยแปรรูปงาเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีในชุมชน นอกจากน้ีทางกลุ่มไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการรักษาภูมิปัญญาชาวบา้น อีกทั้ง
ยงัเป็นการส่งเสริมการปลูกงาอินทรีย ์ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ย เพื่อความปลอดภยัในการบริโภคและ
เพื่อรับซ้ือเมล็ดงาจากกลุ่มผูผ้ลิตในชุมชน อนัจะเป็นการเสริมรายไดแ้ละประกนัราคาให้กบักลุ่มผูผ้ลิต 
และทา้ยสุดเพื่อสร้างความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชน ปัจจุบนักลุ่มมีคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 11 คน   

 คู่แข่งขนัทางการตลาดของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังาบา้นปางหมู ซ่ึงก็จะเป็น
กลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังาในทอ้งถ่ิน ท่ีน าจ าหน่ายน ้ามนังาภายใตต้ราสินคา้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 1. โรสลามิน เป็นสินคา้โอทอปจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าหน่ายเป็นน ้ ามนังาสกดัเยน็ใชเ้ป็น
สมุนไพร ดูแลเส้นผม ใบหนา้ ผวิกาย มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 175 บาท ขนาด 300 
ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 110 บาท และขนาด 85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 85 บาท 
 2. โกลด์เด้นโดม เป็นสินคา้โอทอประดบัพรีเม่ียม  มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีก
ขวดละ 220 บาท ขนาด 300 ซีซีราคาขายปลีกขวดละ 150 บาท และขนาด 85 ซีซี ขวดละ 110 บาท 
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 3. ทานาคา เป็นน ้ามนังาด า ใชส้ าหรับเป็นน ้ ามนัหมกัผม ครีมนวดผม และใชป้รุงอาหาร 
มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีก ขวดละ 165 บาท ขนาด 300 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 115 บาท 
และขนาด 85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 80 บาท 
 4. สามหมอก เป็นน ้ ามนังาเพื่อสุขภาพ ใชก้ารหีบน ้ ามนังาตามวิธีโบราณ คือ การหีบเยน็
ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผลิตจากงาด าท่ีไดม้าตรฐาน GAP อุดมไปดว้ยคุณค่าทางสารอาหาร วิตามิน และ
แร่ธาตุต่าง ๆ ใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางใชบ้  ารุงผม บ ารุงผิวพรรณ และยงัสามารถใชแ้ทนน ้ ามนั
พืชได ้ มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 180 บาท ขนาด 300 ซีซีราคาขายปลีกขวดละ       
120 บาท และขนาด 85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 90 บาท 

 องค์ความรู้ในการสกัดน ้ ามนังา (อีดงา) โดยใช้ภูมิปัญญาไทยใหญ่ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังานั้น สันนิษฐานว่า มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไทยใหญ่ ท่ีไดเ้ขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานท่ีบา้นปางหมูและไดมี้การสืบทอดท ากนัมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั โดยมีวธีิการท า ดงัน้ี  

 1. น าเมล็ดงามาผดัหรือเป่าพดัลมเพื่อขจดัส่ิงสกปรกออกไปจากเมล็ดงา อาทิ ใบไม ้กา้น 
ดิน ให้สะอาด แลว้ตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ 5 แดด (5 วนั) แลว้น ามาฝัดท าความสะอาดอีกคร้ัง
จากนั้นน าไปบรรจุในกระสอบป่าน เก็บไวใ้นท่ีอบัช้ืน มีอากาศถ่ายเทไดดี้ ไม่มีแมลงและสัตวร์บกวน 
 2.  ชัง่หรือตวงน ้าหนกัเมล็ดงา 15 กิโลกรัม หรือประมาณ 23 ลิตร  
 3.  ตม้น ้าใหเ้ดือดพล่านประมาณคร่ึงชัว่โมง (ถา้น ้าไม่สุกพอจะมีผลต่อน ้ามนังา)  
 4.  ตวงน ้าตม้สุกใส่ลงไปในกน้ครก 1-1.5 กระป๋องนม  
 5.  เทเมล็ดงาท่ีเตรียมไว ้15 กิโลกรัม หรือประมาณ 23 ลิตร บดให้เมล็ดงาแตกประมาณ 
1/3 ส่วน (ครกท่ีใชบ้ดเป็นครกไมแ้ละใชแ้รงสัตวใ์นการหมุนครก) ตวงน ้ าตม้สุก 1 กระป๋องนมค่อย ๆ 
หยอดน ้าเพื่อใหเ้มล็ดงากบัน ้าเขา้กนั บดไป เร่ือย ๆ เติมน ้ าเป็นระยะ ๆ จนไดท่ี้แลว้น ้ ามนัจะเร่ิมออกมา 
บดต่อไปจนกากงาแยกออกจากกนั ซ่ึงปริมาณน ้ าท่ีใชจ้ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บังาท่ีแห้งสนิทดีหรือไม่ 
เมล็ดงาสมบูรณ์ดีหรือไม่ ปริมาณมากหรือน้อยของเมล็ดงาท่ีใส่แต่ละคร้ังของการอีด ส่วนสกดัน ้ ามนั
โดยใช้ววัลาก จะให้บดไปเร่ือย ๆ  โดยใช้แรงงานววัผลดักนัตวัละ 1 ชัว่โมง ประมาณ 3 ชั่วโมง 
น ้ามนังาก็จะออก (น ้ามนัจะเร่ิมออกเม่ือชัว่โมงท่ี 2 บดต่อไปจนใชไ้ด ้จึงตกัน ้ามนัออกจากครกอึดไปใส่
ไวใ้นภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พื่อใหต้กตะกอน 
 6.  เม่ือน ้ามนัท่ีไดแ้ลว้จะสังเกตจากฟองน ้ามนัเล็ก ๆ เท่าหวัไมขี้ดกลายเป็นฟองน ้ ามนัเท่า
หวัแม่มือแสดงวา่น ้ามนัไดท่ี้แลว้  
 7. ตกัน ้ามนัขา้งบนครกเทใส่กระชอน ท่ีมีผา้ขาวบางรองไวใ้ส่ในถงัท่ีเตรียมไว ้ 
 8.  น าน ้ามนัท่ีได ้ใส่ถงัพกัตะกอน 1 เดือนก็บรรจุขวดเพื่อจ าหน่ายต่อไป  

 อยา่งไรก็ตาม วิธีการสกดัในขา้งตน้จะสกดัน ้ ามนัออกไม่หมด จึงท าให้มีน ้ ามนังาเหลืออยู่
ประมาณ 5-2 % (แต่อาจข้ึนกบัประสิทธิภาพของเคร่ืองบีบน ้ ามนั) ฉะนั้นหากจะท าให้น ้ ามนัออกหมด
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ตอ้งใชส้ารละลายนอร์มอล เฮกเซน ช่วยในการละลาย โดยน าน ้ ามนัท่ีเหลือให้มารวมตวักบัสารละลาย
แลว้จึงกลัน่ไล่สารละลายเฮกเซนออกให้หมด แต่ก็เป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยุง่ยากและอนัตรายเน่ืองจาก
สารนั้นเป็นสารไวไฟ  จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการท าเป็นพิเศษ อีกทั้งกากงาท่ีไดจ้ากวิธีน้ีมี ก็จะมี
น ้ ามนัคงหลงเหลืออยูน่อ้ยกวา่ 0.5 % จนปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงพฒันาการสกดัน ้ ามนังา โดยการน า
เคร่ืองจกัรและมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้ ซ่ึงเป็นระบบไฮโดรลิคและเกลียวอดั สามารถท างานได้ต่อเน่ือง
ตลอดเวลา  น ้ ามนังาท่ีไดจ้ะเป็นน ้ ามนังาบริสุทธ์ิ แยกออกเป็นน ้ ามนังาดิบท่ีไดจ้ากงาท่ีไม่ผ่านการคัว่ 
จึงเป็นน ้ ามนัท่ีเหมาะส าหรับทาภายนอกแกอ้าการปวดเม่ือย  หรือเป็นน ้ ามนังาท่ีไดจ้ากเมล็ดงาท่ีผ่าน
การคัว่ใหมี้กล่ินหอม  ซ่ึงน ้ามนัท่ีไดจ้ะมีสีคล ้าเหมาะส าหรับใชป้รุงแต่งรสชาติอาหาร 

 ถั่วเน่า 
 ถัว่เน่ามีประวติัความเป็นมายาวนาน ซ่ึงมิมีใครบอกได้ว่ามีจุดเร่ิมตน้จากท่ีใด ในอดีต     
ถัว่เน่าเคยเป็นของบรรณาการอนัทรงคุณค่าท่ีพญาละคร (เจ้าเมืองล าปาง ละคอนหมายถึงล าปาง)       
เคยเอาถัว่เน่าถวายเป็นบรรณาการแก่พญาแม่กุ แห่งเมืองนพบุรีเชียงใหม่ ท าให้เมืองละคอนไม่ถูกทพั
เชียงใหม่และทพัเง้ียวเมืองนายเมืองเชียงทองตียึด เมืองเพราะพึงพอใจในรสชาติถัว่เน่าของชาวละคอน 
วฒันธรรมการรับ ประทานถัว่เน่าของคนลา้นนา มกันิยมรับประทานกนัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในกลุ่มของคนไท เช่น ไทใหญ่ เขิน โยน ยอง บางคนเช่ือวา่ ถัว่เน่ามีตน้ก าเนิดมาจากไทใหญ่ ชาวพม่า                    
ก็รับประทานถัว่เน่าซ่ึงเรียกว่า แบโบ๊ะ โดยท าเป็นแผ่น ๆ ใส่พริกป่น กดักินมีรสชาติเผ็ด คนญ่ีปุ่น         
มีอาหารพื้นเมืองชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ นตัโตะ (Natto) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถัว่เน่าของคนลา้นนา นอกจากน้ี 
ยงัมีอาหารท่ีมีลักษณะคล้ายถั่วเน่าของชาวเนปาลและชาวอินเดีย คือ คีเนมา (Kenema) และ 
Chungkookjang ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรุงรสของประเทศเกาหลี เป็นตน้   

 ถัว่เน่าเป็นอาหารพื้นเมืองของคนลา้นนา ท่ีท ามาจากถัว่เหลืองโดยผ่านการตม้จนสุกแลว้
น ามาหมกัดว้ยจุลินทรีในธรรมชาติจนมีกล่ิน สี รส และลกัษณะเฉพาะตวั กรรมวิธีการหมกัถัว่เน่านั้น
เป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง อาจมีการ
ปรับเปล่ียนทั้งรสชาติและกรรมวิธีให้เหมาะสมกับยุคสมยั ซ่ึงการท าถั่วเน่าของแต่ละทอ้งถ่ินจะมี
กรรมวธีิการท าถัว่เน่าแตกต่างกนัไป 

 บา้นปางหมูเป็นแหล่งผลิตถัว่เน่าท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงหรือประกอบการท าอาหารหลายชนิด 
อาทิ  น ้ าพริก แกง ผดั โดยทัว่ไปถัว่เน่าจะท าออกมาในหลายรูปแบบ หรือหลายลกัษณะ คือ ถัว่เน่าซา 
ถัว่เน่าแคบ ( ถัว่เน่าแผ่น ) โดยมีวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิต คือ ถัว่เหลืองท่ีมีอยู่ดว้ยกนั 4 สายพนัธ์ุ 
ไดแ้ก่ ถัว่เน่าอ่อน ถัว่เน่าแหลง ถัว่เน่าตาขาว และถัว่เน่าเสวนเขียว การปลูกถัว่เหลืองจะนิยมปลูกใน 
ช่วงปลายเดือนมกราคมและเก็บเก่ียวประมาณปลายเดือนเมษายน และถัว่เน่าก็นบัไดว้า่เป็นอาหารและ
สินคา้ท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึงของบา้นปางหมู โดยมีวธีิการท าถัว่เน่า ดงัน้ี  
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 1.  เลือกซ้ือเมล็ดถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพ จากนั้นน ามาคดัแยกเมล็ดท่ีเสียออกแลว้น าไปลา้ง
น ้ าให้สะอาด แช่น ้ าทิ้งไว ้1 คืน เพื่อให้ถัว่น่ิม และน ามาตม้กบัน ้ าประมาณ 1 วนั จนเป่ือยไดท่ี้โดยใช้
การบีบดูเมด็ถา้เป่ือยแลว้ก็หยดุตม้ 

 2. น าเอาถัว่ท่ีตม้เป่ือยแลว้ตามขอ้ 1 มาใส่หวดให้สะเด็ดน ้ า น าไปใส่ในกระบุง ตะกร้า 
หรือเข่งท่ีรอง และปิดทบัดว้ยใบตองตึง หาฝาหมอ้ หรือไมท่ี้หนกั ๆ มาทบัอีกชั้น หมกัให้ถัว่อบและ
ร้อน ทิ้งไว ้2 คืน หรืออาจน าไปตากแดด ส่วนใหญ่นิยมหมกัถัว่เน่า ประมาณ 2-3 วนั    จนไดถ้ัว่ท่ีเร่ิม
เป่ือยยุย่และส่งกล่ินเล็กนอ้ย และรสชาติก าลงัดี ซ่ึงเรียกวา่ ถัว่เน่าซา (ถัว่เน่าท่ียงัเป็นเมล็ดคลา้ยเตา้เจ้ียว
ของคนจีนแต่ไม่มีน ้ า) ถั่วเน่าซาน้ีสามารถน าไปประกอบอาหาร เช่น เอามาผดักับไข่ หอมแดง 
กระเทียม หรือถัว่เน่าซาใชผ้ดักบัเน้ือไก่หรือหมู เรียก ถัว่เน่าคัว่ 
 3. น าถัว่เน่ามาโม่ให้ละเอียดดว้ยครกบด ระหวา่งบดใส่น ้ าทีละนอ้ยเพื่อให้ถัว่เน่าเหนียว 
จนไดถ้ัว่เน่าบดเป็นป้ันๆ มีสีเหลือง จากนั้นน ามาท าเป็นแผน่บางๆ โดยใชท่ี้หนีบซ่ึงท าจากไม้ ภายใน
รองดว้ยแผน่พลาสติกเพื่อป้องกนัไม่ใหถ้ัว่เน่าติดไม ้และสะดวกต่อการลอกออก   

 4.  น าถัว่เน่าท่ีเป็นแผน่บาง ๆ ไปตากในตะแกรงไมไ้ผ ่4-5 ชัว่โมง ก็จะแห้ง ซ่ึงเม่ือแห้ง
แลว้ ถัว่เน่าแผ่นแห้งก็จะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีน ้ าตาลเขม้ (ดงัภาพท่ี 2.2) สามารถน าไปจ าหน่าย 
หรือเก็บใส่ป๊ีบไวท้านไดไ้ดเ้ป็นเดือน และถึงแมจ้ะเก็บน าถัว่เน่าแผน่ไวน้านแค่ไหน กล่ินก็จะยงัคงไม่
เปล่ียน ถัว่เน่าแผ่นนั้นอาจจะเปรียบไดก้บักะปิของภาคกลางหรือปลาร้าของภาคอีสานนัน่เอง ทั้งยงั
สามารถเอามาทอดน ้ ามนักินเป็นของกินเล่นได้ และสามารถแปรรูปเป็นกับข้าวได้หลายอย่าง              
ให้รสชาติมนัและมีกล่ินท่ีเฉพาะ เช่น น ้ าพริกอ่อง น ้ าพริกมะเขือส้ม โดยก่อนประกอบอาหารตอ้งน า  
ถัว่เน่าแผน่มาป้ิงไฟใหเ้หลืองก่อน จากนั้นน ามาต าใหล้ะเอียด แลว้จึงน าไปประกอบอาหาร 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพที ่2.3  ถัว่เน่าแผน่ท่ีน าไปผงิไฟก่อนน าไปรับประทาน 
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 จากภาพถัว่เน่าแคบมีลกัษณะเป็นแผน่กลมๆ บาง สีน ้ าตาล  ขาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 
4 น้ิว โดยทัว่ไปแลว้ ถัว่เหลือง 20 กิโลกรัมจะสามารถน ามาท าเป็นถัว่เน่าแผน่ไดป้ระมาณ 1,120 แผน่ 
น ามาบรรจุเป็นตั้ง ๆ จ าหน่ายเป็นจอ้ย (1 จอ้ย = 1.6 กิโลกรัม) หรือเป็นมดั ๆ ละ 10 แผน่  

 นอกจากจ าหน่ายถัว่เน่าแผ่นเป็นจอ้ยหรือเป็นมดัแล้ว ยงัมีการผลิตเป็นแบบผงป่นเพื่อ
สะดวกในการปรุงอาหารอีกดว้ย รสชาติของถัว่เน่าจะเคม็ กล่ินและรสชาติกลมกล่อมกวา่ของถัว่เหลือง
ท่ีผ่านการหมกัในรูปแบบอ่ืน ถัว่เน่าเป็นอาหารท่ีให้ประโยชน์มากมายแก่ผูบ้ริโภค นอกจากใช้เป็น
อาหารเสริมรสชาติแลว้ยงัให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบดว้ยโปรตีนในประเภทถัว่ต่างๆ เช่น    
ถัว่เหลือง ถัว่พ ูถัว่เขียว ถัว่ด า และถัว่ลิสง ซ่ึงถัว่ท่ีมีโปรตีนมากท่ีสุด คือ ถัว่เหลืองท่ีใชท้  าถัว่เน่านัน่เอง 
ถัว่เน่ายงัมีสารอาหารท่ียอ่ยสลายง่าย และสารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงทางการแพทย์
เช่ือวา่มีผลในการลดอตัราการเป็นโรคมะเร็ง โรคหวัใจ ใชล้ดความอว้นและบ ารุงสมองไดอี้กดว้ย 

 ถั่วแปจี/แปหล่อ  
 แปจี เป็นพืชถัว่ของพม่า ซ่ึงค าวา่ แปนั้นแปลวา่ถัว่ ส่วนค าวา่จีแปลวา่ใหญ่ ถัว่พนัธ์ุน้ีเขา้
มาแพร่พนัธ์ุปลูกเจริญเติบโตไดดี้ตามชาย แดนไทย อาทิ แม่ฮ่องสอน ตาก จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
ชนิดหน่ึงของจงัหวดัตามชายแดนของไทย ถัว่แปจีท่ีผ่านการคัว่หรือแปรรูปแลว้จะเป็นท่ีนิยมบริโภค
ทั้งคนในพื้นท่ีและนิยมซ้ือเป็นของฝาก อาทิ น าไปเป็นกบัแกลม้เบียร์รสชาติยอดเยี่ยม ดงันั้นจากความ
นิยมบริโภคท่ีมีสูงมากข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการของตลาดท่ีสูงข้ึนทุกขณะ จนท าให้ถัว่แปจีใน
พื้นท่ีมีไม่เพียงพอ จนตอ้งหาซ้ือจากแหล่งปลูกอ่ืน ๆ เช่น พม่าและเชียงใหม่   

 ถัว่แปจีนิยมน ามาคัว่ หรือท่ีเรียกว่าแปหล่อ หรือน ามาทอด หรือท่ีเรียกว่าแปจ่อก่อนท่ี
น ามาคัว่หรือทอดจะตอ้งน ามาแช่น ้า 1 คืน ท าใหเ้มล็ดถัว่บานเตม็ท่ี แลว้จึงน ามาผึ่งแดดประมาณคร่ึงวนั 
จึงน ามาคลุกเคลา้กบัขมิ้นในอตัราถัว่ 5 ถงัต่อขมิ้นผง 2 ขีดต่อปูนกินหมากขนาดหัวโป้งมือ แลว้จึง
น าไปคัว่กบัเกลือ ถา้น ามาท าเป็นแปจ่อตอ้งใช้มือบ้ีเอาเปลือกออกก่อนตอนแช่อยูใ่นน ้ า นอกจากนั้น  
ถัว่แปจีอ่อนยงันิยมน ามาแกงร่วมกบัฮงัเล แกงหมู แกงไก่ ซ่ึงตอ้งมีส่วนผสมของขมิ้นทุกคร้ังไปอีกดว้ย 
การปลูกถัว่แปจี สามารถท าได้โดยการยกร่องและปลูก เช่นเดียวกบัการปลูกถัว่เหลือง ถัว่ลิสง นิยม
ปลูกช่วงตน้กรกฎาคมและเก็บเก่ียวผลผลิตช่วงธนัวาคม  แต่เน่ืองถัว่แปจีเป็นถัว่ท่ีมี พุ่มใหญ่ จึงมีระยะ
การปลูกต่อหลุมขนาด 3 หลุม/วา หยอดเมล็ดถัว่ 3 เมล็ด/หลุม ชอบน ้าคา้งมาก เก็บเก่ียวโดยใชมื้อรูดเอา
แต่ฝักซ่ึงมีเมล็ด เพียง 2-3เมด็/ฝัก ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ประมาณ 20 ถงั การท าถัว่แปจีมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. น าถัว่หลวงท่ีกะเทาะเปลือกชั้นนอกออกแลว้มาแช่น ้า 1 คืนเพื่อใหเ้มด็พองอ่ิมน ้า 
 2. น าไปตากแดดบนเส่ือไมไ้ผใ่ห้หมาดๆ พอก าไม่ติดมือ เพราะหากถัว่เปียกเกินไปตอน
น าไปคัว่จะท าใหอ้มเกลือเวลารับประทานจะเคม็มาก 
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 3. ก่อนท่ีจะน าถั่วหลวงมาคั่วกับเกลือในกระทะ ต้องน าถั่วมาผิงไฟให้แห้งข้ึนอีก 
ขณะเดียวกนั ก็จะน ากระทะตั้งไฟใส่เกลือเมด็ลงไป แลว้คัว่เกลือใหร้้อนและแหง้ 
 4.  น าถัว่หลวงเทลงไปในกระทะ คัว่จนสุกเหลือง จากนั้นเอาตะแกรงตกัถัว่ข้ึนมา เขย่า
เพื่อร่อนเกลือออก ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 

 ดงันั้นถัว่แปหล่อ แปยี เป็นถัว่ทอดและถัว่คัว่ท่ีผลิตจากถัว่หลวง ซ่ึงเป็นพืชไร่พื้นถ่ินของ
ชาวแม่ฮ่องสอน ล าตน้มีลกัษณะเป็นเถา มีผลผลิตคลา้ยถัว่เหลือง นิยมน ามาแปรรูปรับประทาน 2 แบบ 
คือ 1) แกะเปลือกคัว่น ้ามนัใหสุ้กเหลืองกรอบ เรียก ถัว่แปย ีนิยมคลุกเกลือเล็กนอ้ย รับประทานเป็นของ
ทานเล่น อาหารว่าง 2) คัว่เกลือทั้งเปลือก เรียกถัว่แปหล่อ มีรสเค็มจากการคัว่เกลืออยู่แล้ว จึงนิยม
รับประทานทั้งเปลือก รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 อยา่งไรก็ตาม การท าถัว่แปหล่อให้อร่อยข้ึนอยูก่บัความใส่ใจในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึง
ประสบการณ์ของผูค้ ัว่ถัว่ ซ่ึงเคล็ดลบัจะเร่ิมจากขั้นตอนการตากถัว่ หากตากถัว่แห้งเกินไปจะท าให้ถัว่
แข็ง แต่หากตากให้พอดีถัว่จะกรอบดี ส่วนไฟท่ีใชค้ัว่ถัว่ถา้ไฟอ่อนเกินไปถัว่ก็จะแข็ง แต่ถา้ไฟแรง
เกินไปถัว่ก็จะไหม ้เพราะฉะนั้น ตอ้งใช้ไฟท่ีมีความร้อนพอดี ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัเกลือท่ีใชค้ัว่ถัว่ดว้ย 
เพราะไฟท่ีมีความร้อนพอดีจะท าให้เกลือแตกขณะคัว่ และท าให้ถัว่ไม่แข็ง ถัว่หลวงน ามาแปรรูปได้
หลายอยา่งท่ีง่ายท่ีสุด ก็คือ การน ามาคัว่กบัเกลือใหสุ้กหรือเรียกวา่ถัว่แปหล่อ     

 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย 

 แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 ปาริชาติ  วลยัเสถียร (2546, หนา้195) กล่าววา่ แนวคิดการมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชน
ร่วมกนัในการจดัการ การควบคุม การใช้ และการกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจยัผลผลิตท่ีมีอยู่ใน
ท้องถ่ินของตนเอง ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบัน 
แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา ได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางใน     
การปฏิบติัในงานพฒันาอย่างกวา้งขวาง กระบวนการของการมีส่วนร่วมนั้นไม่ไดก้  าหนดข้ึนโดยรัฐ  
แต่ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมอยู่ท่ีประชาชนในชุมชน หรือทอ้งถ่ินเป็นผูริ้เร่ิมและเน้นการท างาน
ในรูปกลุ่มหรือองคก์ร มีวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาร่วมอยา่งชดัเจน และพลงักลุ่มจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
จะผลกัดนัใหง้านต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  นอกจากน้ี กระบวนการพฒันาจ าเป็นตอ้งมี
การรวมพลงัทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพฒันาเอกชน นกัวิชาการและประชาชน เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา
ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของแนวคิดการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
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 1. ระดบัของการมีส่วนร่วม  โคเฮน, จอห์น นอร์แมน, และอพัฮอฟฟ์ (Cohen,John and 
Norman,Uphoff,1980: 213-218) ไดจ้  าแนกระดบัการมีส่วนร่วมไว ้4 ระดบั ดงัน้ี 
 1.1 การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (Decision Making) การท่ีประชาชนไดเ้ร่ิมเขา้มามีส่วน
ร่วมตดัสินใจในการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการจดัการเก่ียวกับกิจกรรมการพฒันาด้วย       
ตวัเขาเอง ซ่ึงถือวา่เป็นการระดมความรับผดิชอบ และเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 1.2 การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ (Implementation) เป็นการสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ  
รวมไปถึงการบริหารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือดว้ย 
 1.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประชาชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั
จากบริการทางดา้นวสัดุและสังคม โดยจะพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์และโทษท่ีเกิดข้ึน 
 1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Evaluation) ส่ิงท่ีต้องค านึง คือ ความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวงัของบุคคลและกลุ่ม ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้  

 2. แนวคิดพื้นฐานส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กรมการศึกษานอก
โรงเรียน (2538, หนา้ 11) ไดน้ าเสนอแนวคิดพื้นฐานส าคญัไว ้ดงัน้ี 
 2.1 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการพลวตัรและมีชีวิต โดยจะ
เร่ิมตน้จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง ท าการคน้หาวา่ปัญหาคืออะไร มีสาเหตุจากอะไร จากนั้นจึงมุ่งไปยงั
จุดท่ีควรจะเป็นในอนาคต ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้ดงันั้นกระบวนการวิจยัจึงมีลกัษณะยืดหยุน่และ
ปรับเปล่ียนได ้ไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนได ้และไม่มีการก าหนดกิจกรรมไวล่้วงหนา้ 
 2.2 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะประสบผลส าเร็จไดเ้ม่ือผูว้ิจยัและบุคคล
ท่ี เ ก่ี ยวข้องมีความเ ช่ือว่า ทุกคนมีศักยภาพความสามารถในการคิดและท างานร่วมกันได ้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินส าคญัเช่นเดียวกบัภูมิปัญญาของผูว้ิจยั หรือนกัพฒันา และทุกอย่างในชุมชน ไดแ้ก่  
ทรัพยากร ความรู้ ความช านาญท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะหามาไดใ้นอนาคต  
 2.3 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะตอ้งเร่ิมจากความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน จากนั้ นจึงน าไปสู่การสร้างความเข้าใจและการกระท า 
ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อตนเองและชุมชน ทั้งในดา้นมิติแห่งปัญญา จิตใจ และกายภาพ 
 2.4 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีด าเนินอย่างต่อเน่ือง  
และไม่ส้ินสุดใน 1 วงจร แต่เป็นเพียงการเร่ิมเพื่อน าไปสู่วงจรใหม่   

 3. เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ การส่งเสริมและช่วยเหลือ
บุคคลหรือชุมชนท่ีด้อยโอกาสในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมจึงมีเป้าหมาย ดงัน้ี (กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2538, หนา้ 11) 
 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกใหผู้ด้อ้ยโอกาสในชุมชน ไดต้ระหนกัถึงปัญหาของตนเอง และ
เกิดความตระหนกัในบทบาทความรับผดิชอบของตน มีส่วนร่วมแกปั้ญหาของตนเองและชุมชน 
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 3.2 เพื่อด า เ นินการวิจัย  โดยเน้นการวิ เคราะห์  การเก็บรวมรวมข้อมูลและ               
การวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ การก าหนด และแกไ้ขปัญหา  
 3.3 เพื่อร่วมกบัชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 3.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการท างานร่วมกนั ในการแกปั้ญหาและการพฒันา
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
เบ้ืองตน้ของชุมชนทุกดา้น ทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรของชุมชน ขอ้มูลดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ 
และการส่ือสาร ซ่ึงในการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว ควรรวบรวมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 4.1.2 การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ผูท่ี้มีบทบาทส าคญั คือ ผูว้ิจยัตอ้งคอย
กระตุน้และใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน ทั้งน้ีผูว้จิยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ชุมชนให้ความไวว้างใจและ
ยอมรับ ซ่ึงการไวว้างใจและการยอมรับจะเกิดข้ึนได้ เม่ือผูว้ิจยัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ดงันั้น    
การเขา้ไปในชุมชนจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบักลุ่มท่ีมีอยูเ่ดิมและสร้างความคุน้เคยกบักลุ่มเหล่านั้นก่อน  
 4.2 ขั้นตอนในการท าวจิยัระยะท่ี 2 : ระยะด าเนินการวจิยั   
 4.2.1 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน เป็นการวิเคราะห์ปัญหาใน
ชุมชนและการก าหนดแนวทางในการศึกษาชุมชนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 - การวเิคราะห์ทรัพยากร  คือ ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์
 - การวเิคราะห์ดา้นสังคม  เป็นการพิจารณาโครงสร้างประชากรของชุมชน 
ศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม และองคก์รในชุมชน รวมทั้งระดบัความรู้ในชุมชน   
 - การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ  ในประเด็นน้ีมุ่งไปท่ีเร่ืองรายไดข้องชุมชน 
และอาชีพ การศึกษา การวเิคราะห์ปัญหาของชุมชนในระดบัน้ีเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน พร้อมทั้งการประเมินความเป็นไปไดข้องการด าเนินงาน โดยพิจารณาดา้นทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในชุมชนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งหน่วยงาน องคก์รภาครัฐและเอกชน 
 4.2.2 การพิจารณาก าหนดปัญหา เม่ือก าหนดปัญหาได้แล้วจะต้องน ามา
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา โดยพิจารณาจากปัจจยัและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงของ
ปัญหา ความยากง่ายในการด าเนินการแกปั้ญหา ความเร่งด่วนของปัญหา และจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน การน าทรัพยากรในชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงขั้นตอนน้ีเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตดัสินเลือก และก าหนดปัญหาอยา่งหลากหลาย 
 4.2.3 การออกแบบการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัจากก าหนดปัญหา 
ผูว้จิยัจะตอ้งร่วมกนัออกแบบการวิจยั โดยเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ก าหนดวิธีการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูล การออกแบบเคร่ืองมือ อาจเก็บขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ก าหนดเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ และก าหนดวธีิการในการตรวจสอบขอ้มูล 
 4.2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีมาก การคดัเลือก
ทีมงานวจิยัทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นผูอ่้านออกเขียนได ้เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลแลว้สามารถส่ือความ
ใหก้บัสมาชิกไดท้ราบถึงสถานการณ์ของปัญหา ความรุนแรง และผลกระทบจากปัญหาได ้
 4.2.5 การน าเสนอขอ้มูลต่อชุมชน เม่ือไดข้อ้มูลท่ีสรุปสภาพปัญหาแลว้ จะตอ้ง
น าเสนอต่อท่ีประชุมของชุมชน เพื่อให้ได้รับทราบและเป็นการร่วมกนัยืนยนั และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล พร้อมกบัเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวจิยัไปใชต่้อไป 
 4.3 ขั้นตอนในการท าวจิยัระยะท่ี 3 : ระยะหลงัการวจิยั   
 4.3.1 การวางแผนด าเนินงาน เป็นขั้นตอนของการก าหนดโครงการเพื่อ
แกปั้ญหา ซ่ึงโครงการนั้นจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน จดัท าตารางและก าหนดเวลาในการ
ด าเนินงานตามโครงการใหช้ดัเจน  เม่ือก าหนดเรียบร้อยแลว้จะตอ้งน าเสนอต่อชุมชนต่อไป   
 4.3.2 การปฏิบติัตามแผน การปฏิบติัควรมีแกนน ากลุ่มท างาน โดยกลุ่มท างาน
หรือกลุ่มแกนน าน้ีอาจเป็นกลุ่ม หรือองค์กรท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์หรือลักษณะของงาน หากไม่มีก็ควรจัดตั้ งข้ึนมาใหม่ ส่ิงส าคัญในขั้นตอนน้ี ก็คือ            
การกระจายหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกกบัชุมชน ระหว่างสมาชิกกับกลุ่มงาน ระหว่าง
สมาชิกชุมชนกบัผูว้ิจยั ซ่ึงการมอบหมายงานจะต้องตรงกบัศกัยภาพและความสามารถของบุคคล 
ตลอดจนการกระจายทรัพยากรและการใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานดว้ย 
 4.3.3 การอบรมผูป้ฏิบติังาน ท าเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพในชุมชน การด าเนินงาน
จ าเป็นต้องอาศยัผูมี้ความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน รวมทั้งเทคนิคการบริหารงาน การท างานร่วมกัน    
การแกปั้ญหา การเพิ่มพูนทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน จึงเป็นหนา้ท่ีของผูว้ิจยัจะตอ้งจดัอบรมหรือ
จดัหาวทิยากรภายนอก หรือภายในชุมชนท่ีจะเสริมความรู้ และทกัษะใหก้บัสมาชิก 
 4.3.4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นยิ่งเพื่อจะ
ไดท้ราบความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรค ท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนวา่ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด ขั้นตอนน้ีสมาชิกของชุมชนยงัมีส่วนร่วมและเป็นผูด้  าเนินการติดตาม  

 แนวคิดและเทคนิคในการสนทนากลุ่ม 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการหน่ึงในการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมี
วิวฒันาการมาจากการนัง่สนทนากลุ่มย่อยของนกัวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการวิจยัเพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจเก่ียวกับความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดง
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พฤติกรรมนั้ น ๆ ข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม จะเป็นค าตอบท่ีแสดงทั้ งเหตุผล และอารมณ์          
เป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซอ้นกบัการชัง่ใจ และการตดัสินใจ โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
 1. ก าหนดแนวทางในการสนทนา ประกอบดว้ยเร่ืองท่ีจะสนทนาและแนวค าถามหรือ
กรอบค าถาม ซ่ึงแนวทางการสนทนากลุ่ม จะตอ้งน าค าถามท่ีร่างไวม้าเรียงล าดบั หรือผูกเป็นเร่ืองราว
เพื่อน าการสนทนาใหเ้ป็นขั้นตอน โดยจดัตามล าดบัความคิดเป็นหมวดหมู่   
 2. การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา เป็นแนวทางในการคดัเลือกบุคคลท่ีเป็นตวัแทน
เพื่อเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  ซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้สามารถตอบค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีได้ตรงประเด็น 
และตรงตามวตัถุประสงคก์ารศึกษามากท่ีสุด   
 3. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนทนากลุ่มประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี 
 3.1 พิธีกร (Moderator) เป็นผูถ้ามค าถามและเป็นผูน้ าการสนทนาของกลุ่มให้เป็นตาม
แนวทางของหวัขอ้ศึกษา พิธีกรตอ้งเป็นผูท่ี้พดูและฟังภาษาถ่ินได ้มีบุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนนอ้ม   
 3.2 ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Note Taker) เป็นผูค้อยจดบนัทึกค าสนทนา ตลอดจน
อากปักริยาท่าทางของสมาชิกทุกคนท่ีเขา้ร่วม เช่น สีหนา้ แววตา การพยกัหนา้ การส่ายหนา้ การยิม้และ 
การหัวเราะ ก็เป็นการแสดงออกถึงค าตอบได ้และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ในภายหลงั ผูบ้นัทึก
จะตอ้งพดูและฟังภาษาถ่ินไดด้ว้ย หนา้ท่ีอีกอยา่ง คือ คอยสะกิดเตือนพิธีกร กรณีลืมถามค าถามส าคญั  
 3.3 เจ้าหน้าท่ีบริการทั่วไป เป็นบุคคลท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้ข้าร่วม
สนทนา คือคอยบริการน ้าด่ืม ขนม บนัทึกและเปล่ียนเทป คอยกนัคนท่ีไม่ไดรั้บเชิญเขา้มาในวงสนทนา 
 4. อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล  เป็นส่ิง ท่ีช่วยเก็บรวมรวมรายละเอียดต่าง ๆ   
ในวงสนทนา ท่ีผูบ้นัทึกไม่สามารถสังเกตหรือจดบนัทึกไดท้นั ไดแ้ก่ เทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ 
เทปบนัทึกเสียงควรมี 2 เคร่ือง บนัทึกขอ้มูลเหล่ือมกนัประมาณ 5 นาที 
 5. อุปกรณ์เสริมการสนทนา  เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมให้บรรยากาศในวงสนทนาเป็นไป
อยา่งราบร่ืน ดูเป็นธรรมชาติไม่เครียด ไดแ้ก่ น ้าด่ืม ขนม หรือของขบเค้ียวเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
 6. สถานท่ีจัดสนทนากลุ่ม ควรก าหนดให้แน่นอน เป็นท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ไม่ร้อน ไม่มีเสียงรบกวน หรือไม่มีแมลงคอยตอมหรือกดั และเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนารู้จกัดี 
 7. ของท่ีระลึก มอบไวก่้อนจากกนั เพื่อเป็นส่ิงขอบคุณสมาชิกท่ีเสียสละเวลามาร่วม      
วงสนทนาไม่ใช่ค่าจา้ง แต่มอบใหร้ าลึกถึงกนัวา่คร้ังหน่ึงเราเคยมานัง่สนทนาถกประเด็นปัญหาดว้ยกนั 
ขอ้ควรระวงั ควรใหต้ามความเหมาะสม อยา่ใหเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะตอ้งใหต้ลอด 
 8. ระยะเวลา ควรใชเ้วลาในการสนทนากลุ่มควรนานไม่เกิน 2 ชัว่โมง 15 นาที นบัแต่เร่ิม
ค าถามแรก เพราะถา้นานกวา่น้ีสมาชิกจะเม่ือยลา้ หรือค าตอบท่ีไดเ้ป็นการตอบไม่ไดต้ั้งใจ  
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 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 วิชิต นันทสุวรรณ กล่าวว่า หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง คือ 
"พอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุม้กนั" เป็นหลักการกวา้งๆ เพื่ออธิบายให้กบัประชาชนทุกกลุ่ม 
ขยายตวัเป็นกระแสการพฒันาในหมู่ประชาชนระดบัรากแกว้ของสังคมไทย โดยมีหลกัคิดส าคญัและ
เป้าหมายท่ีใกลเ้คียงกนัดงัตารางท่ี 2.3 

ตารางที ่2.3  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             
-  ชุมชนเป็นอิสระ 

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) 

 จากตาราง 2.3 การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั การประกอบอาชีพ   
การศึกษาเรียนรู้ และการพฒันาเทคโนโลยี มีหวัใจส าคญัอยูท่ี่การเช่ือมโยงคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้กบัคุณค่าทางศาสนา และวฒันธรรมของกลุ่มคนและสังคม และตอ้งมีการสร้างแนวปฏิบติัท่ี
เป็นรูปธรรมเท่านั้น จึงจะน าสังคมและผูค้นให้เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทไดอ้ยา่งแทจ้ริง ขณะท่ี 
ปรียานุช  พิบูลสราวธุ ไดน้ าเสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัภาพท่ี 2.4 ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีม่า (ปรียานุช  พิบูลสราวธุ, 2552) 

 จากภาพท่ี 2.4 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัพระราชทาน
ให้แก่พสกนิกรชาวไทยมามานกวา่ 25 ปีเพื่อให้เกิดการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืน สามารถพฒันาประเทศ
อยา่งต่อเน่ืองแมเ้กิดอุปสรรคจ์ากสภาวะแวดลอ้มภายนอกต่าง ๆ และสามารถใช้เป็นปรัชญาการด าเนิน
ธุรกิจไดท้ั้งในระดบัวสิาหกิจชุมชน และธุรกิจทุกระดบั เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี  

 1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
 2.  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงตอ้งเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุท่ีเก่ียวขอ้งและค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการท านั้นอยา่งรอบคอบ 
 3.  ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

 
ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มเีหตุผล   มภูีมคุ้ิมกนั 

เงือ่นไขความรู้  
รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 

เงือ่นไขคุณธรรม 

ซ่ือสัตย์สุจริต สตปัิญญา ขยนั อดทน แบ่งปัน 

เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วฒันธรรม 

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลง 
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โดยมีเง่ือนไขการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียง2 ประการ  คือ 
(1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น ความรอบคอบ
ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัใน 
การปฏิบติั และ (2) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนกัใน คุณธรรม  
มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

 ธุรกจิชุมชน   
 ธุรกิจชุมชน (Community Business) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคล หรือองคก์รในชุมชนมีส่วนเป็น
เจา้ของกิจกรรม และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วย   
ต่าง ๆ ทั้ งภายและภายนอกชุมชน มีการเรียนรู้และการจัดการร่วมกันเพื่อด าเนินการในกิจกรรม        
การผลิต แปรรูป การคา้ และการบริการ ทั้งน้ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสังคม 
วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน อนัจะน าชุมชนสู่ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
และมีการพฒันาท่ียงัยนื (ปาริชาติ  วลยัเสถียร, 2544)  

 ดงันั้น ธุรกิจชุมชนจึงเป็นของชุมชน เพื่อชุมชน และบริหารจดัการโดยชุมชน เน้นการท า
ในเชิงธุรกิจท่ีต่างจาก สหกรณ์ หรือเป็นธุรกิจท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ ทั้งเป็นเจา้ของเอง
ทั้งหมดหรือบางส่วน ในฐานะผูร่้วมทุน ผูถื้อหุ้น อนัน าไปสู่ชีวิตท่ีดี และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือธุรกิจ
ชุมชนเป็นการด าเนินการ ซ่ึงส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีรายได ้โดยพฒันาความรู้ ความสามารถ
ของประชาชนในการบริหารจดัการ มีลกัษณะการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั มีผลในการป้องกนัการยา้ยถ่ิน ท่ี
ส าคญัชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ มิไดเ้ป็นเพียงผูใ้ชแ้รงงาน แต่เป็นผูบ้ริหาร ผูร่้วมหุ้น โดยสถาน
ท่ีตั้งของธุรกิจอาจอยูใ่นชุมชน หรือแหล่งใกลเ้คียงก็ได ้

 ปาริชาติ  วลยัเสถียร กล่าวว่า ธุรกิจชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหรือองค์กรในชุมชนมี
ส่วนเป็นเจา้ของกิจกรรม และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยประสานความร่วมมือกบั
หน่วยต่าง ๆ ทั้งภายและภายนอกชุมชน มีการเรียนรู้และการจดัการร่วมกนัเพื่อด าเนินการในกิจกรรม 
การผลิต แปรรูป การคา้ และการบริการ ทั้งน้ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสังคม 
วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน อนัจะน าชุมชนไปสู่ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนและมีการพัฒนาท่ียงัยืน ดังตัวอย่างความเพียงพอในองค์กรเอกชนท่ีน าเสนอแนวคิดและ             
การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัธุรกิจเอกชนของ ปรียานุช  พิบูลสราวธุ ตามตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  ตวัอยา่งการน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกนัทีด่ี 

-  ผลิตเพื่อกลุ่มลูกคา้ชั้นดี                
 ท่ีมีช่องทางการขายท่ีชดัเจน 

-  สร้างแบรนดข์องตนเองอยา่ง
 ต่อเน่ืองและมีแบรนดต์่างกนั
 ส าหรับแต่ละระดบัของตลาด 

-  กระจายผลิตภณัฑ์ในหลายระดับ
 และขยายตลาดในหลายประเทศ 

-  ยดึหลกัความเส่ียงปานกลาง 
 เพ่ือก าไรปกติ 

-  ตรวจสอบการท างานของบริษทั
 เทียบกบัคู่แข่งขนัอยา่งสม ่าเสมอ 

- ใหร้าคาแก่ซพัพลายเออร์ 
 อยา่งเหมาะสม 

-  ยดึหลกัของการแบ่งปันและไม่
 เบียดเบียนคูค่า้ธุรกิจ 

-  ขยายการผลิตไปยงัประเทศท่ีมี
 ค่าแรงถูก 

- มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 ไม่เกิน 60 % ของก าไรสุทธิ 

-  มีเครือข่ายผูป้ระกอบการรายยอ่ย
 ช่วยจดัส่งงานเม่ือยอดสัง่สินคา้ 
 เพ่ิมกวา่ปกติ 

- มีความยดืหยุน่ในการเสนอ
 ผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการ 

-  ประเมินความเส่ียงของกิจการ 
 ทุก ๆ 6 เดือน 

  - ป้องกนัความเส่ียงโดยซ้ือขาย
 เงินตราล่วงหนา้ 

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

 ในองคก์ร 

 
ทีม่า (ปรียานุช  พิบูลสราวธุ, 2552) 

 

 โดยสรุป ธุรกิจชุมชนจะเป็นกิจกรรมท่ีบุคคล องค์กรในชุมชนมีส่วนเป็นเจา้ของกิจกรรม 
และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วยต่าง ๆ มีการเรียนรู้
และการจดัการร่วมกนั เพื่อด าเนินการในกิจกรรม การผลิต แปรรูป การคา้และการบริการ ท่ีมุ่งพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอนัจะ
น าไปสู่ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี และการพฒันาท่ียงัยนื โดยท่ีธุรกิจชุมชนจะมีลกัษณะท่ีเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
มีความคล่องตวัในการบริหาร รายไดจ้ากยอดขายในระยะเร่ิมตน้ไม่มากนกั ตน้ทุนในการด าเนินกิจการ
ต ่า การติดต่อและการใหบ้ริการลูกคา้เป็นไปอยา่งใกลชิ้ด และการเร่ิมตน้ธุรกิจท าไดง่้าย 
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ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีใช้ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เพื่อน าไปสู่การน าเสนอผลการศึกษา   
และตอบจุดประสงคใ์นการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 

 1. ความหมายของการจัดการตลาด 
 คอทเลอร์ (Kotler, 2000, p. 8) กล่าววา่ การบริหารการตลาด หมายถึง กระบวนการใน 
การวางแผน การปฏิบติัตามแผนดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การขายแนวความความคิด สินคา้ และ
บริการ ท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจใหท้ั้งองคก์รและลูกคา้เป้าหมายไปพร้อมกนั  
 สายสวรรค ์ วฒันพานิช (2539, หนา้4) กล่าววา่ การบริหารการตลาดเป็นการวิเคราะห์ 
การวางแผน การปฏิบติังาน และการควบคุมโปรแกรมทางการตลาด อนัจะน ามาซ่ึงความพอใจจาก       
การแลกเปล่ียนกบัตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริษทับรรลุถึงจุดประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ 
 พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา (2542, หน้า 3) กล่าวว่า การบริหารการตลาด หมายถึง การ
วางแผน การปฏิบติังานและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ท่ีท าให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน
ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูผ้ลิต และน าความพึงพอใจสูงสุด มาสู่ทั้งสองฝ่าย 
 นภวรรณ  คณานุรักษ์และกญัช์  อินทรโกเศศ (2546, หน้า15) กล่าวว่า การบริหาร        
การตลาด หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทางดา้นความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือความตอ้งการขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดและรักษาไวซ่ึ้งการแลกเปล่ียนกบั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายขององคก์ร 
 ดังนั้นการจดัการการตลาด จึงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานในด้าน     
การวางแผนการตลาด การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การน าเอาแผนดงักล่าวไปปฏิบติั 
และการควบคุมทางการตลาด โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ การสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้และองคก์ร  

 2. แนวความคิดทางด้านการตลาด 
 แนวความคิดทางดา้นการตลาด คือ การใชท้รัพยากรท่ีองคก์รมีอยูท่ ั้งหมดมาใชใ้นการ
วางแผน จดัสรร กระตุน้ และสร้างสรรค ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในระดบัท่ีองคก์รสามารถ
ท าก าไรได ้โดยแนวความคิดการตลาดจะช่วยให้องค์กร ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัมาท าการผลิต
สินคา้และบริการออกสู่ตลาด พร้อมกบัใช้กิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อการสร้างการรู้จกัและ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจ และหนัมาซ้ือสินคา้และบริการท่ีกิจการผลิตข้ึนมา มีอยู ่5 แนวคิด  

 2.1. แนวความคิดที่มุ่งการผลิต มีสมมติฐานวา่ ผูบ้ริโภคต่างมีความนิยมในผลิตภณัฑ์
ท่ีมีขายอยา่งแพร่หลาย หาซ้ือไดส้ะดวก และจ าหน่ายในราคาไม่แพงนกั ฉะนั้นหนา้ท่ีของนกัการตลาด
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ท่ีน าเอาแนวความคิดน้ีไปใช ้จึงตอ้ง กระจายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มากข้ึน ตอ้งมุ่งเนน้การพฒันา
กระบวนการในการผลิตให้เป็นมาตรฐาน ซ่ึงจะท าให้ผูผ้ลิตสามารถประหยดัตน้ทุนจากการผลิตสินคา้
จ านวนมากได้ อีกทั้งยงัช่วยประหยดัต้นทุนในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ด้วย เพราะไม่ต้องค านึงถึง
รูปแบบและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของผลิตภณัฑ์มากนัก ดงันั้นแนวความคิดน้ีจะน าไปใช้ได้ดีก็ต่อเม่ือ 
ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการมีอยู่สูงกวา่ปริมาณของสินคา้และบริการท่ีมีวางจ าหน่ายอยู่
ในตลาดขณะนั้น หรือผูบ้ริโภคในตลาดส่วนใหญ่ จะใส่ใจในตวัผลิตภณัฑ์มากกวา่จะให้ความสนใจใน
ด้านอ่ืน ๆ เช่น ความเท่ ทนัสมยั มีรสนิยมดี และพร้อมท่ีจะจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่นั้น โดยไม่
ค  านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสินคา้นั้นมากนกั เช่น สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีหาความแตกต่างไดย้าก 
อาทิ น ้ าด่ืมท่ีมกัน าเอาแนวคิดมุ่งการผลิตมาใช้ โดยเน้นการผลิตจ านวนมาก มีมาตรฐานในการผลิต     
ท่ีเหมือนกนั ราคาไม่แพง วางจ าหน่ายตามร้านคา้ทัว่ไป หาซ้ือไดง่้ายและสะดวกอีกดว้ย อีกทั้งผูบ้ริโภค
ซ้ือก็เพียงเพื่อน ามาแกก้ระหายหรือดบักระหายเท่านั้น จึงมกัค านึงถึงความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ 

 2.2 แนวความคิดที่มุ่งผลิตภัณฑ์   มีสมมติฐานว่า ผูบ้ริโภคจะมีความชอบพอใน
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีใหคุ้ณค่า สูงสุดเม่ือเทียบกบัราคา ดงันั้นการน าเอาแนวคิดน้ีไปประยุกตใ์ช ้จึงตอ้งให้
ความใส่ใจการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองและอย่างดีท่ีสุด ซ่ึง แนวความคิดมุ่ง
ผลิตภณัฑจ์ะยดึหลกัวา่ ผูบ้ริโภคจะพึงพอใจสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ การใชง้าน และสมรรถภาพท่ี
ดี เหมาะสมกบัราคาท่ีจ่ายซ้ือ ฉะนั้นแนวความคิดน้ีจะใช้ไดผ้ลดีก็ต่อเม่ือ ผูบ้ริโภคมีความชอบพอใน
ผลิตภณัฑท่ี์ใหคุ้ณค่าสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของผลิตภณัฑท่ี์พวกเขาตอ้งการท่ีจะจ่ายเงินซ้ือ 

 2.3 แนวความคิดทีมุ่่งการขาย มีสมมติฐานวา่ โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะไม่พยายามหาซ้ือ
สินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นจริง ๆ แต่หากจ าเป็นตอ้งซ้ือแล้ว ก็จะซ้ือในปริมาณท่ีไม่สูงนัก หรือซ้ือตามความ
จ าเป็นต่อการใช้งานในแต่ละคร้ังเท่านั้น  ดงันั้นกิจการท่ีน าเอาแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช้ จึงตอ้งมุ่งใช้
ความพยายามในการใช้เคร่ืองมือขาย ช่วยในการกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ และตอ้งการ
ผลิตภณัฑข์องตน เช่น ปกติผูซ้ื้อมกัซ้ือนาฬิกาเพียงเรือนเดียว ท าให้ผูข้ายนาฬิกาจึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือขาย
ช่วยกระตุน้การซ้ือ อาทิ ถา้ซ้ือเรือนท่ีสองจะไดส่้วนลด 30 เปอร์เซ็นต ์หรือการใชพ้นกังานขายในการ
ช่วยขายประกนัชีวติ หรือการใชพ้ีจีสาวสวยในการช่วยจ าหน่ายเบียร์ เป็นตน้ 

 2.4 แนวความคิดที่มุ่งการตลาด มีสมมติฐานว่า ความส าเร็จท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์
ทางการตลาดของธุรกิจ    เกิดจากการท่ีธุรกิจสามารถทราบความตอ้งการบริโภคส่ิงต่าง ๆ ของลูกคา้
อยา่งลึกซ้ึง ดงันั้นธุรกิจท่ีน าเอาแนวคิดน้ีไปประยุกตใ์ชจึ้งตอ้งท าการวิจยัให้ทราบถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายอยา่งถ่องแทก่้อน   จากนั้นจากนั้นจึงคิดคน้ หรือพฒันาส่วนประสม
ทางการตลาด คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไปตอบสนองต่อ
ความตอ้งการและความจ าเป็นนั้น ให้พวกเขาได้รับความพึงพอใจสูงสุด แนวคิดน้ีจะมีความเช่ือว่า 
ก าไรของธุรกิจจะมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เช่น น ้ ายาอุทยัทิพยต์อ้ง
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เปล่ียนแปลงส่วนประสมทางการตลาดใหม่ จากสินคา้ในกลุ่มยาเป็นกลุ่มเคร่ืองส าอาง ท าใหต้อ้งเปล่ียน
บรรจุภณัฑใ์หมี้ขนาดเล็กลงเป็นแบบลิปสติก เปล่ียนแปลงราคาเพื่อเขา้ไปแข่งขนักบักลุ่มเคร่ืองส าอาง 
เปล่ียนช่องทางการขดัจ าหน่ายจากร้านขายยา เป็นร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียน
การส่งเสริมการตลาดหรือการโฆษณา จากการโฆษณาวา่อุทยัทิพยเ์ป็นยา ก็กลายเป็นเคร่ืองส าอางแทน  

 2.5 แนวความคิดที่มุ่งสังคมและส่ิงแวดล้อม มีสมมุติฐานว่า นอกจากตอ้งศึกษาถึง
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งลึกซ้ึง ชดัเจน และสร้างความพึงพอใจให้เขาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหนือกวา่คู่แข่งขนั โดยการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดไปตอบสนองต่อความตอ้งการ 
จนลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงมากท่ีสุดแลว้ กิจการยงัตอ้งมุ่งเนน้ถึงการเพิ่มคุณค่าและความเป็นอยู่
ของผูบ้ริโภคและสังคมควบคู่กนัไป มิใช่ท าเพื่อมุ่งหวงัก าไรแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น และยงัตอ้งเนน้ย  ้า
ถึงเร่ืองความรับผดิชอบ จรรยาบรรณ และศีลธรรมท่ีหน่วยธุรกิจพึงมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมดว้ย   

 3. การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด 
 การเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจและความน่าสนใจของตลาดโดยรวม   
ตลอดจนความเขา้ใจถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปัจจยัส าคญั ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความรุนแรง
ของการแข่งขนัในปัจจุบนัและอนาคตเป็นอย่างดี ย่อมช่วยให้กิจการสามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ทาง
การตลาดและแนวโน้มของการแข่งขนัในตลาดได้ดีมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทาง    
การตลาดและการแข่งขนัทางการตลาด จึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอยา่งยิง่ในการน ามาก าหนดถึงทิศทาง
ของการวางแผนการตลาด กลยทุธ์ตลาด และยทุธวธีิท่ีจะใชใ้นการแข่งขนัทางการตลาด    

 ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 

 3.1 ระบบแกนกลางทางการตลาด (Core Marketing Systems) ประกอบดว้ยกลุ่มของ
ผูข้ายปัจจยัการผลิตให้ทั้งองคก์รและคู่แข่งขนั ทั้งน้ีเพื่อน าเอาปัจจยัการผลิตนั้นไปผลิตเป็นสินคา้และ
บริการและส่งผา่นตวักลางทางการตลาดไปยงัผูบ้ริโภคต่อไป ประกอบดว้ย 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

  -  ผูข้ายปัจจยัการผลิต (Supplier) ผูข้ายปัจจยัการผลิต หมายถึง ธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีใน
การเตรียม จดัหาวตัถุดิบ และสินค้าให้กับธุรกิจ เพื่อน าไปใช้ด าเนินงานของเขาต่อไป เช่น กลุ่ม     
ผูผ้ลิตเส้นไหม กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายผืน กลุ่มผูผ้ลิตยางดิบ และกลุ่มผูผ้ลิตวตัถุดิบจากการเกษตร เป็นตน้ 
ซ่ึงผูข้ายปัจจยัการผลิตจะให้บริการแก่ผูผ้ลิตอยู่ 4 ประการ ได้แก่ (1) การจ าหน่ายวตัถุดิบ เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตและการให้บริการ (2) การบริการให้ค  าปรึกษา (3) การจดัหาและผลิต
บุคลากรในสายการผลิตและการจดัการ และ (4) การใหบ้ริการเครือข่ายทางการคา้และทางธุรกิจ 

  -  คู่แข่งขนั (Competitor) คู่แข่งขนั หมายถึง คู่แข่งขนัทางตรงของกิจการท่ีผลิต  
สินคา้และบริการประเภทเดียวกนักบัธุรกิจออกสู่ตลาด เช่น โมโตโรล่ามีคู่แข่งทางตรง คือ โนเกียและ      
ซัมซุง และมีคู่แข่งขนัทางออ้ม ท่ีผลิตสินคา้และบริการท่ีสามารถใช้ทดแทนสินคา้และบริการของ      
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กิจการได ้อาทิ เคร่ืองปรับอากาศมีคู่แข่งขนัทางออ้ม คือ พดัลม นอกจากน้ีการวิเคราะห์คู่แข่งขนัอาจจะ
รวมไปถึงวิเคราะห์ถึงคู่แข่งขันรายใหม่ท่ีจะเข้ามาแข่งในตลาด จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งขัน          
กลยทุธ์การตลาด ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ขีดความสามารถ และทรัพยากรของคู่แข่งขนั   

  -  ตวักลางทางการตลาด (Middle Man) ตวักลางทางการตลาด หมายถึง องค์กร
ธุรกิจท่ีช่วยน าสินคา้และบริการของกิจการ กระจายไปยงัตลาดได้ทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ ร้านคา้ส่ง  
ร้านคา้ปลีก นายหนา้ ตวัแทน หรือตวักลางทางการตลาดอ่ืน ๆ แต่ตวักลางขา้งตน้ ก็จะมีศกัยภาพการจดั
จ าหน่ายและความสามารถในการกระจายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั เช่น ร้านคา้ปลีก มีศกัยภาพการครอบคลุม
พื้นท่ีมากกวา่ร้านคา้ส่ง แต่ร้านคา้ส่ง จะมีอ านาจต่อรองกบัผูข้ายปัจจยัการผลิตมากกวา่ร้านคา้ปลีก  

  -  ตลาด (Market) ตลาด หมายถึง กลุ่มผูบ้ริโภค องคก์ร นิติบุคคล บริษทั ห้างร้าน 
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ท่ีกิจการคาดว่าจะซ้ือสินคา้และบริการท่ีตนผลิต อาทิ ในตลาด
คอมพิวเตอร์ จะมีทั้งตลาดท่ีเป็นส่วนของผูบ้ริโภคและตลาดท่ีเป็นส่วนขององคก์ร ซ่ึงตลาดทั้งสองกลุ่ม
ก็จะมีอ านาจการต่อรอง พฤติกรรมการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ และรูปแบบการช าระเงินท่ีแตกต่างกนัไป   

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

  -  สถาบนัการเงิน (Financial Institute) สถาบนัการเงิน เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการด าเนินงานของธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะในการด าเนินธุรกิจ จ าเป็นตอ้งอาศยัแหล่งเงินทุน ทั้งจากส่วน
ของเจา้ของและการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียจะเป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกไดอ้ยา่งหน่ึง
วา่ ตน้ทุนสินคา้และตน้ทุนการลงทุนจะสูงหรือไม่ กล่าวคือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้ง ตน้ทุนการลงทุน
ก็จะสูงตาม ในท านองกลบักนั หากอตัราดอกเบ้ียต ่า ก็จะส่งผลใหต้น้ทุนการลงทุนต ่าดว้ย 

  - รัฐบาล (Government) การเปล่ียนแปลงในนโยบายทางด้านการเงิน การคลงั 
และการคา้ของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการโดยตรง หรือโดยออ้มได ้เช่น           
ธุรกิจท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน อาทิ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และโอทอปจะขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานรัฐบาลไดง่้ายกวา่ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้และบริการ ท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  

  - ส่ือมวลชน (Mass Media) ส่ือมวลชน เป็นกลุ่มท่ีช่วยประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
ภาพพจน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไดเ้ป็นอย่างดี และยงัช่วยลดตน้ทุนการโฆษณาลงอย่างมาก  
ทั้งน้ีเพราะส่ือมวลชนสามารถประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้และบริการ เป็นท่ีรู้จกัของตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
อีกทั้งยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระแสตลาด และใชเ้ป็นแรงกดดนัคู่แข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย  

  - กลุ่มสาธารณชน (Public Group) การประกอบธุรกิจในปัจจุบนั จะเพิกเฉยต่อ
กลุ่มสาธารณชนไม่ได ้เพราะกลุ่มสาธารณชน จะเป็นกลุ่มท่ีก่อใหเ้กิดแรงกดดนัทั้งในดา้นบวกและดา้น
ลบต่อการด าเนินงานและการวางแผนการตลาดทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวได้ เช่น การต่อตา้นการ 
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สร้างโรงไฟฟ้า และการสร้างสถานบนัเทิงใกล้โรงเรียนและวัด ในทางกลบักัน หากกลุ่มดังกล่าว        
ช่ืนชอบในกิจกรรมของธุรกิจแลว้ พวกเขาก็จะช่วยสนบัสนุนและบอกต่อถึงส่ิงท่ีดีต่อสาธารณชนต่อไป  

 3.3 ส่ิงแวดลอ้มมหภาค (Macro Environments) แมส่ิ้งแวดลอ้มในระดบัมหภาคจะ
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการโดยออ้มก็ตาม แต่ส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้น ก็จะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและการตดัสินใจทางการตลาดในระยะยาวได ้โดยทัว่ไปการวิเคราะห์ถึง
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมหภาคจะวเิคราะห์ถึงปัจจยัหลกั 5 ประการ คือ 

   -  ประชากร (Demographic) ธุรกิจมุ่งท าการตลาดกับผูบ้ริโภคคนสุดท้าย หรือ
ธุรกิจท่ีเน้นตลาดแบบมวลชน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรเป็นอยา่งดีและลึกซ้ึง เช่น อตัราการเกิด การเพิ่ม การตาย การยา้ยถ่ินฐาน และโครงสร้างอาย ุ
ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้น จะใชป้ระโยชน์ส าหรับการก าหนดทิศทางการท าตลาดของธุรกิจในอนาคต   

  - เศรษฐกิจ (Economic) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งให้ความใส่ใจอยู่ตลอดเวลา เพราะอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
สะทอ้นถึงระดบัก าลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคในตลาด และยงัสะทอ้นถึงความรุนแรงในการแข่งขนัดว้ย      
ดงันั้นในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด จ าเป็นตอ้งเขา้ใจสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ตลอดจน 
แนวโนม้ของเศรษฐกิจในอนาคตดว้ย แต่ทั้งน้ีอตัราการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรม อาจมีต่างกนัไป
หรืออตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมหน่ึง อาจส่งผลใหเ้กิดอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามมาได ้  

  - สังคมและวฒันธรรม (Social and Culture) ธุรกิจในปัจจุบนัจะคอยติดตาม     
การเปล่ียนแปลงของค่านิยมและความสนใจของผูบ้ริโภค ท่ีเป็นตลาดเป้าหมายอยู่เสมอ ๆ รวมถึงตอ้ง
ติดตามกระแสความสนใจ วฒันธรรม และค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลง หรือก าลงัจะเปล่ียนแปลงไปดว้ย ทั้งน้ี
เพื่อจดัเตรียมสินคา้และบริการไปตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไดดี้ยิง่ข้ึน  
  -  กฎหมายและการเมือง (Law and Politic) การติดตามการเปล่ียนแปลงใน
กฎหมาย การเมือง นโยบาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบต่าง ๆ อยูเ่สมอ จะช่วยใหกิ้จการสามารถวิเคราะห์ถึง
โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจไดดี้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีแลว้ ส่ิงแวดลอ้ม         
ดงักล่าว ยงัอาจเป็นส่ิงท่ีพลิกผนัสภาพการแข่งขนัและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บักิจการได ้ 

  - เทคโนโลย ี(Technology) เทคโนโลยีกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างใกล้ชิดแบบ 2 ทาง คือ เทคโนโลยีมีผลท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ขณะเดียวกัน
พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเขา้มามีอิทธิพลต่อรูปแบบการผลิตและการจดัจ าหน่ายสินคา้เป็นอยา่งมาก และ     
แนวโนม้ท่ีจะเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจแบบโมเลกุล (molecular economy) ท่ีจะให้ความส าคญักบั 4 สาขา คือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวสัดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี  ท่ีจะใช้เป็น
กรอบในการพฒันาอุตสาหกรรมหลกั ไดแ้ก่ อาหาร แฟชัน่ ยานยนต ์ซอฟทแ์วร์ และท่องเท่ียว ท าให้มี
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากเทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นจ านวนมาก อาทิ ฟิลม์บรรจุภณัฑเ์พื่อยดือายผุกัและผลไม ้ 
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 4. การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)   
 ภายหลงัจากวิเคราะห์และตรวจสอบส่ิงแวดล้อมทางการตลาดแล้ว ธุรกิจสามารถ
น าเอาขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นประเมินสถานการณ์วา่ โดยช่ือยอ่วา่ “SWOT analysis” ดงัน้ี  

 4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors Analysis) เป็นการตรวจสอบและ
ประเมินความพร้อมของกิจการในดา้นต่าง ๆ ภายใตขี้ดความสามารถและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีเพราะ
ความพร้อมภายในของกิจการในการตอบรับกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
เปรียบเสมือนดชันีท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จทางธุรกิจของกิจการไดอ้ย่างหน่ึงดว้ย ซ่ึงจะประกอบดว้ยการ
น าเอาปัจจยัภายในต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นองคก์ร มาวเิคราะห์เพื่อคน้หาส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนของตน ดงัน้ี  

  - การวเิคราะห์จุดแข็ง (Strength) เป็นการวเิคราะห์ถึงขอ้ดี หรือขอ้เด่นของกิจการ 
สินคา้ หรือบริการ ท่ีธุรกิจมีอยูเ่หนือกวา่คู่แข่งขนั ดงันั้นถา้ขอ้ดีท่ีมีอยูน่ั้นคลา้ยกบัขอ้ดีท่ีคู่แข่งขนัมีอยู ่
ก็จะไม่ถือวา่เป็นจุดแข็งท่ีโดดเด่น ซ่ึงการวิเคราะห์จุดแข็งของธุรกิจ อาจพิจารณาจากปัจจยัภายในของ
กิจการในดา้นต่าง ๆ อาทิ ส่วนประสมทางการตลาด การเงิน การผลิต การจดัการ การวิจยัและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ ช่ือเสียง ภาพพจน์ และส่วนครองตลาด จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทาง
การตลาดวา่ ธุรกิจมีปัจจยัภายในใดเป็นจุดแขง็ท่ีเด่นชดัเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  

  - การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) เป็นการวิเคราะห์ถึงขอ้เสียเปรียบหรือข้อดอ้ย
ของกิจการ สินคา้ หรือบริการ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ซ่ึงปัจจยัภายในท่ี น ามาวิเคราะห์จุดอ่อน จะ
ใช้ปัจจยัเดียวกบัปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาจุดแข็ง ซ่ึงจะช่วยให้กิจการสามารถหาวิธีในการแก้ไขและ
เปล่ียนจุดอ่อนนั้น ใหเ้ป็นจุดแขง็ข้ึนมา หรืออาจใชจุ้ดแขง็ มาหกัลา้งจุดอ่อนท่ีมีอยู ่ 

 4.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis) เป็นการตรวจสอบและ
ประเมินถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมและเปล่ียนแปลงได ้แต่ปัจจยัดงักล่าวอาจ
สร้างโอกาส หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการได ้โดยแยกการวเิคราะห์เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

  - การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) เป็นการวิเคราะห์ถึงข้อได้เปรียบอัน
เน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก ท่ีเอ้ือใหแ้ผนการตลาดเป็นไปในทางท่ีราบร่ืนและสอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ี
ธุรกิจมีอยู่ การวิเคราะห์โอกาสจะพิจารณาจากส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอกกิจการว่า ส่งผลดีต่อการ
ด าเนินงานดา้นการตลาดอย่างไร อาทิ อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้งินต ่าลง แนวนโยบายสนบัสนุนธุรกิจของ
รัฐบาล อ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคสูงมากข้ึน หรืออตัราการวา่งงานท่ีลดต ่าลง เป็นตน้ 

  - การวเิคราะห์อุปสรรค (Threat) เป็นการวเิคราะห์ถึง ขอ้จ ากดัในการท าธุรกิจอนั
เน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานด้านการตลาดของกิจการ จนท าให้แผน  
การตลาดไม่ราบร่ืนตามท่ีก าหนดไว ้การวิเคราะห์อุปสรรคจะพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มภายนอกวา่ส่งผล
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ดา้นลบต่อการด าเนินงานอยา่งไร เช่น  คู่แข่งขนัมีจ านวนสูงมากข้ึน น ้ ามนัราคาแพงข้ึน อ านาจการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคลดลง กระแสความนิยมลดลง หรือภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 

 5. การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลติภัณฑ์   

 5.1 การแบ่งส่วนตลาด  
 ช่ืนจิตร  แจ้งเจนกิจ (2544, หน้า 15) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดเป็นการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค หรือสินคา้ออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ โดยท่ีกลุ่มยอ่ยเหล่านั้น จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจาก
กลุ่มอ่ืน แต่ทั้งน้ีสมาชิกในกลุ่มตลาดและสินคา้เดียวกนั จะมีลกัษณะเหมือน หรือคลา้ยคลึงกนั และ
แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อคน้หาตลาดส่วนยอ่ย ท่ียงัไม่เคยมีผูผ้ลิตรายใดเขา้ไป และ
ยงัใชป้้องกนัส่วนตลาดจากคู่แข่งขนั รวมถึงใชค้น้หาฐานของตลาดส าหรับสินคา้ใหม่ไดอี้กดว้ย 
 ศรีสุภา  สหชัยเสรี  (2542, หน้า 38) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดเป็น
กระบวนการจดัแบ่ง ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะและพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีคลา้ยคลึงออกเป็นกลุ่ม ๆ  เช่น 
กลุ่มท่ีมีทศันคติ ความเช่ือ ท่ีอยู่อาศยั รายได ้และสถานภาพทางสังคมท่ีใกลเ้คียงกนั ก็ให้ถือเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในตลาดเดียวกนั และกลุ่มดงักล่าวก็จะมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนจากกลุ่มอ่ืน 
 อดุล  จาตุรงคกุล (2544, หน้า 157) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด เป็นการแบ่ง
ตลาดออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อหลายกลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีความโดดเด่นดา้นความตอ้งการ คุณสมบติั หรือ
พฤติกรรม และผูซ้ื้อแต่ละกลุ่ม จะตอ้งการสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดไม่เหมือนกนั ซ่ึงบริษทั
ตอ้งระบุวธีิการต่าง ๆ ใหแ้ตกต่างกนั ทั้งน้ีเพื่อแบ่งส่วนตลาดและสร้างโฉมหนา้ของส่วนตลาดท่ีไดม้า  
  ดงันั้นการแบ่งส่วนตลาดเป็นการจดัแบ่งผูบ้ริโภคท่ีคาดวา่จะเลือกมาเป็นลูกคา้
เป้าหมาย ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อจดัให้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรม ความตอ้งการ และความ
สนใจท่ีคลา้ยกนั อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และแยกผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวให้อยูค่นละ
กลุ่ม ทั้ งน้ีเพื่อก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ให้เหมาะสมกับส่วนตลาดท่ีจะเลือกต่อไป        

แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งผูบ้ริโภคโดยใชปั้จจยัการแบ่งเพียงปัจจยัเดียว คงยงัไม่เพียงพอ ท่ีจะใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกบุคคลกลุ่มนั้น มาเป็นตลาดเป้าหมายได ้เพราะผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ ๆ ท่ี
ถึงแมจ้ะมีลกัษณะบางอยา่งท่ีคลา้ยกนั แต่ก็จะมีลกัษณะยอ่ย ๆ ท่ีแตกต่างกนั จนท าให้ในปัจจุบนั จึงมี
ธุรกิจเป็นจ านวนมากไดจ้ดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นส่วนตลาดเล็ก ๆ มากข้ึน   

 5.2 การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
 แบร์เดนและลาฟอร์ง (Bearden & LaForge, 2004, p. 152) กล่าววา่ การเลือก
ตลาดเป็นความพยายามท่ีบริษทัจะปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์และกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือเขา้หา
และจูงใจ กลุ่มลูกคา้ท่ีมุ่งหวงัของตน หรือกลุ่มตลาดเป้าหมายนัน่เอง ซ่ึงกลุ่มผูมุ้่งหวงัอาจ จะได้แก่ 
กลุ่มของผูบ้ริโภค หรือกลุ่มขององคก์ร กลุ่มผูสู้งอายุ หรือกลุ่มนกัศึกษา ท่ีบริษทัตอ้งการจะสร้างการ
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แลกเปล่ียนทางการตลาดดว้ย โดยท่ีในแต่ละกลุ่มจะตอ้งการสินคา้ บริการ และโปรแกรมทางการตลาด
ท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีแลว้การเลือกตลาดเป้าหมาย อาจเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตลาดเพียงบางกลุ่มจาก
ตลาดรวมทั้งหมด หรือการเลือกตลาดเล็ก ๆ เพียงส่วนเดียว หรือเลือกตลาดทั้งหมดก็ได ้  
 เพลินทิพย ์ โกเมศโสภา  (2544, หนา้ 56) กล่าววา่ การเลือกตลาดเป้าหมายของ
ธุรกิจ เกิดจากการแบ่งส่วนตลาด โดยใช้คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั และสามารถ
สร้างยอดขายจากกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีถูกท่ีสุด โดยการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมาย
นั้น กลุ่มแรกท่ีตอ้งก าหนดให้ชดัเจน คือ กลุ่มเป้าหมายหลกั ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการส่ือสารถึงโดยตรง 
และกลุ่มเป้าหมายรอง ซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดท่ีเล็กกวา่ แต่มีแนวโนม้ในการท าก าไรสูง  
 การเลือกตลาดเป้าหมาย จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้ ง
ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อใชว้ิเคราะห์สภาพของตลาดโดยรวมก่อน จากนั้นจึงน ามาก าหนดเป็น
ส่วนตลาด (Market Segment) และตลาดเป้าหมาย (Target Market) จนในท่ีสุดกิจการจะไดก้ลุ่มคนท่ีจะ
มาเป็นลูกคา้ (Customer) แต่ทั้งน้ีตอ้งตดัสินใจวา่ จะเลือกตลาดเป้าหมายท่ีครอบคลุมไปยงัส่วนตลาด
ใดบา้ง ซ่ึงธุรกิจสามารถเลือกตลาดเป้าหมายได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 5.2.1. การมุ่งตลาดเป้าหมายโดยรวม (Mass Market) การมุ่งตลาดเป้าหมาย
โดยรวม หรือการเลือกตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายท่ีครอบคลุมในส่วนตลาด
ทั้งหมด การเลือกตลาดในลกัษณะน้ีเพราะกิจการไดว้ิเคราะห์รูปแบบความชอบและความตอ้งการของ
ตลาดแลว้เห็นวา่ตลาดมีความตอ้งในสินคา้และบริการท่ีกิจการก าลงัจะผลิตไปตอบสนองท่ีคลา้ยคลึง
กนั อีกทั้งปัจจยัความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตร์ ประชากร จิตวิทยา และพฤติกรรม ก็ไม่น่าจะมีผลต่อ
การใชสิ้นคา้ดว้ย ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการเหล่านั้น ก็ไม่มีความ
แตกต่างกนัในแต่ละส่วนตลาด ดงันั้นการมุ่งตลาดเป้าหมายโดยรวมจึงเหมาะกบัสินคา้สะดวกซ้ือ หรือ
สินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของคน 

 5.2.2 การมุ่งตลาดเป้าหมายหลายกลุ่ม (Multiple Markets) การมุ่งตลาด
เป้าหมายหลายกลุ่ม หรือการเลือกตลาดเป้าหมายท่ีแตกต่าง เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายในหลาย ๆ 
กลุ่มตลาด ซ่ึงการเลือกตลาดในลกัษณะน้ี ก็เพราะกิจการไดว้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่ ตลาดแต่ละส่วนยอ่มมี
ความต้องการท่ีแตกต่างกันไป ตามสภาพภูมิศาสตร์ ประชากร จิตวิทยา พฤติกรรม และอ่ืน ๆ  
นอกจากน้ีการเผชิญกับสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน ก็ส่งผลให้ธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์ท่ี
เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกลุ่มตลาดมากข้ึน รวมถึงต้องใช้วิธีการส่ือสารการตลาดและกิจกรรม
ทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละกลุ่มตลาดดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีกิจการจะมุ่งท าตลาดก่ี
กลุ่มนั้น ก็ข้ึนอยูก่บัความพร้อม ทรัพยากรการเงิน และขีดความสามารถของแต่ละธุรกิจ 

 5.2.3 การมุ่งตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) การมุ่งตลาดเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่มเป็นการเลือกตลาดเพียงส่วนเดียว จากหลายส่วนตลาดมาเป็นตลาดเป้าหมาย เหมาะกบั
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กิจการท่ีมีทรัพยากรและศกัยภาพทางการตลาดท่ีค่อนขา้งจ ากดั หรือเหมาะกบัธุรกิจท่ีเขา้สู่ตลาดใหม่ 
จึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรทรัพยากรให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (กุณฑลี  ร่ืนรมย์, 2547, หน้า 50)          
แต่อยา่งไรก็ตาม การเลือกตลาดในลกัษณะน้ีอาจพบไดใ้นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ มีสินคา้อยูใ่นตลาดหลาย
ประเภทและหลายตรา แต่ก็มีสินคา้และบริการบางอยา่ง ท่ีผลิตข้ึน โดยให้มีคุณสมบติัท่ีเหมาะกบับาง
กลุ่มตลาดเท่านั้น ดงันั้นการเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม จึงตอ้งเนน้จุดเด่นและความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในตลาด
ของสินคา้ประเภทนั้น ใหป้รากฏแก่สายตาลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด   

 5.3 การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2543, หนา้ 210) กล่าววา่ ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์หมายถึง ทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อประโยชน์ส าคญั ท่ีพวกเขาจะไดจ้ากการบริโภคผลิตภณัฑ์ ดงันั้นต าแหน่งผลิตภณัฑ์ จึง
เป็นต าแหน่งท่ีอยู่ในใจของผูบ้ริโภค อนัเป็นปัญหาของบริษทัว่า บริษทัจะตดัสินใจให้ผูบ้ริโภคมองดู
ผลิตภณัฑข์องตนเองวา่เป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั 
 สุดาดวง   เรืองรุจิระ (2543, หนา้ 71) กล่าววา่ ต าแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นการสร้างจุดเด่น
และภาพพจน์เฉพาะท่ีจะเขา้ไปครองใจกลุ่มผูซ้ื้อ เพื่อให้เขายอมรับ จดจ า และเลือกผลิตภณัฑ์ของเรา
เสมอ หรือเป็นการก าหนดจุดขายของแต่ละกิจการ แต่ละผลิตภณัฑ ์หรือแต่ละตรานัน่เอง 
 วารินทร์  สินสูงสุด (2543, หนา้ 24) กล่าววา่ ต าแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นกระบวนการท่ีจะ
ท าใหสิ้นคา้ หรือบริการของธุรกิจ ใหเ้ขา้ไปนัง่อยูใ่นใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายของบริษทั   

 ดงันั้นการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์จึงเป็นการก าหนดจุดยืนของสินคา้ใดสินคา้หน่ึง 
หรือตราใดตราหน่ึงของกิจการ ให้เขา้ไปอยู่ในการรับรู้ของลูกค้าอย่างมัน่คง โดยท่ีจุดยืนดงักล่าว
จะตอ้งมีความแข็งแกร่งมากพอท่ีจะไม่ให้คู่แข่งขนั สามารถเขา้มาแทนท่ีจุดยืนนั้นได ้นอกจากน้ีแลว้     
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์จะเก่ียวโยงไปถึงการออกแบบโปรแกรมทางการตลาด และการก าหนด
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ดว้ย ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้กิจการตอ้งตอบค าถามว่า ตนตอ้งการให้สินคา้และ
บริการเป็นท่ีรับรู้ของลูกคา้อยา่งไร ดงันั้นหากต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มาก
เท่าใดแลว้ ต าแหน่งผลิตภณัฑน์ั้น ก็จะยิง่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคไดม้ากเท่านั้น 

 6. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด   

 6.1 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง การประสมท่ีเขา้กนัไดอ้ย่างดี เป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกันของผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ดงันั้นกลยุทธ์          
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) จึงประกอบไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 6.1.1 กลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ส่วนประสมผลิตภณัฑ์เป็น
ประเภทและจ านวนรายการของสินค้าและบริการทั้ งหมดท่ีกิจการน าเสนอต่อตลาด ภายใต้
ความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการ ไปตอบสนองต่อความตอ้งการของส่วนตลาดท่ีกิจการได้
เลือกไว ้ซ่ึงส่วนผสมผลิตภณัฑ์ สามารถอธิบายได้ในมิติของความกวา้งความยาว และความลึกของ
ส่วนผสมผลิตภณัฑ ์และความต่อเน่ืองของส่วนผสมผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  
 - ความกว้างของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Width) ความกวา้ง
ของส่วนผสมผลิตภณัฑ์ หมายถึง จ านวนรายการในสายผลิตภณัฑ์ท่ี แตกต่างกนัในแต่ละสาย ดงันั้น
ความกว้างของส่วนผสมผลิตภัณฑ์  จึง เป็นกลุ่มของสินค้า ท่ีอยู่ในสายผลิตภัณฑ์แต่ละสาย                   
ซ่ึงสายผลิตภณัฑ์เหล่านั้นจะมีความเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งใกลชิ้ดของหนา้ท่ี รวมไปถึงการจ าหน่ายให้แก่
ผูบ้ริโภคกลุ่มเดียวกนั ร้านคา้ประเภทเดียวกนั และก าหนดราคาท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ย 
 - ความลึกของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Depth) ความลึกของ
ส่วนผสมผลิตภณัฑ ์หมายถึง จ านวนรายการของสินคา้แต่ละประเภทในแต่ละสายผลิตภณัฑ์ หรือเป็น
รุ่นของสินคา้ท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑใ์นแต่ละสาย  
 - ความยาวของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Length) ความยาวของ
ส่วนผสมผลิตภณัฑ์ หมายถึง จ านวนรายการทั้งหมดในส่วนผสมผลิตภณัฑ์ หรือเป็นจ านวนรายการ
ของสินคา้ในแต่ละประเภท และในแต่ละสายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเม่ือรวมเอาจ านวนประเภทของผลิตภณัฑ์
ทุกสายผลิตภณัฑเ์ขา้ดว้ยกนั จะไดค้วามยาวของส่วนผสมผลิตภณัฑ ์

 อย่างไรก็ตาม การจะให้ส่วนผสมผลิตภณัฑ์ของตนมีความกวา้ง ความ
ยาว และความลึกของส่วนผสมผลิตภัณฑ์เท่าใด จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปน้ีประกอบการ
ตดัสินใจ คือ ความสามารถในการจดัการ ถา้กิจการผลิตและสรรหาสินคา้มาจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ใน
ปริมาณมากแลว้ จะตอ้งสามารถดูแลรักษาสินคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง นอกจากน้ีควรพิจารณาว่า ตนสามารถ
น าเสนอสินคา้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ ไดม้ากเพียงใด โดยเปรียบเทียบ    
ตน้ทุนการแสวงหาสินคา้กบัตน้ทุนในการผลิตสินคา้ว่า วิธีใดจะคุม้ค่าแก่การด าเนินงานมากกว่ากนั 
ความชดัเจนของส่วนผสมผลิตภณัฑ ์สินคา้แต่ละรายการในส่วนผสมผลิตภณัฑ์ ควรมีความแตกต่างกนั
ท่ีชัดเจนในด้านคุณประโยชน์ท่ีจะให้กับลูกคา้ ทั้งน้ีเพื่อมิให้ลูกคา้เกิดความสับสน ในการซ้ือ และ
สามารถรับประโยชน์จากการเลือกสินคา้ท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย อตัราการขายและผลก าไร กิจการควร
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราการหมุนเวียนของ  สินคา้ ยอดขาย และอตัราก าไรต่อหน่วยของสินคา้แต่ละ
รายการไว ้ทั้งน้ีเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเพิ่มจ านวนการผลิต หรือการขยายก าลงัการผลิต   

 ในท้ายสุดจะตอ้งค านึงถึงความสอดคล้องกันของส่วนผสมผลิตภณัฑ ์
สายผลิตภณัฑ์ท่ีกิจการมีอยู่ทั้งหมด ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ทั้งดา้นคุณภาพและภาพลกัษณ์ในการ
รับรู้ของผูบ้ริโภค ดงันั้นการตดัสินใจเพิ่ม ลด และเปล่ียนแปลงรายการสินคา้และสายผลิตภณัฑ์ จึงตอ้ง
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ค านึงถึงผลกระทบดงักล่าวดว้ย อาทิ การเลิกผลิตสินคา้บางรายการ อาจท าให้ลูกคา้มองว่า สินคา้และ
บริการของกิจการไม่มีคุณภาพ จึงตอ้งเลิกผลิตและมีมุมมองวา่ สินคา้ท่ีก าลงัใชอ้ยูอ่าจไม่ดีตามไปดว้ย  

 6.1.2 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) แมจ้ะมีวิธีการตั้งราคาสินคา้ไดห้ลายวิธี 
แต่ในการจ าหน่ายสินคา้จริงในตลาด อาจจะไม่จ  าหน่ายสินคา้ตามราคาท่ีค านวณไวก้็ได้ ทั้งน้ีเพราะ
กิจการยงัมีกลยทุธ์ ราคาต่าง ๆ ส าหรับใชใ้นการแข่งขนั และการแยง่ชิงลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือท่ีจ ากดั ดงัน้ี  
 - กลยุทธ์ราคาตามตลาด (Market Pricing Strategy) กลยทุธ์ราคาตาม
ตลาด หรือใกลเ้คียงกบัตลาด เป็นกลยทุธ์ท่ีเหมาะกบัสินคา้ท่ีสร้าง    ความแตกต่างในตวัเองไดย้าก หรือ
แมมี้ความแตกต่าง แต่ลูกคา้ก็ไม่ไดใ้ส่ใจกบัจุดท่ีแตกต่างนั้นมากนกั เช่น การตั้งราคาน ้ าตาลทราย เกลือ 
และน ้ าด่ืม หรือสินค้าโภคภณัฑ์ (commodity products) กลยุทธ์ราคาตามตลาดจะช่วยป้องกนัการ
เปล่ียนยีห่อ้ของลูกคา้ไดดี้ และยงัสามารถหลีกเล่ียงสงครามราคาดว้ย 
 - กลยุทธ์ราคามาตรฐาน (Standard Pricing Strategy) กลยุทธ์ราคา
มาตรฐาน เป็นกลยุทธ์การตั้งราคา โดยอาศยัราคาสินคา้ของคู่แข่งขนัเป็นเกณฑ์ในการก าหนดกลยุทธ์ 
ทั้งน้ีเพราะกิจการไดว้ิเคราะห์การตั้งราคาสินคา้ของคู่แข่งขนัมาเป็นอย่างดี และเห็นว่า ราคาสินคา้ท่ี
คู่แข่งขนัตั้งข้ึนมานั้น เป็นราคาท่ีกลุ่มลูกคา้มีความพึงพอใจมาก ดงันั้นกิจการจึงน าเอาราคาดงักล่าว 
ก าหนดเป็นมาตรฐานราคาให้กบัสินคา้ของตน เช่น การตั้งราคาของหนงัสือพิมพ์ คม-ชดั-ลึก ท่ีอาศยั
การตั้งราคาของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและเดลินิวส์มาเป็นฐานในการตั้งราคา 
 - กลยุทธ์ราคาสูงพิเศษ (Prestige Pricing Strategy) การใช้กลยุทธ์
ราคาสูงพิเศษ เป็นกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้เม่ือธุรกิจเช่ือว่า ถ้าสินคา้ของตนมีความโดดเด่นและได้รับการ
ยอมรับจากตลาดสูงมาก ๆ แลว้ ลูกคา้จะไม่ใส่ใจในราคาเท่ากบัคุณภาพและภาพพจน์ของสินคา้ เช่น 
นาฬิกาคอลเลคชัน่โปโลของเพียเจตข์องสุภาพบุรุษ ท่ีประดบัเพช็รเต็ม  ตวัเรือน 501 เม็ด ตั้งราคาสูงถึง
เรือนละ 38 ลา้นบาท และของสุภาพสตรี 466 เม็ด ราคา 22 ลา้นบาท หรือเรม่ีมาแตง เอ็กซ์พีตั้งราคาถึง
ขวดละ 4,500 บาท ในขณะท่ีแม่โขงราคาประมาณ 165 บาท เท่านั้น   
 - กลยุทธ์ราคาเท่ากันทุกส่วนตลาด (Equal Pricing Strategy) กลยุทธ์
ราคาเท่ากนัทุกส่วนตลาด เป็นกลยุทธ์ราคาท่ีก าหนดไวเ้ท่ากนัทุก ๆ ส่วนตลาด    ซ่ึงท าไดโ้ดยการติด
ราคาสินคา้ลงบนกล่อง หรือบรรจุภณัฑ์ กลยุทธ์น้ีมีขอ้ดี คือ กิจการสามารถควบคุมราคาได้ดี แต่มี
ขอ้เสีย คือ ถา้ผูบ้ริโภคอยู่ต่างสถานท่ีกนั เขาก็จ  าเป็นตอ้งแบกรับค่าใช้จ่ายในบางส่วน  ทั้งน้ีเพราะ
ค่าใช้จ่ายเหล่านั้น จะรวมอยู่ในตน้ทุนสินคา้แล้ว เช่น โดยความจริงแล้วถ้าโรงงานตั้งอยู่กรุงเทพฯ 
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพฯ  ก็น่าจะซ้ือไดถู้กกวา่คนท่ีอยูต่่างจงัหวดั เพราะใกลแ้หล่งผลิตมากกวา่   
 - กลยุทธ์ราคาร่วมกับการให้ส่วนลด (Discount Pricing Strategy)  
กลยทุธ์ราคาในลกัษณะน้ี มกัก าหนดราคาของสินคา้และบริการ ร่วมกบัการให้ส่วนลดต่าง ๆ กบัลูกคา้ 
ซ่ึงธุรกิจสามารถใชก้ลยุทธ์ราคาร่วมกบัการให้ส่วนลด อาทิ ส่วนลดการคา้ (Trade Discount) มกัเป็น
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ส่วนลดท่ีธุรกิจจดัใหก้บัตวักลางทางการตลาดต่าง ๆ ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount)   เป็นส่วนลด
ท่ีกิจการใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในปริมาณตามท่ีก าหนด ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) เป็นส่วนลดท่ี
ธุรกิจใหก้บั  พอ่คา้คนกลาง เพื่อตอ้งการดึงดูดใจให้ซ้ือดว้ยระบบเงินเช่ือ แลว้ค่อยน าเงินช าระค่าสินคา้
ในภายหลงั หรือจูงใจให้ลูกคา้ท่ีมีอ านาจการซ้ือท่ีจ ากดั ให้สามารถครอบครองสินคา้ได ้ ส่วนลดตาม
ภูมิศาสตร์ (Geographic Discount) เป็นส่วนลดในราคาสินคา้ท่ีให้กบัลูกคา้ ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใ่นสถานท่ี
ต่าง ๆ กนั ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) เป็นส่วนลดท่ีให้กบัลูกคา้ ท่ีซ้ือสินคา้และบริการ
ชนิดเดียวกนั ในฤดูกาลท่ีต่างกนั และส่วนลดตามความแตกต่างของลูกคา้ (Customer Discount) เป็น
ส่วนลดท่ีกิจการจะใหต้ามลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มลูกคา้  
 - การตั้งราคาเลขคี่ (Odd Pricing) กลยุทธ์ราคาท่ีลงทา้ยดว้ยเลขค่ี 
โดยเฉพาะเลขเกา้ เหมาะจะตั้งราคาในสินคา้สะดวกซ้ือ ท่ีราคาไม่สูงนกั เพราะจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ 
สินคา้นั้นถูกกวา่ราคาเป็นจ านวนเตม็ เช่น การตั้งราคารองเทา้คู่ละ 189 บาท แทนการตั้งราคา 190 บาท   
 - การตั้งราคาเชิงระดับ (Price Lining) เป็นกลยุทธ์ราคาท่ีก าหนดข้ึน
เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดแ้ยกแยะระดบัคุณภาพของสินคา้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัราคาเป็นเกณฑ์ในการแยก
ความแตกต่างนั้น กลยุทธ์ราคาในลกัษณะน้ี จะช่วยป้องกนัการต่อรองราคาของ    ผูซ้ื้อไดเ้ป็นอย่างดี 
เพราะลูกคา้สามารถท่ีจะแยกแยะถึงคุณภาพของสินคา้และบริการดว้ยระดบัราคาท่ีก าหนดไว ้ แต่ทั้งน้ี
จะตอ้งแสดงความเด่นของสินคา้ให้ชดัเจน เพื่อให้ลูกคา้สามารถแยกถึงความแตกต่างได ้เช่น การตั้ง
ราคาของเส้ือแถวท่ี 1 ราคา 300 บาท แถวท่ี 2 ราคา 500 บาท และ แถวท่ี 3 ราคา 900 บาท  ซ่ึงจะท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจไดว้า่ เส้ือราคา 900 บาทจะมีคุณภาพดีกวา่เส้ือราคา 500 บาท   
 - การลดราคาขาย (Mark Down Pricing) เป็นกลยุทธ์ราคาท่ีใชเ้พื่อ
ตอ้งการปิดการขาย ทั้งน้ีเพราะจ าเป็นตอ้งเช็คยอดขายในรอบปี หรือลดราคาในสินคา้ท่ีมีต าหนิจาก
โรงงาน สินคา้มือสอง หรือสินคา้ท่ีคงเหลืออยูใ่นคลงัจ านวนมาก ซ่ึงหากไม่ลดราคาแลว้ จะท าให้สินคา้
ลน้สตอ็ก ประกอบกบัสินคา้ใหม่อาจเขา้มาทบัรุ่นได ้จึงจ าตอ้งเร่งระบายสินคา้เดิมใหเ้ร็วท่ีสุด   
 - การตั้งราคาตามสายผลิตภัณฑ์ (Line Extension Pricing) นบัวา่เป็น
กลยุทธ์ราคาท่ีธุรกิจก าหนดให้กบัสินคา้ตราใดตราหน่ึงก่อน และเม่ือตราสินคา้นั้นเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแล้ว จึงมีการขยายสายผลิตภณัฑ์พร้อมกบัปรับราคาข้ึน หรือลดราคาลงจากเดิม เช่น โตโยตา้        
มีรถยนตรุ่์นท่ีราคาต ่าสุดคือโซลูน่า ราคาปานกลางคือโคลโรลล่า และราคาท่ีสูงข้ึน คือ อลัทีสและคมัร่ี 
หรือฮอนดา้ ในรุ่นราคาต ่าสุดคือซิต้ี ราคาปานกลางคือซีวคิ และราคาสูงคือแอคคอร์ด   

 นอกจากกลยทุธ์ราคาตามขา้งตน้แลว้ ธุรกิจยงัสามารถใชก้ลยุทธ์ราคาใน
ลกัษณะอ่ืน ๆ ไดอี้ก อาทิ การตั้งราคาท่ีแตกต่างกนัตามขนาด เช่น โทรทศัน์ขนาดจอภาพแตกต่างกนัจะ
ตั้งราคาท่ีแตกต่างกนั หรือการตั้งราคาท่ีแตกต่างกนัตามคุณภาพ เช่น 100 ไพเพิร์ส หมกับ่ม 8 ปีจะตั้ง
ราคาสูงกวา่ 100 ไพเพิร์สท่ีหมกับ่ม 5 ปี หรือการตั้งราคาสินคา้ท่ีเป็นผลพลอยได ้(By Product Pricing) 
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เช่น ฟาร์มเล้ียงไก่จะมีสินคา้พลอยได้คือไข่ไก่และข้ีไก่ส าหรับท าปุ๋ย หรือการตั้งราคาเป็นสองส่วน 
(Two Part Pricing) เช่น การคิดอตัราบตัรผา่นประตูของสวนสนุกส่วนหน่ึงและคิด อตัราบริการเคร่ือง
เล่นอีกส่วนหน่ึง หรือการตั้งราคาสินคา้ขายรวมห่อ หรือขายควบ (Product Bundling Pricing) เช่น การ
คิดอตัราค่าบริการห้องพกัร่วมกบัอาหารเช้าในราคาถูก หรือการตั้งราคาสินคา้ท่ีตอ้งใช้ร่วมกบัสินคา้
หลกั (Captive Pricing) เช่น การตั้งราคาของเคร่ืองปร๊ินเตอร์กบัตลบัหมึก เป็นตน้  

   6.1.3 กลยุทธ์ช่องทาง การจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ในการจดัจ าหน่าย
สินคา้จะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจว่า กิจการจะใชร้ะดบัของช่องการจดัจ าหน่ายอยา่งไร ซ่ึงระดบัของ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง จ านวนของคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี 
หรือท ากิจกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้น   ทั้งน้ีเพื่อให้ผลิตภณัฑ์และบริการนั้น 
สามารถเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   การพิจารณาถึงระดบัของช่องทางการ
จดัจ าหน่าย อาจพิจารณาไดต้ามโครงสร้างหลกั 2 ประการ ดงัน้ี 
 - ช่องทางตรง (Direct Channel) ช่องทางตรง หมายถึง ช่องทาง       
การจดัจ าหน่ายท่ีผูผ้ลิต ขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค หรือ  ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยตรง โดยไม่ตอ้งอาศยั
คนกลางในการช่วยจ าหน่ายสินคา้และบริการเลย ดงันั้นช่องทางน้ีจึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ช่องทางศูนย์
ระดับ  ซ่ึงการใช้ช่องทางตรงท าได้หลายรูปแบบ โดยใช้การจดัการโลจิสติกส์และการบริหารโซ่
อุปทาน ช่วยในการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ธุรกิจ เช่น การใชพ้นกังานขายไปจ าหน่ายสินคา้
ตามแหล่งท่ีอยูข่องลูกคา้ อาทิ บริษทัแอมเวย ์เปิดสาขาและส านกังานขายของบริษทัตามจงัหวดัต่าง ๆ 
และใชก้ารโฆษณาและการส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือช่วยขาย นอกจากน้ีแลว้ การขายตรงยงัรวมถึง
การขายโดยใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมัติ การเปิดสาขา หรือตัวแทนจ าหน่ายด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้
ช่องทางตรงมกัมีปัญหาด้านการจดัจ าหน่ายท่ีไม่ทัว่ถึง และยงัไม่เหมาะกบัธุรกิจท่ีผลิตสินคา้หลาย
ประเภท หรือผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีตอ้งการการเขา้ถึงลูกคา้สูง  
 - ช่องทางอ้อม (Indirect Channel) ช่องทางอ้อม หมายถึง              
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูผ้ลิต ขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค หรือ ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยอาศยัคนกลาง
ช่วยในการจดัจ าหน่าย ซ่ึงคนกลางในตลาดบริโภค หมายถึง ตวัแทน ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก หรือผูจ้ดัจ  าหน่าย 
ส่วนตลาดอุตสาหกรรม หมายถึง ตัวแทนผู้ผลิต สาขา การขายของผู ้ผลิต และผู ้จ ัดจ าหน่าย               
ช่องทางออ้มประกอบไปดว้ยระดบัของช่องทางต่าง ๆ คือ   
 1) ช่องทางหน่ึงระดับ (One Level Channel) หมายถึง ระบบช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูผ้ลิต ขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยผา่นคนกลาง เพียง 
1 ระดบั ซ่ึงในตลาดผูบ้ริโภคจะจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา่นผูค้า้ปลีก แต่ในตลาดอุตสาหกรรมจะจ าหน่าย
ผา่นตวัแทนผูผ้ลิต ส านกังานขาย สาขาของผูผ้ลิต หรือผา่นผูจ้ดัจ  าหน่ายอุตสาหกรรมก็ได ้ 
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 2) ช่องทางสองระดับ (Two Level Channel) หมายถึง ระบบช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ท่ีผูผ้ลิตจ าหน่ายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยผา่นคนกลาง 
2 ระดบั หรือ 2 กลุ่ม ซ่ึงในตลาดบริโภค จะจ าหน่ายให้ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ส่งจะส่งต่อให้ผูค้า้ปลีก จากนั้น
ผูค้า้ปลีกจึงค่อยน าสินคา้ส่งต่อไปยงัตลาด หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย แต่ในตลาดอุตสาหกรรม จะผ่าน
ตวัแทนผูผ้ลิต ส านกังานขาย หรือสาขาของผูผ้ลิต ไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่ายอุตสาหกรรม จากนั้นผูจ้ดัจ  าหน่าย
สินคา้อุตสาหกรรม จึงจ าหน่ายสินคา้เหล่านั้นใหก้บัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมต่อไป  
 3) ช่องทางสามระดับ (Three Level Channel) หมายถึง ระบบช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูผ้ลิตขายสินคา้ให้กับผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม โดยผ่านคนกลาง         
3 ระดบั หรือผา่น 3 กลุ่ม ซ่ึงในตลาดบริโภคจะจ าหน่ายสินคา้ให้ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ส่งจะส่งสินคา้ต่อให้
ผูค้า้ส่งอิสระ จากนั้นผูค้า้ส่งอิสระ จึงค่อยน าสินคา้ส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยต่อไป  
 4) ช่องทางจัดจ าหน่ายมากกว่าสามระดับ หมายถึง ระบบช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ท่ีผูผ้ลิตขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม โดยผ่านคนกลาง
มากกว่า 3 ระดบัข้ึนไป ซ่ึงในตลาดบริโภค ผูผ้ลิตจะน าสินคา้จ าหน่ายผ่านไปยงัผูค้า้ส่ง ผูค้า้ส่งอิสระ 
และผูค้า้ปลีก ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็จะมีตวักลางย่อยคอยช่วยด าเนินการกระจายสินคา้ให้กบัตน ส่วนใหญ่
สินคา้ท่ีนิยมใช ้ช่องทางการจดัจ าหน่ายในลกัษณะน้ี จะเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการการเขา้ถึงตลาดท่ีสูงมาก ๆ 
เช่น สินคา้สะดวกซ้ือท่ีมีกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีกวา้งมาก และอยูอ่ยา่งกระจายตวั อาทิ น ้าด่ืม ขา้วสาร   
 6.1.4 กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เน่ืองจากการส่งเสริม
การตลาดเป็นส่วนของการส่ือสาร ดงันั้นในท่ีน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการส่ือสารการตลาด ดงัน้ี   
 วตัถุประสงค์การส่ือสารเพื่อตอบสนองด้านความเข้าใจ (Cognitive) 
ความรู้สึก (Affective) และพฤติกรรม (Behavior) ของผูรั้บข่าวสารท่ีผูส่้งสารตอ้งการ ซ่ึงวตัถุประสงค์
การส่ือสาร สามารถใชแ้บบจ าลองล าดบัขั้นการตอบสนอง (Hierachy-of-Effects Model) ดงัภาพท่ี 2.5 

 

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 ่2.5 วตัถุประสงคก์ารส่ือสารการตลาดตามแบบจ าลองล าดบัขั้นการตอบสนอง 
ทีม่า (คอทเลอร์, 2543) 
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 จากภาพท่ี 2.5 การตอบสนองของผู ้รับข่าวสารทางการตลาด หรือ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ตามแบบจ าลองล าดบัขั้นการตอบสนอง สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 ขั้น คือ 

 1. ข้ันการรับรู้ (Awareness) หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดสามารถ
จดจ าช่ือตราสินคา้ (Brand)ได ้

 2. ข้ันความรู้ (Knowledge) หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดอาจจดจ า
ตราสินคา้ไดบ้า้งแลว้แต่มีขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นไม่มากพอ 

 3. ขั้นชอบ (Liking) หมายถึงความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายฯเม่ือไดรั้บรู้ 
(Awareness) และมีความรู้ (Knowledge) เก่ียวกบัตราสินคา้นั้นดีแลว้ 

 4. ขั้นชอบมากกว่า (Preference) หมายถึงกลุ่มเป้าหมายรู้สึกชอบตราท่ี
ไดรั้บการส่ือสารมากกวา่ตราอ่ืน ๆ แต่ความช่ืนชอบยงัไม่มากพอท่ีจะท าใหต้ดัสินใจซ้ือตราสินคา้นั้น 

 5. ขั้นเช่ือมั่น (Conviction) หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดช่ืนชอบตรา
สินคา้นั้นมากพอจนท าใหเ้กิดความรู้สึกเช่ือมัน่วา่จะตดัสินใจซ้ือตราสินคา้นั้น 

 6. ขั้นท าการซ้ือ (Purchase) หมายถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาดตดัสินใจ
ซ้ือตราสินคา้ท่ีไดรั้บการส่ือสารการตลาดนั้นไวใ้ชง้าน 

 การตดัสินใจเลือกส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (Deciding on the 
Marketing Communication Mix) เป็นการตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 5 ประเภท      
โดยมีดงัรายละเอียดของเคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การโฆษณา (Advertising) มานพ ชุ่มอุ่น (2550) ไดใ้ห้ความหมาย
ของโฆษณาไวว้า่เป็นการส่ือสารท่ีผูท้  าโฆษณา ผูผ้ลิตสินคา้ และบริการตอ้งการส่ือสารขอ้มูลไปยงักลุ่ม
ผูค้าดหวงัเพื่อจูงใจ และกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการเหล่านั้นจนน าไปสู่การซ้ือ
สินคา้ในท่ีสุด โดยท่ีผูโ้ฆษณาและผูผ้ลิตตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเอง 

 1.1 ส่ือหลัก ในการโฆษณา  การโฆษณาสามารถใช้ ส่ือหลัก
หลากหลายชนิดท่ีมีความแตกต่างกันในด้านขีดสามารถในการเข้าถึง ความถ่ี ผลกระทบ ต้นทุน 
ตลอดจนขอ้ไดเ้ปรียบ และขอ้จ ากดั ส่ือหลกัการโฆษณาประกอบไปดว้ย 

  -  หนังสือพิมพ์  เ ป็นการลงโฆษณาในหนัง สือพิมพ์ข่ าว 
หนงัสือพิมพธุ์รกิจ นิตยสาร และวารสารต่าง ๆ 
  -  โทรทศัน์ เป็นการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ต่าง ๆ 
  -  วทิยุ เป็นการโฆษณาในส่ือวทิยกุระจายเสียงทั้ง AM และ FM 
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  -  นิตยสาร เป็นการโฆษณาผา่นส่ือนิตยสารรายปักษ ์รายสัปดาห์ 
และรายเดือน 
  -  ส่ือกลางแจ้ง เป็นการโฆษณาบนแผ่นป้ายโฆษณากลางแจง้ท่ี
ติดตั้งในจุดท่ีจะมีผูพ้บเห็นไดม้าก เช่นบนเส้นทางเดินทาง ส่ีแยกท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
  -  โบรชัวร์ เป็นการโฆษณาในกระดาษแผ่นพบัท่ีแจกจ่ายให้แก่
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
 1.2 ส่ืออื่นๆ นอกเหนือจากส่ือโฆษณาหลกัทั้ง 6 ประเภทแลว้การ
โฆษณา ณ จุดขาย (Point-of-Purchase Advertising) ก็เป็นการส่ือสารการตลาดในอุดมคติเน่ืองจาก
ส่ือสารในช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือ การใชง้านโฆษณา ณ จุดขายสามารถท าไดห้ลายแบบ
คือ สถานีวิทยุภายในของร้านปลีกชนิดลูกโซ่ โฆษณาท่ีรถเข็นสินค้า รูปโฆษณาติดบนพื้น และ         
ส่ือโฆษณาในร้านคา้อ่ืน ๆ ซ่ึงการท างานของโฆษณา ณ จุดขายประกอบดว้ย 4 ประการ (Chitty, 2005) 
 1.2.1 แจ้งข้อมูลข่าวสาร (Informing) เป็นประโยชน์หลักท่ี
ส าคญัท่ีสุดของการโฆษณา ณ จุดขาย การแจ้งขอ้มูลท าได้โดยการท าสัญลักษณ์ (Sign) แผ่นป้าย
โฆษณา (Poster) การจดัแสดง (Displays) เป็นตน้ 
 1.2.2 เตือนความจ า  (Reminding) เ ป็นการแจ้ง เ ตือน
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในตราสินคา้ (Brand) ท่ีเคยไดรั้บการโฆษณาผา่นส่ือมวลชนอ่ืน ๆ มากก่อน
แล้ว ฉะนั้นเม่ือกลุ่มเป้าหมายฯเหล่าน้ีมาพบโฆษณา ณ จุดขายน้ีจึงเป็นการเตือนความจ าเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายใหร้ะลึกถึงตราสินคา้ท่ีเคยไดย้นิไดฟั้งมา 
 1.2.3 สนับสนุนให้เกิดการซ้ือ (Encouraging) เป็นการใช้การ
โฆษณา ณ จุดขายโนม้นา้วกระตุน้ท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ในแบรนดห์น่ึงๆ 
 1.2.4 การสนับสนุนการค้า (Merchandising) เป็นการร่วมมือ
ระหว่างผูผ้ลิต เจา้ของแบรนด์สินคา้ร่วมกบัร้านคา้ปลีกเพื่อท าให้ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์หน่ึง ๆ 
หรือเพิ่มยอดขายใหแ้ก่ร้านคา้ปลีก 

 2. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นการใชเ้คร่ืองมือส่งเสริม
การขาย เช่นการลดราคา การแลกหรือแจกของท่ีระลึก รวมทั้งการให้ทดลองใช้สินคา้ เพื่อกระตุน้ให้
เกิดการตอบสนองของผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว 

 3. การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว (Public Relation) คุณลกัษณะเด่น
ของการประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวท่ีแตกต่างจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆได้แก่มีเป็น
เร่ืองราวน าเสนอเป็นข่าว บทความตีความ ซ่ึงจะมีประโยชน์เม่ือผนวกใชก้บัสวนประสมการตลาดอ่ืนๆ 

 4. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการใช้พนกังานขาย
ส่ือสารเพื่อโนม้นา้ว สร้างความชอบ และตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
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 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการใช้ส่ือท่ีสามารถส่ง
ตรงถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ ส่ือท่ีสามารถใชใ้นการตลาดทางตรงเช่น จดหมายตรง 
การตลาดทางโทรศพัท ์การตลาดทางอินเทอร์เน็ต 

 7. การสร้างตรายีห้่อ  

 7.1 ความหมายของตราสินค้า 
 ดลชยั  บุณยะรัตเวช (2545, หน้า 6) กล่าวว่า ตราสินคา้ว่า หมายถึง ส่ิงท่ีเป็น
ความรู้สึก การรับรู้รวม ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนมาให้บรรลุผลในความคิดและจิตใจของผูบ้ริโภค ทั้งส่วนท่ีมา
จากวฒันธรรม บุคลากรขององคก์ร สินคา้ บริการ ช่ือ สัญลกัษณ์ การส่ือสาร ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ 
ซ่ึงผลรวมของตราสินคา้ดงักล่าว จะท าหนา้ท่ีเพิ่มพนูคุณค่าและความนิยมในความคิดและจิตใจของคน 
 วนิดา  ตรีสวสัด์ิ (2548, หนา้ 25) กล่าววา่ ตราสินคา้ คือ ช่ือ ถอ้ยค า สัญลกัษณ์        
การออกแบบ หรือลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีบ่งช้ีสินคา้หรือบริการของผูข้ายคนหน่ึง ท่ีแสดงถึงความแตกต่างจาก
ผูข้ายคนอ่ืนหรือเป็นเคร่ืองหมายท่ีเพิ่มคุณค่าใหสิ้นคา้นอกเหนือจากประโยชน์เชิงหนา้ท่ีและใชส้อย 
 วิทวสั  ชยัปาณี (2548, หน้า 25) ไดส้รุปความหมายของตราสินคา้ ไวว้า่ ตรา
สินคา้ จะให้ความหมายไดถึ้ง 4 ระดบั คือ รูปร่างภายนอก (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า 
(Values) และบุคลิกภาพ (Personality) หรือตราสินคา้เป็นความรู้สึกของผูใ้ช ้
 เดวิด โอกิลวี่ (Ogilvy, อา้งใน บุญอยู ่ ขอพรประเสริฐ, 2548, หนา้ 20) กล่าววา่
ตราสินคา้ หรือแบรนด์ คือ สัญลกัษณ์ท่ีซบัซ้อน เป็นการรวมความรู้สึกท่ีมีต่อรูปร่างหน้าตาของสินคา้     
ต่อช่ือ ต่อบรรจุภณัฑ์ ต่อราคา ต่อความเป็นมา ช่ือเสียง วิถีทางโฆษณา และตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีก าหนด
ดว้ยความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีใชต้ราสินคา้ นั้นและมีประสบการณ์กบัการใชต้ราสินคา้ นั้น 
 ศิริกุล  เลากยักุล (2546) กล่าวกว่า ตราสินคา้ คือ ช่ือเสียงจากทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
เป็นประสบการณ์รวมเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือองคก์ร 
 ดงันั้นตราสินคา้หรือแบรนด ์จึงเป็นช่ือ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายท่ีติดมากบัสินคา้
และบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546, หนา้ 428) ท่ีกล่าววา่ ตราสินคา้
เป็นเคร่ืองหมาย ท่ีมีลวดลายและท าเป็นรูปต่าง ๆ ส าหรับประทบัเป็นส าคญั นอกจากน้ีตราสินคา้ยงัมี
ความหมายทางจิตวิทยากบั ผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการนั้น ๆ ดว้ย กล่าวคือ เม่ือพวกเขานึกถึงสินคา้และ
บริการท่ีจะน าไปแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองต่อความตอ้งการและความจ าเป็นของพวกเขาไดแ้ล้ว 
พวกเขาจะนึกถึงตราสินคา้ท่ีเคยซ้ือ หรือเคยใชอ้ยา่งไดผ้ลก่อนตราสินคา้อ่ืน ๆ 

 7.2 องค์ประกอบของตราสินค้า   
 ปัจจุบันเป็นจุดส้ินสุดของยุคผู ้ผลิตท่ีเคยท าการตลาดแบบมวลชน (Mass 
Marketing) ก็วา่ได ้ฉะนั้นผูส้ร้างแบรนดจึ์งเปล่ียนจากการสร้างแต่ความแตกต่างในผลิตภณัฑ์อยา่งเดียว 
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เป็นการสร้างความแตกต่างในการรับรู้ (Customer’ Perception Differentiation) ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ดว้ย องคป์ระกอบของแบรนดโ์ดยทัว่ไปจะครอบคลุมถึง 4 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่   
 7.2.1 รูปร่าง (Attributes) หมายถึง รูปร่างภายนอกท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจ า
ตราสินคา้นั้นได ้อาทิ ช่ือ สี โลโก ้สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้ หรือบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่
แลว้สินคา้ในประเภทเดียวกนัเกือบจะทุกยีห่อ้ จะมีรูปร่างท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั เช่น ยาสีฟันเกือบทุก
ยี่ห้อท่ีบรรจุลงในหลอดลามิเนต มีฝาเปิดปิดแบบฟร๊ิบทอป บรรจุภัณฑ์ของเบียร์ระดับพรีเม่ียม       
ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว และระดบัอีโคโนม่ี (เบียร์ระดบัล่าง) จะเป็นสีชาหรือน ้าตาล 

 7.2.2 คุณประโยชน์ (Benefits) หมายถึง ประโยชน์ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
สามารถจับต้องได้ หรือรับรู้ได้ถึงประโยชน์เม่ือได้ใช้สินค้าเหล่านั้ น และในท านองเดียวกับ
องค์ประกอบแรก สินคา้ประเภทเดียวกนัส่วนใหญ่ ก็มกัจะมีคุณประโยชน์ท่ีไม่ต่างกนัมากนัก เช่น    
เม่ือเปิดเคร่ืองปรับอากาศแลว้รู้สึกวา่อากาศรอบตวัเยน็ข้ึน เม่ือใชเ้ตารีดรีดผา้แลว้ก็เห็นเส้ือผา้เรียบข้ึน 
หลงัใช้น ายาปรับผา้นุ่มแลว้จบัเน้ือผา้ก็ดูนุ่มข้ึน เช่นเดียวกบัเคร่ืองท าน ้ าอุ่นทุกยี่ห้อท่ีสามารถท าให้
น ้าอุ่นได ้ปากกาทุกยีห่อ้ท่ีสามารถเขียนได ้หรือหลอดไฟทุกยีห่อ้ใหแ้สงสวา่งไดเ้หมือนกนั   

 7.2.3 คุณค่า (Values) หมายถึง องค์ประกอบของตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่
สามารถจบัตอ้งไดห้รือไม่สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรง เหมือนกบั 2 องคป์ระกอบแรก แต่มีความรู้สึกต่อ
ตราสินคา้นั้นได ้อาทิ ความรู้สึกศรัทธา ความรู้สึกน่าเช่ือถือ ความรู้สึกมัน่ใจ หรือความรู้สึกร่วมวา่เป็น
คนทนัสมยั ไม่ตกยุค ดงันั้นคุณค่าของตราสินคา้จึงเกิดจากรู้สึกในใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้นั้น     
อนัเกิดมาจากการไดใ้ช ้ไดส้ัมผสั หรือมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้นั้นมาเป็นอยา่งดี เช่น คนอเมริกนัจะ
มีความรู้สึกวา่ โคก้เป็นเคร่ืองด่ืมประจ าชาติ หรือผูห้ญิงเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนหากใส่ชุดชั้นในวาโก ้ 

 7.2.4 บุคลกิภาพ (Personality) หมายถึง บุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีให้กบัผูบ้ริโภค
ท่ีใชต้ราสินคา้นั้น โดยบุคลิกภาพของตราสินคา้ใด ๆ ก็จะสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของผูใ้ชต้ราสินคา้นั้น ๆ 
ออกมาวา่เขาเป็นคนอยา่งไร อาทิ ใจเยน็ สุขมุ รอบคอบ อบอุ่น เป็นลูกผูช้าย สมบุกสมบนั อ่อนไหวง่าย 
หรือความทนัสมยั ฉะนั้นบุคลิกภาพของตราสินคา้จึงสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคตราสินคา้
นั้น ๆ  เช่น บุหร่ีมาร์ลโลโร่ท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกภาพความเป็นลูกผูช้ายแบบคาวบอยตะวนัตก 

 7.3 ส่วนประกอบพืน้ฐานของตราสินค้า   
 7.3.1 ช่ือของตราสินค้า (Brand Name) เป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ีสามารถ
อ่านออกเสียงได ้ประกอบดว้ย ตวัอกัษร ถอ้ยค า และตวัเลข หรือทั้งสามส่ิงรวมกนั   ซ่ึงท่ีมาของการตั้ง
ช่ืออาจมาจาก ช่ือเจา้ของ เช่น ฟอร์ด (Ford) ลาคอส (Lacoste) จอห์นเฮนร่ี (John Hennry) เมอร์ซีเดซ 
(Mercedes เป็นช่ือของลูกสาวท่านทูตในฝร่ังเศส) เชพโรเล็ต (Chevrolet ช่ือของนกัขบัรถแข่ง เป็นตน้ 
ช่ือบริษทั เช่น บริษทัโคคา โคล่า บริษทัโตโยตา้ ช่ือท่ีตั้งข้ึน เช่น โรลส์รอยซ์ (Rolls-Royce) เบนท์ล่ี 
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(Bentley) แอสตนั มาร์ติน (Aston Martin) ฟอร์ราร่ี (Ferrari) อลัฟา-โรมิโอ (Alfa-Romeo) พอรส์เช 
(Porsche) เบนซ์ (Benz) บีเอม็ดบับลิว (BMW) หรือ ช่ือจากแฟรนไซส์ เช่น เคเอฟซี พิซซ่าฮทั 

 7.3.2 เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) หมายถึง ส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายให้ผูมี้สิทธิเท่านั้นท่ีสามารถใชเ้คร่ืองหมายน้ีได ้และห้ามมิให้ผูท่ี้ไม่ได้
รับอนุญาตใชเ้คร่ืองหมายการคา้น้ี เช่น เบนซ์และเชลล์ เรียกวา่ช่ือของตราสินคา้ (Brand Name) แต่ถา้
เคร่ืองหมายดาวสามแฉกของเบนซ์ เรียกวา่ตราสินคา้ (Brand) และเม่ือตราสินคา้หรือส่วนหน่ึงของตรา
สินคา้ไดรั้บการจดทะเบียนและลิขสิทธ์ิแลว้ ก็จะเรียกวา่ เคร่ืองหมายการคา้   

 7.3.3 โลโก้ (Logo) หมายถึง สัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงลกัษณะของ
องค์กร หรือ ตราสินค้า ดังนั้นโลโก้จึงเป็นส่วนหน่ึงของตราสินค้าอาจเป็นช่ือของตราสินค้า หรือ
เคร่ืองหมายของตราสินคา้หรือทั้งสองส่ิงร่วมกันก็ได้ นอกจากน้ีโลโก้ยงัใช้ประโยชน์ส าหรับการ
ก าหนดแนวคิดการโฆษณาดว้ย เช่น โลโกรู้ปเปลือกหอยสีเหลืองของเชลล์ เพราะค าวา่เชลล์แปลว่า
เปลือกหอย หรือ โลโก้รูปดาวห้าแฉกของร้านสตาร์มาร์ท นอกจากน้ี ยงัมีโลโก้อ่ืนท่ีมีความหมาย
เหมือนช่ือแบรนด ์อาทิ โลโกข้องกระทิงแดง ชอ้นตราหวัมา้ลาย ผกักาดดองตรานกพิราบ   

 7.3.4 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) แมไ้ม่มีหลกัท่ีแน่ชดัในการใชสี้กบับรรจุภณัฑ ์       
แต่หากน าเอาหลกัทางกายภาพของการใช้สีเขา้มาช่วยสร้างตราสินคา้ ก็จะพบถึงลกัษณะพื้นฐานและ
วิธีการน าเอาสีมาประยุกต์ใช้ในการท าบรรจุภณัฑ์ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ธนาคาร บริษทัท าความสะอาด 
และธุรกิจสายการบิน จะใหพ้นกังานของบริษทัใส่ชุดฟอร์มท างานใหเ้หมือนกนัทุกสาขา ทั้งน้ีเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัตราสินคา้ดว้ย   

 7.3.5 ค าขวัญ หรือสโลแกน (Slogan) เป็นขอ้ความสั้น ๆ ท่ีแสดงถึงลกัษณะ
เฉพาะตวัของผลิตภณัฑ์ ท าให้ง่ายแก่การจดจ า อีกทั้งยงัใช้ในการวางแผนโฆษณาให้สอดคล้องกบั
สโลแกนเหล่านั้น เช่น การโฆษณาทุกชุดของคาราบาวแดงจะเนน้ถึงการเชิดชูนกัสู้ผูย้ิ่งใหญ่ หรือการ
โฆษณาของกระทิงแดงจะเนน้ท่ีความเป็นลูกผูช้ายตวัจริง ตามสโลแกนวา่ กระทิงแดง ลูกผูช้ายตวัจริง 

 7.4 การสร้างบรรจุภัณฑ์  

 การบรรจุภณัฑ์ (Packaging) เป็นกิจกรรมท่ีผ่านกระบวนการทางการตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ การผลิตส่ิงบรรจุ การสร้างส่ิงบรรจุภณัฑ์ หรือส่ิงห่อหุ้มผลิตภณัฑ์มาแล้ว  
ซ่ึงภาชนะ และส่ิงประดิษฐ์ ท่ีใช้ส าหรับหุ้มห่อผลิตภณัฑ์ จะช่วยให้เกิดผลทางดา้นอารมณ์และคุณค่า
ทางดา้นจิตใจให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างมาก นอกจากน้ีแลว้บรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามยงัสามารถช่วยขาย
ตวัมนัเองได ้หรือเปรียบเสมือนกบัพนกังานขายเงียบ (Silent Salesman) ดงัตวัอยา่งตามภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.6 ตวัอยา่งและส่วนประกอบบนบรรจุภณัฑ ์
ทีม่า (ชยัรัตน์  อศัวางกรู, 2545) 

 การตดัสินใจดา้นบรรจุภณัฑ์ ยงัมีขอ้ควรค านึงถึงอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 

 7.4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีสีสันทีส่วยงาม ตลอดจนต้องรู้จักใช้ศิลปะ
ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ ทั้งน้ีเพื่อให้บรรจุภณัฑ์ของตนมีจุดสะดุดตา
มากกวา่บรรจุภณัฑข์องคู่แข่งขนั ท่ีผลิตสินคา้ในประเภทและระดบัเดียวกนั เช่น ฟิล์มสีแต่ละชนิด จะมี
กล่องบรรจุคลา้ยคลึงกนั แต่โกดกัจะเนน้สีเหลืองแกมแดงในการสร้างความแตกต่าง ในท านองเดียวกนั
ฟูจิจะใชสี้เขียวและโคนิกา้จะใชสี้น ้าเงินในการท าบรรจุภณัฑแ์ละสร้างความแตกต่าง 

 7.4.2 บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกแก่การใช้งาน เช่น    
ง่ายต่อการเปิด เช่น ปลากระป๋องแบบใช้ฝาดึงเปิด แทนการใชเ้คร่ืองเปิดฝากระป๋อง หรือฝาฟล๊ิบท็อป
ส าหรับเปิดและปิดหลอดยาสีฟันและขวดน ้าด่ืม หรือสามารถเก็บรักษาคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ์ภายใน
ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น บรรจุภณัฑน์มเปร้ียวยีห่อ้ต่าง ๆ หรือสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น ขวดน ้าด่ืม 

 7.4.3 บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ดี 
เช่น ส่วนผสม วธีิใช ้หรือขอ้ควรระวงัในการใช ้แต่ทั้งน้ีขอ้ความควรง่ายแก่การอ่านและจดจ า สามารถ
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เสริมสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งสามารถเร้าอารมณ์ จนผลกัดนัให้ลูกคา้
ซ้ือดว้ยแรงดลใจฉบัพลนัได ้หรือเร้าอารมณ์ของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดีจนเกิดการซ้ือตามมาได ้  

 7.4.4 บรรจุภัณฑ์ที่ดีมักออกแบบเพื่อบรรจุสินค้าได้หลายหน่วยและเน้น
ประโยชน์ในการใช้สอยจริง ทั้งน้ีเพื่อความประหยดัในวสัดุการผลิต เช่น นมยูเอชที 6 กล่อง บรรจุใน
ห่อเดียวกัน นอกจากน้ียงัต้องค านึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์ องค์กรท่ีรับผิดชอบ 
พระราชบญัญติัเก่ียวกบับรรจุภณัฑด์ว้ย เช่น คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือกรมทะเบียนการคา้ 
เพราะองค์ประกอบในส่วนน้ีจะช่วยให้ผลิตภณัฑ์สามารถจ าหน่ายไดง่้ายมากข้ึน ทั้งยงัสามารถสร้าง
ความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือใหก้บัผูบ้ริโภค หรือผูซ้ื้อไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 8. การวางแผนการตลาด  

 กระบวนการในการวางแผนการตลาด แบ่งได ้8 ข้ึนตอน ดงัน้ี 
 8.1 การเขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) บทสรุปผูบ้ริหาร 
หมายถึง บทสรุปส่วนประกอบท่ีส าคญั ๆ ของแผนการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานการตลาด ไดเ้ขา้ใจในสาระส าคญัของแผนตลาดนั้น เพราะบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารจะเสนอ
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีกิจการไดค้าดการณ์ไวท้ั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ท าให้ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะ
รับรู้และเขา้ใจในสภาพธุรกิจและสภาพตลาดในปัจจุบนัไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อม
ของแผนกลยทุธ์ ท่ีจะใชใ้นการแข่งขนัในอนาคตต่อไปดว้ย 

 8.2 การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้ม (Current Situation and Trends 
Analysis) การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบนัและแนวโนม้ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ภายใน
กิจการและภายนอกกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนการตลาด โดยท่ีการวิเคราะห์สถานการณ์จะ
เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการสามารถวิเคราะห์ทบทวนปัจจยัภายในท่ี
ส าคญั ๆ อาทิ การวิเคราะห์วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค์ การวิเคราะห์สินค้า การ
วเิคราะห์โครงสร้างขององคก์ร การเคราะห์ทรัพยากรบุคคล การวเิคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ดา้น
การผลิต และการวิเคราะห์เทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกจะ เป็นการ
วเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีกิจการไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้นอาจจะสร้างโอกาส หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการวางแผนการตลาดทั้งในปัจจุบนัและอนาคต อาทิ การวิเคราะห์ถึงผูน้ าในแต่ละส่วนตลาด การ
วิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย  การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดท่ีตอ้งการจะเขา้ไปถือครอง  การวิเคราะห์ความ
รุนแรงของการแข่งขนัในแต่ละส่วนตลาด รวมไปถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในส่วนตลาดท่ี
สนใจและการวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขนัในตลาด อาทิ ลกัษณะของตลาดท่ีจะ
เขา้ไปแข่งขนั ต าแหน่งผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั จุดแขง็และจุดอ่อนของคู่แข่งขนั เป็นตน้ 
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 8.3 การก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) วตัถุประสงคท์าง
การตลาด เป็นความปรารถนาในผลลัพธ์ท่ีองค์กรในส่วนรวมต้องการท่ีจะได้รับในปัจจุบนั หรือ
คาดหมายท่ีจะได้รับในอนาคต หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงการก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาดเป็นการ
ก าหนดถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ทางการตลาดท่ีตอ้งการ โดยวตัถุประสงค์ท่ีดีตอ้งสามารถวดัไดอ้ยา่งชดัเจน   
มีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของการด าเนินการมีการก าหนดปริมาณท่ีแน่ชัด และมีการจดัเรียงล าดบัของ
ความส าคญัของวตัถุประสงคห์ลกั ก่อนวตัถุประสงคร์องเสมอ  

 โดยทัว่ไปแลว้วตัถุประสงค์ทางการตลาด จะประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ในดา้น
ต่าง ๆ อาทิ การรักษาส่วนครองตลาด การเพิ่มส่วนครองตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด การ
เพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารกบัลูกคา้ การปรับลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด หรือการปรับต าแหน่ง
ของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นแผนการตลาดท่ีดีนั้น จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทางการตลาดเป็นอยา่งดี
ดว้ย นอกจากน้ี วตัถุประสงค์ทางการตลาด ยงัตอ้งมีความเจาะจง ชดัเจน ตั้งอยูบ่นฐานของความเป็น
จริงสามารถปฏิบติัได ้และตอ้งมีความยดืหยุน่ตามสภาพการณ์ของส่ิงแวดลอ้มและการแข่งขนัได ้ 

 8.4 การก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) การก าหนดแผน   
กลยทุธ์ทางการตลาดจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ถึงกลยทุธ์ท่ีคู่แข่งขนัใช ้แข่งขนัในขณะนั้นดว้ย เพราะกลยุทธ์
ของคู่แข่งขนัจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและแผนการตลาดของกิจการเป็นอย่างมาก ดงันั้นหาก
ทราบถึงกลยทุธ์ของคู่แข่งขนัเป็นอยา่งดีแลว้ จะช่วยใหกิ้จการมีความพร้อมในการแข่งขนั และสามารถ
ตอบโตก้ารโจมตีของคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดนั้ น มักเป็นการวางแผนในส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ (1) การวางแผนกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ อาทิ การวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การวางแผน
ในส่วนประสมผลิตภณัฑ์ การขยายและการลดสายผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ ป้ายฉลาก และ
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์  (2) การวางแผนกลยุทธ์ราคา อาทิ การก าหนดกลยุทธ์ราคาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การตั้งราคาต ่า เพื่อเจาะตลาด การตั้งราคาสูงพิเศษ การตั้งราคาแบบผูน้ า การตั้งราคาเท่าตลาด และการ
ตั้งราคาร่วมกบัส่วนลด (3) การวางแผนกลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย อาทิ กลยุทธ์การจดัจ าหน่าย
แบบทัว่ถึง การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร และการจดัจ าหน่ายแบบผูกขาด (4) การวางแผนกลยุทธ์     
การส่งเสริมการตลาด เช่น การวางแผนกลยุทธ์โฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล         
การประชาสัมพนัธ์ การตลาดแบบเจาะตรง และการวางแผนกลยทุธ์การส่ือสารแบบบูรณาการ  

 8.5 การก าหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Program) เม่ือธุรกิจได้
ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการแข่งขนัตามขั้นตอนท่ี 4 แลว้ ขั้นต่อมา ก็คือการก าหนดแผนปฏิบติัการทาง
การตลาด (Action Plan) ท่ีอาจเป็นแผนปฏิบติัการในระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี หรือระยะปานกลาง ตั้งแต่    
3-5 ปี หรือระยะยาว ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป โดยแผนปฏิบติัการทางการตลาดในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งน าเอา
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กลยทุธ์   ส่วนประสมทางการตลาดในขั้นท่ี 4 มาจ าแนกเป็นกิจกรรมยอ่ย ๆ เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบติั
การทางการตลาดต่อไป และแผนปฏิบติัการนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการตลาดดว้ย  

 8.6 การก าหนดงบประมาณทางการตลาด (Marketing Budgeting) การด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในขั้นตอนท่ี 5 จ  าเป็นตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพื่อสนบัสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น 
ดงันั้นการก าหนดงบประมาณทางการตลาด จึงเป็นการวางแผนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินในการ
ปฏิบติัการทางการตลาดในอนาคตว่า กิจการสามารถควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในกิจกรรมเหล่านั้น 
ไดดี้มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงอาจก าหนดตามงานท่ีจะตอ้งท า ตามเปอร์เซ็นของยอดขาย หรือตามการแข่งขนั   

 8.7 การพยากรณ์ยอดขายและก าไร (Sales and Profit Forecasting) เน่ืองจากก าไร
ของกิจการ มาจากผลต่างของยอดขายและตน้ทุนในการด าเนินงาน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งพยากรณ์ยอดขาย เพื่อน ามาค านวณหางบก าไรขาดทุนต่อไป ซ่ึงหากผลการพยากรณ์ยอดขายมี
สัดส่วนสูงข้ึนทุกปีเช่นเดียวกบังบประมาณการตลาดแลว้ กิจการก็จะมีก าไรท่ีไม่สูงมากนกั แต่หาก
ยอดขายของกิจการเพิ่มสูงข้ึนทุกปี แต่สามารถปรับลดงบประมาณในบางกิจกรรมลงไดแ้ลว้ ก็จะท าให้
มีก าไรท่ีสูงมากข้ึนฉะนั้นหากกิจการใดสามารถควบคุมตน้ทุนให้ต ่ากว่าคู่แข่งขนัได้ ขณะเดียวกัน
ประสิทธิภาพทางการตลาดและการขายยงัคงมีอยูสู่ง ก็จะท าใหกิ้จการนั้นไดรั้บผลก าไรท่ีสูงข้ึน   

 8.8 การประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด (Marketing Evaluation and 
Marketing Control) การประเมินผลและการควบคุมทางการตลาดเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการวางแผน
การตลาดท าเพื่อติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบติัการท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้วา่มีขอ้บกพร่องหรือสัมฤทธ์ิ
ผลมากนอ้ยเพียงใด และหากเกิดขอ้บกพร่องแลว้ จะหาวิธีการปรับปรุงและแกไ้ขอยา่งไร โดยสามารถ
ใชเ้คร่ืองมือติดตามและประเมินผลไดห้ลายวิธี เช่น การวดัจ านวนลูกคา้ท่ีไดล้องใชแ้ละเรียกหาสินคา้ 
การวดัจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือและใชบ้ริการ หรือการประเมินผลจากยอดขายจริงกบั ยอดขายตามแผน 
นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงผลการประเมิน เขา้กบัแผนการปฏิบติัการทางการตลาดในขั้นตอนท่ี 5 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีไดก้ระท าลงไป 

 9. การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มหรือองคก์ร เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการ
ซ้ือ การใช้ หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ โดยใช้ค  าถามเพื่อค้นหาลักษณะและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W และ 1H  ประกอบดว้ยค าถามเพื่อหาค าตอบในดา้นต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 2.5  
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ตารางที ่2.5  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) ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เพื่อสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและ
จิตวทิยาซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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  
   (When does the consumer buy) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใด
ของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวนัโอกาสพิเศษหรือ 
เทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  
   (Where does the consumer buy) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ 
เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของช า เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  
   (How does the consumer buy) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) 
ประกอบดว้ย การรับรูปัญหา การคน้หาขอ้มูล  
การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ        
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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 10. ประเภทตลาดสินค้าตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ 
  ปัญญา หิรัญรัศมี และคณะ (2545) แบ่งตลาดตามรูปแบบการแข่งขนัได ้4 แบบ คือ   

 10.1 ตลาดแข่งขันสมบรูณ์ (Perfect Competition) หมายถึง ตลาดท่ีมีการแข่งกนักนั
สมบรูณ์ มีผูซ้ื้อและผูข้ายจ านวนมาก สินค้ามีความคล้ายคลึงกัน ผูซ้ื้อและผูข้ายมีข้อมูลราคาและ
คุณภาพสินคา้อยา่งครบถว้น ไม่มีอุปสรรคใ์นการเขา้ออกตลาด แต่ยดึถือการก าหนดราคาเป็นส าคญั 

 10.2 ตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ลกัษณะตลาดน้ีจะอยู่
ก  ้ าก่ึงระหว่างตลาดแข่งขนัและตลาดผูกขาด มีลกัษณะ กล่าวคือ มีผูข้ายจ านวนมากราย แต่ไม่มาก
จนเกินไป อีกทั้งสินคา้ก็มีความแตกต่างกนัในระหวา่งผูข้ายแต่ละราย และไม่สามารถทดแทนกนัได ้

 10.3 ตลาดผู้แข่งขันน้อยราย (Oligopoly) หมายถึง ตลาดท่ีมีผูข้ายจ านวน 2 ถึง 4 ราย 
และการเปล่ียนแปลงราคาของผูข้ายรายใดรายหน่ึง อาจมีผลกระทบต่อรายอ่ืน ๆ ในตลาด ดังนั้น      
การด าเนินนโยบายราคาของผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งสอดคลอ้ง ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

 10.4 ตลาดผูกขาด (Monopoly) หมายถึง ตลาดท่ีมีผูข้ายรายเดียว สินค้าท่ีขายมี
ลักษณะแตกต่างกันจนไม่สามารถซ้ือมาทดแทนได้ง่าย ฉะนั้นผูข้ายจึงสามารถก าหนดราคา และ
ปริมาณการผลิตได ้โดยไม่ค  านึงถึงปฏิกิริยาของผูซ้ื้อ การเขา้สู่ตลาดของผูเ้ขา้ใหม่มีอุปสรรคข์ดัขวางสูง 
 
 11. การบริหารจัดการกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 

 11.1 แนวคิดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจ
เกิดความเขม้แข็ง หรือสามารถพึ่งพาตนเองได ้สัญญา   สัญญาวิวฒัน์  (ม่ิงขวญั แดงสุวรรณ, 2545)     
ไดก้ล่าวถึงชุมชนเขม้แข็ง หมายถึง ชุมชนท่ีเป็นชุมชนเรียนรู้ (Learning Organization) คือ สมาชิกของ
ชุมชนเรียนรู้มีการต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลาต่อความเป็นไปของโลก รู้ข่าวคราวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของประเทศ รวมทั้ งการเพิ่มความรู้ท่ีจ  าเป็นให้แก่ชุมชน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ          
จากการลงมือท าร่วมกนั เป็นการเรียนรู้ชั้นสูงเรียกว่า ปัญญา ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนได ้
เพราะปัญญาเช่นน้ีจะเสมือนพลงัผลกัดนัชุมชนตลอดเวลาสองเป็น  

 ชุมชนท่ีรู้จักจัดการตัวเอง (Community Management) ซ่ึงการจัดการ
ประกอบดว้ย  การวางแผน (Planning)  คือ มีโครงการ (Project) ของชุมชน ในโครงการตอ้งระบุว่า
ชุมชนจะท าอะไร (What) ใครจะท า (Who) ท าท่ีไหน  (Where) ท าเม่ือไร (When) และท าอย่างไร 
(How) การจดักระบวน (Organizing)  เป็นการเตรียมการเพื่อการด าเนินการตามแผนขอ้แรก ตอ้งเตรียม
คน วสัดุ และเงิน มีการวางแผนว่าใครรับผิดชอบงานใด การลงมือตามแผนเป็นการท าตามแผนงานท่ี
ก าหนด และปฏิบติัตามขั้นตอนจนกวา่จะเสร็จงาน สามเป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณแสดงออกโดยการท่ี
สมาชิกมีความผกูพนั ภกัดีต่อชุมชน เสียสละท างานเพื่อชุมชน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนหวงแหน
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ชุมชน มีส่ิงท่ีสมาชิกจะยึดเหน่ียวร่วมกัน เช่น มีวดั มีพระ หรือมีผลประโยชน์ปัจจุบนัและอนาคต
ร่วมกันท าให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนส่ิงมีชีวิตอย่างหน่ึง ส่ีเป็นชุมชนท่ีมีสันติภาพ  (Peaceful)  
หมายถึงภาพรวมของคนมี ความสันติสุข ในขณะท่ีสันติสุขเป็นยอดของคุณภาพและคุณธรรมสันติภาพ
ก็เป็นศูนยร์วมการเรียนรู้   ความสามารถในการจดัการ และการมีชีวติจิตใจ หรือจิตวญิญาณ 

 การบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนควรอยูใ่นระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง      
ซ่ึงหมายถึง ชุมชนท่ีใช้คุณธรรม และวฒันธรรมดั้งเดิมของไทยเป็นแกนกลางในการท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สัจจะ การท าความดี ความมีเมตตา การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การมีสมานฉนัท ์เป็นทั้งการประพฤติ
ปฏิบติัทางด้านสังคม และเป็นมิติการท าธุรกิจของชุมชนในเวลาเดียวกนัด้วย การท าธุรกิจของภาค
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองไม่ไดแ้บ่งแยกความสมเหตุสมผลในการท าธุรกิจออกจากคุณงามความดีและ
ความสมานฉันท์ของชุมชนในแง่น้ีเราอาจเรียกระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองตามคุณลกัษณะท่ีว่า 
“ระบบเศรษฐกิจท่ีถูกก ากบัดว้ยคุณธรรม” (Moral Economy) ก็ได ้(สังศิต พิริยะรังสรรค,์ 2542) 

  

 11.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ และคณะ (2522) ไดใ้ห้
แนวคิดเก่ียวกับการเกิดกระบวนการกลุ่มไวว้่า กลุ่มเกิดจากการท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมามี
ความสัมพนัธ์กนั โดยมีผลประโยชน์และเป้าประสงคร่์วมกนั ส าหรับความสัมพนัธ์นั้นมีตั้งแต่นอ้ยไป
หามาก ซ่ึงดูไดจ้ากช่วงเวลาการคงอยูข่องกลุ่มวา่สั้นหรือยาว ขนาดของกลุ่มมีตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่
มากๆ เน่ืองจากกลุ่มเกิดจากการรวมตวัของบุคคลต่าง ๆ โดยหลกัใหญ่ก็เพื่อสนองความตอ้งการของ
สมาชิก กลุ่มจึงมีความส าคญัต่อสมาชิกแต่ละคน กล่าวคือ สมาชิกมกัจะถือว่ากลุ่มคือคน การท่ีเป็น
เช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นคุณค่าของกลุ่ม ซ่ึงคุณค่าน้ีเกิดจากการปะทะสังสรรคก์บักลุ่มของเขา  

 นอกจากประเด็นท่ีวา่กลุ่มเกิดข้ึนจากพื้นฐานของการตอบสนองความตอ้งการ
หรือเป้าประสงคร่์วมกนัของสมาชิกกลุ่มแลว้ ยงัมีสาเหตุอ่ืนๆท่ีท าใหเ้กิดกลุ่มข้ึนมา ดงัน้ี 

 11.2.1 เน่ืองจากการท่ีอยู่ใกล้ชิดกันของบุคคล ทั้งน้ีเพราะความใกล้ชิดกัน
มกัจะมีผลท าใหมี้ความสนใจซ่ึงกนัและกนั และคนท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนเดียวกนั 

 11.2.2 ความคล้ายคลึงกันในบางส่ิงบางอย่าง การมีอะไรเหมือนกัน หรือ
คลา้ยคลึงกนั ก็เป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้คนเรามามีสัมพนัธ์กนั  เช่น คนมีลกัษณะนิสัยใจคอความชอบท่ี
คลา้ยกนั หรือคนท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนั 

 11.2.3 คนท่ีอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดดว้ยกนั ภาวะท่ีคนรู้สึกตึงเครียดหรือ
รู้สึกอนัตรายน้ี มกัจะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลเผชิญภาวการณ์เช่นน้ีร่วมกนั เช่น มีการแกปั้ญหาร่วม
หรือในลกัษณะเดียวกนัก็จะมามีความสัมพนัธ์ รวมตวักนัเพื่อหาทางออกร่วมกนัในการแกปั้ญหานั้น ๆ 
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 11.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อเนก  นาคะบุตร 
(2536) ไดใ้ห้ขอ้สรุปถึงกระบวนการเรียนรู้ ท่ีช่วยยกระดบัสติปัญญาของปัจเจกบุคคลและชุมชนไวว้า่  
มีขั้นตอนหลกัอยู ่3 ขั้นตอน คือ 

 11.3.1 การแสวงหาและพฒันาระบบคุณค่าใหม่ของปัจเจกบุคคลหรือผูน้ า
ชุมชน โดยผา่นกระบวนการเสวนา ศึกษาดูงาน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลใหม่ แลว้น ามาทดลองปฏิบติัจน
เห็นผลและไดรั้บบทเรียนท่ีเป็นรูปธรรม จนสรุปเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ท่ีสอดคลอ้งกบัตนเองและ
สมาชิกและเป็นแบบอยา่งใหค้นอ่ืนได ้

 11.3.2 การเช่ือมโยงผูน้ าชุมชนท่ีมี “ระบบคุณค่าใหม่” โดยการเปิดเวที
แลกเปล่ียนใหเ้กิดการวเิคราะห์และเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ในชุมชน และการท ากิจกรรมร่วมกนัของกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ ในเชิงพฒันาการเรียนรู้จากการปฏิบติัร่วมกันท่ีเป็นจริงน้ี จะส่งผลให้เกิดความเป็น
องคก์รของชุมชนนั้น เกิดการตั้งกฎระเบียบ กติกา และการจดัการของชุมชน 

 11.3.3 การเช่ือมโยงองค์กรชุมชนและผูน้ าแต่ละชุมชน แต่ละท้องถ่ินท่ีมี
ปัญหาร่วมกนั เช่น  กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการใชป่้าผืนเดียวกนั ลุ่มน ้ าเดียวกนั ปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์
ชนิดเดียวกัน โดยเปิดเวทีชาวบ้านให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลซ่ึงกันและกัน พัฒนาถึง                  
ขีดความสามารถในการจดัการตนเองของชุมชน  และพฒันามาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และความ
ร่วมมือระหวา่งองคก์รท่ีมีความสนใจหรือปัญหาร่วมกนั 

 จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมหลกัท่ีส าคญัในการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน
ประกอบด้วย การศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างภูมิปัญญา และเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ อนัเป็นเคร่ืองมือในการ “ระดมสมอง” ของชาวบา้นในการวิเคราะห์ขอ้มูลใหม่
ร่วมกนัและในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มเติมจากกนัและกนั ทั้งในระดบัชุมชนและระหวา่งชุมชน 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2543) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิจยัและ
พฒันา: ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาคมสุขภาพ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
กระบวนการสร้างเสริมความเขม้แขง็ชองชุมชนไดด้งัน้ี 

 1. บริบททางสังคมวฒันธรรมของชุมชน  ประกอบดว้ย 

 1.1 วัฒนธรรมประเพณี การรวมกลุ่มและความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ทางด้านวฒันธรรมประเพณีของศาสนาพุทธ และอิสลาม ถือเป็นเวทีชุมชนในการร่วมคิด ร่วมจดั
กิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา และพฒันาชุมชน ความเช่ือ และความศรัทธาในศาสนาก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
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เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่นการซ่อมกุโบร์ท่ีจงัหวดัยะลา  ท าหนา้ท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ของ
คนในชุมชน เช่น การช่วยเหลือเก้ือกลูแรงงานในการผลิต “ซอมือ” ในจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นตน้ 

 1.2 ลักษณะ และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท่ีมีผลต่อกระบวนการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนไดแ้ก่ (1) ลกัษณะของคนในชุมชนเป็นคนมองโลกในแง่ดี ให้ความร่วมมือต่อ
ส่วนรวม มีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย พอใจ และภูมิใจในชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง มีแนวคิดในการท่ีจะ
พึ่งพาตนเอง ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และ (2) ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนมี
ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ มีความรัก สามคัคีกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลรวมตวักนัได้ดี ไม่มีปัญหาความ
ขดัแยง้ มองปัญหาร่วมกนั ท าใหชุ้มชนมีแรงเกาะเก่ียวกนัท่ีแน่นแฟ้น 

 1.3 สภาพแวดล้อมชุมชน การท่ีชุมชนมีสถานท่ีท่ีพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท าให้
ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  มีป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งทรัพยากร-ธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์ มีผลท า
ให้คนในชุมชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าว สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ปกติสุข และเม่ือ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายคนในชุมชนก็รวมตวักนัเพื่ออนุรักษ ์

 2. ปัจจัยภายในชุมชน ไดแ้ก่ 

 2.1 ลกัษณะผู้น าชุมชน ท่ีมีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนคือ 

 2.1.1 การมี ผู้น าที่หลากหลาย  ทั้ งด้านคุณวุฒิ ว ัยวุฒิ  และการกระจายใน
หลากหลายพื้นท่ี ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกวา้ง ผูน้ าในชุมชนในมีทั้งผูน้  าท่ีเป็นทางการ ได้แก่  
ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต. และผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการไดแ้ก่ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของชุมชนซ่ึงเป็นอดีตผูน้ าท่ีเป็น
ทางการ อดีตครู หรือขา้ราชการบ านาญ ผูน้ าทางวฒันธรรม ผูน้ าศาสนา ผูน้ ากลุ่มสตรี ผูน้ าเยาวชน   

 2.1.2 การมี ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  สนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และมองโลกในแง่ดี               
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สรุปบทเรียนการพฒันาท่ีผ่านมา คิดรอบดา้น คิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ถึงรากเหงา้ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง มีแนวคิดในการพฒันาทอ้งถ่ิน
บนพื้นฐานความตอ้งการของชุมชน และมีแนวคิดท่ีจะร่วมกนัพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

 2.1.3 การมีผู้น าที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ขยนั อดทน
ไม่กลวัปัญหาอุปสรรค 

 2.1.4 การมีผู้น าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นท่ียอมรับนับถือของชาวบา้น และมี
ความสามารถในการจูงใจชาวบา้นใหร่้วมกนัพฒันาหมู่บา้น 

 2.1.5 การมีผู้น าที่มีความสามารถด้านการจัดการสูง คิดแล้วลงมือท าทันที            
มีความตั้งใจ จริงใจและเอาใจใส่ในงานอย่างต่อเน่ือง ท าหน้าท่ีเป็น   ผูป้ระสานงานท่ีดี ไม่ผูกขาด
ความคิดของตนเอง ใหโ้อกาสคนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาชุมชน 
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 2.2 กลุ่ม/องค์กรชุมชน ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น อบต. กรรมการหมู่บา้น กรรมการชุมชน กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มสตรี/กลุ่ม
แม่บา้น กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน ฯลฯ ช่วยแกปั้ญหาและพฒันาชุมชน ชุมชนท่ีมีกลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีมี
การรวมตวักนัค่อนขา้งเขม้แข็งอยูก่่อนแลว้ มีการเคล่ือนไหวกิจกรรมต่อเน่ือง มีศกัยภาพในการจดัการ
ตนเองสูง มีการประสานงานท่ีดีระหว่างกนัเป็นเครือข่าย เม่ือไดรั้บการกระตุน้จากทีมวิจยัจะสามารถ
ด าเนินการพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 2.3 การเผชิญภาวะวิกฤตของชุมชน คนในหมู่บา้นประสบวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ เช่น 
ราคาข้าวเปลือกตกต ่า ราคายางพาราตกต ่ า ปัญหาหน้ีสิน ปัญหายาเสพติด การถูกเวนคืนท่ีดิน            
ผูน้  า กลุ่ม/องคก์รชุมชนและชาวบา้นจะร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาวิกฤตซ่ึงหากผา่นวิกฤตนั้นไดชุ้มชนจะ
เรียนรู้ถึงวธีิการจดัการ และเม่ือพบปัญหาต่าง ๆ ก็จะสามารถจดัการไดดี้ 

 2.4 กระบวนการจัดการการเรียนรู้เพือ่ชุมชน ไดแ้ก่ 

 2.4.1 การท่ีชุมชนมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน เช่นการรวมกลุ่มหมอนวดแผนไทย และการฟ้ืนฟูการนวดไทย 

 2.4.2 ชุมชนมีการบูรณาการความรู้ใหม่ในการพฒันาเป็นทางเลือกท่ีหลากหลาย
ส าหรับชุมชน โดยการศึกษาดูงาน และการรับความรู้จากภายนอก ศึกษาสถานการณ์ชุมชนตนเอง       
น าข้อมูลท่ีเป็นสภาพจริงมาก าหนดเป็นแผนพฒันาชุมชน เช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชน
ภายนอก ท าให้เกิดการรับรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัอย่างกวา้งขวาง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน เช่น     
การผลิตข้าวกล้อง การท าเกษตรธรรมชาติท่ีทดลองใช้สารชีวภาพในการผลิตผลไม้นอกฤดูกาล        
การเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมใหเ้ยาวชนเล่นกีฬาเพื่อลดปัญหายาเสพติด แทนการใชว้ธีิจบักุม เป็นตน้ 

 2.5 การพัฒนา/การเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง พื้นท่ีวิจัยท่ีเคยเป็นชุมชนท่ีได้รับ         
การพฒันาดีเด่นในดา้นต่าง ๆ จะมีประสบการณ์ในการพฒันา ท าให้ประชาชนมีความต่ืนตวั และมี
ความพร้อมในการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งจะท าไดง่้ายกว่า
พื้นท่ียงัไม่เคยมีประสบการณ์ของความส าเร็จ 

 2.6 ประสบการณ์ในการพัฒนาแล้วเกิดผลในเชิงลบ ท าให้การพฒันาท าได้ยากข้ึน 
เน่ืองจากชาวบา้นเกรงวา่จะเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก  เช่น  ท าให้เกิดความแตกแยก  เกิดการทะเลาะวิวาทะ 
ท าใหช้าวบา้นคิดวา่ต่างคนต่างอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึงจะดีกวา่การท างานร่วมกนัท่ามกลางความขดัแยง้ 

 2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชน ไดแ้ก่ การท่ีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 
ก าหนดทิศทางการพฒันาชุมชน จะท าใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดี 

 2.8 การมีระบบการส่ือสารที่ดี ไดแ้ก่ การประชุม การพูดคุยอยา่งเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ การส่ือสารโดยใชเ้วทีสาธารณะของชุมชน เช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยคร้ัง
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และต่อเน่ืองจนเป็นวิถีธรรมชาติของชุมชน ท าให้เกิดการรับรู้ท่ีเท่าเทียมกนั ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ การท างานท่ีมีความสมานฉนัท ์
และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

3. ปัจจัยภายนอกชุมชน ไดแ้ก่การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ดงัน้ี 
 3.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ/ทีมวิจัย ช่วยกระตุน้ให้เกิดกระบวนการพฒันา เช่น  
การจดักระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยใชเ้ทคนิค AIC การสนบัสนุนให้มีการจดัเวทีชาวบา้น  
ท าใหเ้กิดการพบปะพูดคุยอยา่งต่อเน่ือง กระตุน้ให้เกิดการขบัเคล่ือนของกลุ่ม และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน ก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแกไ้ขปัญหาของชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีบทบาทในการสนบัสนุนดา้นวิชาการและงบประมาณ ไดแ้ก่ กรมพฒันาชุมชน หน่วยงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตน้ 

 3.2 การสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน เช่นพื้นท่ีวิจยัจงัหวดัพิษณุโลกไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นแนวคิดในการท างานระดบัชุมชน  และการประสานแหล่งงบงบประมาณจากสถาบนั
พฒันาส่ีแยกอินโดจีนและการสนบัสนุนในดา้นการเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ าชุมชนในการเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองค์กรพฒันาเอกชนเนินมะปราง กองทุนสวสัดิการสังคม (Social 
Investment Fun : SIF) สนบัสนุนดา้นงบประมาณ เป็นตน้ รวมไปถึงการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เช่น เครือข่ายพฒันาชุมชน มูลนิธิหมู่บา้น เป็นตน้ 

 ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ (2544) ท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการกลุ่มสะสมทุนเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนแบบยัง่ยืน กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใชรู้ปแบบของ
กลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสะสมทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาตามแนวคิดของชาวบา้น เพื่อให้กลุ่มสะสม
ทุนสามารถพฒันาต่อไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน และเพื่อให้กลุ่มสะสมทุนเป็นแหล่งเงินทุนให้กบัชุมชนและ
สามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชว้ิธีการศึกษาแบบส่วนร่วม (PAR) กบักลุ่มตวัอยา่ง 
2 หมู่บา้น จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสารภี มีอตัราการขยายตวัของเงินทุนเรือนหุ่นค่อนขา้ง
สูง และมีอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกค่อนขา้งสูงและสามารถปล่อยเงินกูใ้ห้กบัสมาชิกไดน้ าไปลงทุน
ประกอบอาชีพ ซ่ึงถือว่าเป็นตวัอย่างท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาได้อย่างรวดเร็ว และมี
แนวโนม้ท่ีจะพฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยืน ส าหรับอีกกลุ่มตวัอยา่งคือ บา้นป่าสักนอ้ย กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีอตัรา
การขยายตวัของเงินทุนเรือนหุ้นค่อนขา้งต ่า และอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกก็ต ่าเช่นกนั แต่กลุ่ม         
ก็สามารถปล่อยเงินกูใ้หก้บัสมาชิกเพื่อน าไปชงทุนประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษาของบุตรได ้ดงันั้น
การด าเนินงานของกลุ่มน้ีจึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร และมีการพฒันาค่อนขา้งชา้ 
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 ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างประสบความส าเร็จในการด าเนินการได้แก่ สมาชิกและ
กรรมการมีความเขา้ใจในหลกัการด าเนินงานของเครดิตยูเน่ียน  คณะกรรมการมีความเสียสละและ       
มีคุณธรรม การมีระบบบญัชีท่ีสามารถตรวจสอบได้ การมีระบบสวสัดิการคุม้ครองสมาชิก มีการให้
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และมีระบบเครือข่าย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการพฒันากลุ่มไดแ้ก่ ผูน้ า
ชุมชนไม่ให้การสนบัสนุน เกิดความแตกแยกในชุมชน ถูกต่อตา้นจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐในพื้นท่ี ความ
ไม่เขา้ใจหลกัการของเครดิตยเูน่ียนอยา่งแทจ้ริง กลุ่มมีเงินทุนน้อย คณะกรรมการไม่มีความเสียสละ 
และระยะเวลาในการวจิยัสั้นเกินไป  

 ส าหรับขอ้แนะน าท่ีได้จากการศึกษาคือ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการออมใน
ชุมชนควรจะร่วมมือกนัศึกษาและพฒันารูปแบบของกลุ่มสะสมทุนให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ควรเปิด
โอกาสให้ชุมชนไดท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้เสียของกลุ่มสะสมทุนในรูปแบบต่างๆ และให้ชุมชนไดต้ดัสินใจ
เลือกกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมเอง องค์การบริหารส่วนต าบลควรเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการ
ออมทรัพยข์องชุมชน ควรมีการฝึกอบรมทางดา้นบญัชีและทบทวนบทบาทของคณะกรรมการอย่าง
ต่อเน่ือง รัฐบาลควรจะมีความจริงใจในการแกปั้ญหาดา้นเงินทุนจนให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้และสามารถท่ีจะพฒันาแหล่งเงินทุนของตนเองใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

 อารีย์ เช้ือเมืองพาน และ ธเนศ ศรีวชัิยล าพันธ์ (2544) ท าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากลุ่ม
สะสมทุนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของกลุ่มสะสมทุนท่ีจดัตั้งข้ึนในภาคเหนือตอนบนทั้งรูปแบบการจดัตั้ง 
จ  านวนกลุ่มสะสมทุนในแต่ละรูปแบบ ลกัษณะการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของกลุ่มสะสมทุนในแต่ละรูปแบบ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสม และน ามาใช้
ประโยชน์ในการพฒันากลุ่มสะสมทุนไปสู่รูปแบบท่ีเหมาะสมต่อไป เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในดา้นการ
ศึกษาวิจัยท่ีต่อเน่ือง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชน การวิจัยน้ีใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) การศึกษาพบวา่กลุ่มสะสมทุนในเขต 
8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียน กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิต ธนาคารหมู่บา้น และกลุ่มออมทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตมีจ านวนมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาจาก
เงินทุนและทุนเรือนหุ้นพบว่า กลุ่มเครดิตยูเน่ียนมีเงินทุนและทุนเรือนหุ้นมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกลุ่มเครดิตยเูน่ียน นอกจากน้ีกลุ่มเครดิตยเูน่ียนประเภทสมทบ และ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ยงัมีระบบสวสัดิการท่ีมากกว่า และมีสวสัดิการการกู้ยืมเงินอีกด้วย ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันากลุ่มออมทรัพยใ์ห้เขม้แข็งแบ่งได้เป็นปัจจยัภายในองค์กร ได้แก่     
(1) จุดมุ่งหมายในการจดัตั้ง คณะกรรมการและสมาชิกขาดความรู้ในเร่ืองการสะสมทุน ผูริ้เร่ิมหรือผูน้ า
ในการจดัตั้งมีจุดมุ่งหมายอ่ืนแอบแฝง (2) ลกัษณะการบริหารจดัการ รูปแบบการบริหารจดัการไม่เป็นท่ี
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น่าเช่ือถือของสมาชิก คณะกรรมการขาดความรู้ในด้านการบริหารจดัการกลุ่ม และ (3) ผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของสมาชิกได ้เน่ืองจากปริมาณเงินทุนมี
จ ากดั การด าเนินงานของกลุ่มไม่ได้สร้างความมัน่คงให้กบัสมาชิก กลุ่มด าเนินงานในรูปแบบท่ีไม่
เหมาะสม ไม่ทราบวา่กลุ่มสะสมทุนควรจะด าเนินงานไปรูปแบบใดถึงจะสามารถพฒันาต่อไปไดแ้ละ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หมดส้ินไป ส าหรับปัจจยัภายนอกได้แก่ กลุ่มผูสู้ญเสียผลประโยชน์ในชุมชน 
องคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้ไปส่งเสริมสร้างความสับสนใหก้บัคนในชุมชน และการขาดองคก์รท่ีท า
หนา้ท่ีประสานงานในการพฒันาอยา่งแทจ้ริง  

  ส าหรับการแกปั้ญหา คือ (1) การเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มสะสมทุนโดยการเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจใจในการจดัตั้งกลุ่มสะสมทุน การถ่ายทอดกระบวนการบริการจดัการท่ีเหมาะสม 
เสริมสร้างความมัน่คงทางดา้นเงินทุนด าเนินงานให้แก่สมาชิก สร้างความมัน่คงให้กบัสมาชิกในรูป
สวสัดิการและเสริมสร้างรูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และ (2) สร้างองคก์รกลางเพื่อประสานงาน
ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และช่วยเหลือกลุ่มสะสมทุนด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

  อารีย์ เช้ือเมืองพาน (2544)  ท าการศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวของกลุ่มสะสมทุนในเขตภาคเหนือตอนบน ผลกระทบจากการด าเนินงานของกลุ่มสะสมทุน
แต่ละประเภท และวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงปัจจยัท่ีเหมือนกนัหรือท่ีแตกต่างกนัในอนัท่ีจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของกลุ่มออมทรัพยแ์ต่ละประเภท อนัประกอบดว้ย ธนาคารหมู่บา้น 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มเครดิตยูเน่ียน ในเขตพื้นท่ี 3 จังหวดัภาคเหนือตอนบน
ประกอบดว้ย เชียงใหม่ เชียงราย และล าปาง  

 การศึกษาพบว่า ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีจะท าให้กลุ่มสะสมทุนประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวนั้นข้ึนอยูก่บั (1) ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ ากลุ่ม โดยผูน้ าชุมชนหรือผูน้ ากลุ่มตอ้งเป็นบุคคลท่ีสมาชิก
ไวว้างใจ (2) คณะกรรมการด าเนินงานส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมศึกษาท าให้การบริหาร          
การจดัการประสบปัญหาอยา่งมากโดยเฉพาะปัญหาทางดา้นบญัชี (3) สมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่มุ่งหวงั
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียนมากเกินไป เม่ือไม่ไดใ้นส่ิงท่ีตนเองมุ่งหวงัจะลาออกไป 
(4) ปริมาณเงินทุน เงินทุนท่ีไดจ้ากการสะสมทุนของสมาชิกมีนอ้ยแต่ความตอ้งการเงินกูมี้มาก ส าหรับ
ปัจจยัภายนอกคือ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในด้านการให้ความรู้
เก่ียวกบัการบริหารจดัการ และพบการศึกษาวา่การด าเนินงานของกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมควรจะอยู่
ในรูปแบบของกลุ่มเครดิตยูเน่ียน เน่ืองจากมีกระบวนการพฒันาท่ีชดัเจน มีรูปแบบการบริหารงานท่ี
เป็นสากล และสามารถพฒันารูปแบบไปสู่สหกรณ์ออมทรัพยชุ์มชนได ้ซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
สหกรณ์ และพบว่าการด าเนินงานภายใตก้ลุ่มสะสมทุนประเภทอ่ืน เม่ือด าเนินงานไปไดร้ะยะหน่ึงจะ
ประสบปัญหา บางกลุ่มตอ้งการท่ีจะรักษากลุ่มเอาไวต้อ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบมาสู่เครดิตยูเน่ียน
และสามารถพฒันากลุ่มไดอ้ยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนื   
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กรอบแนวความคดิของโครงการวจิัย 

 1. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2548, หน้า 188) 
กล่าววา่ จากปัญหาการพฒันาท่ีท าใหค้นรวยกระจุก คนจนกระจาย เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่
ไม่พฒันาเศรษฐกิจเน่ืองจากการกระจายรายไดแ้ยล่ง ตลอดจนปัญหาการเจริญเติบโตอยา่งไม่สมดุลจน
เกิดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินแรงงานจากชนบทภาคเกษตรสู่ในเมืองภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่งผล
ท าให้ประชาชนตกอยู่ในวงัวนของความยากจน ลุ่มหลงอยู่ในกระแสบริโภคนิยม เกษตรกรสูญเสีย
ท่ีดินท ากิน เกิดหน้ีสินเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร การผลิตและการบริโภคในปัจจุบนัพึ่ งพิง
ต่างประเทศมากเกินไปทั้งทางด้านวตัถุดิบ สินค้าทุน เทคโนโลยีตลอดจนเงินทุน จึงเกิดแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองข้ึน ซ่ึงมีเหตุผล คือ (1) เศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็นพระราชด าริของในหลวงภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
ในหลกัการวา่ดว้ยการพึ่งตนเอง ท าให้แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนไม่ถูกปฏิเสธ และ (2) เศรษฐกิจชุมชน
และอุตสาหกรรมชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) ได้รับความสนใจและสอดแทรกเข้าไปในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8-9 ซ่ึงถึงแมว้่าบางช่วงเวลา รัฐบาลจะหันไปใช้มาตรการทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นโครงการใหญ่ ๆ เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจก็ตาม 

 สมบติั  สิงฆราช (2549, หนา้ 222) กล่าววา่ เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุน
กิจการสหกรณ์ซ่ึงเป็นองคก์รเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมยั ดงันั้น
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจสหกรณ์จึงสอดคล้องสัมพนัธ์กนั และสามารถด าเนินการได้
ในทางปฏิบติั เศรษฐกิจชุมชนจะเป็นสหกรณ์อเนกประสงคท่ี์ด าเนินการเศรษฐกิจครบวงจร โดยท าการ
ผลิตสินคา้และบริการเพื่อ “ความพอเพียง” ...ท่ีเหลือจึงขายแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืน ๆ ส่ิงส าคญัตอ้งยึด
หลกัพึงตนเองทั้งดา้นเทคนิควธีิการผลิต ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน พึ่งพาเงินทุนภายใตร้ะบบสหกรณ์  

 นอกจากน้ีแลว้ การพึ่งตนเองของชุมชนอาจท าไดใ้น 5 รูปแบบ คือ (1) การพึ่งตนเอง
ไดท้างเทคโนโลย ีคือ มีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ผสมผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้น  (2) การพึ่งตนเองไดท้าง
เศรษฐกิจ คือ ท ามาหากินด ารงชีพได ้มีความสมดุลย?ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน (3) การพึ่งตนเองได้
ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ มีทรัพยากร ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และรักษาทรัพยากรท่ีมีอยู่ได ้        
(4) การพึ่งตนเองไดท้างจิตใจ คือ มีจิตใจกลา้แข็งท่ีจะสามารถต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคในการหา
เล้ียงชีพ พฒันาชีวิตให้เจริญกา้วหนา้ได ้และ (5) การพึ่งตนเองไดท้างสังคม คือ คนในกลุ่มมีความเป็น
ปึกแผน่ มีผูน้ าชุมชนท่ีดี เขม้แขง็ 

 2. แนวคิดการตลาดของวิสาหกิจชุมชน การตลาดของวิสาหกิจชุมชน คือ การท าเพื่อ
บริโภคในครอบครัวในชุมชน และระหว่างชุมชนท่ีเป็นเครือข่ายในระดบัต าบลและระหว่างต าบล 
ระดบัอ าเภอหรือระดบัจงัหวดั เช่น การผลิตขา้วให้พอเพียงกบัความตอ้งการของต าบล อีกต าบลหน่ึง    
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ก็ผลิตเน้ือสัตว ์เช่น การเล้ียงไก่และสุกร การจดัการผลิตให้ไดเ้ท่ากบัความตอ้งการบริโภคของชุมชน
ตนเอง และชุมชนเครือข่าย โดยให้สมาชิกถือหุ้นและช่วยกนัขาย ช่วยกนับริโภคภายในต าบล และ
น ามาแลกเปล่ียนกนัในระบบชุมชนเครือข่าย    เป็นการส่งเสริมการตลาดภายในชุมชนเครือข่าย ซ่ึงแต่
ละชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือเก้ือกูลกนัได ้ถา้หากมีผลิตภณัฑ์บางตวัท่ีมีคุณภาพท่ีดี
พอท่ีจะสามารถน าออกไปแข่งขันในตลาดใหญ่ได้ ก็จะเป็นเร่ืองของกลไกการตลาดท่ีมีลักษณะ
เฉพาะท่ีจะสามารถแข่งขนักบัตลาดแบบทุนนิยมได ้นอกจากน้ี การตลาดของวิสาหกิจชุมชนก็สามารถ
ส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดใหญ่ได ้แต่เป้าหมายก็ยงัเป็นรองลงมาจากเป้าหมายของตลาดภายในชุมชน 

 สมพงษ ์ บุญเลิศ (2549) กล่าววา่ ปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นเหตุปัจจยัและส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน คือ คุณภาพการเรียนรู้ของบุคคล เพราะการเรียนรู้มิไดห้มายความวา่ตอ้งอาศยัการจดั
การศึกษาแบบดั้งเดิมท่ีตอ้งมีโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาเท่านั้น แต่การเรียนรู้อาศยัปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจัยภายนอกท่ีเอ้ือต่อกันทั้ งในรูปการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบโรงเรียนและ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยรัฐและเอกชนตลอดจนสถาบนัอ่ืนๆ ในชุมชนทุกภาคส่วนท่ีท า
หนา้ท่ีสร้างการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในตวับุคคลและชุมชน การจดัการความรู้เพื่อการพฒันาการจดัการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์จึงเป็นความจ าเป็นท่ีกลไกภาครัฐมุ่งหวงัท่ีจะให้ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
รับผดิชอบในการขบัเคล่ือนงานโดยการใชค้วามรู้เป็นฐานใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนดว้ยการจดัการความรู้ดา้นการตลาดจะประกอบไปดว้ยทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด โดยการศึกษา
ขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิต จนผลิตภณัฑ์ถึงมือผูบ้ริโภค พร้อมทั้งสัมภาษณ์และจดักิจกรรมกลุ่ม 
เพื่อน ามาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมทางการตลาด เพื่อน าไปพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด 

 3. แนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นุชจรีย ์ทิวาวลัย ์และคณะ (2547) ได้
ศึกษาการพฒันากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชนเขม้แข็ง กรณีศึกษากลุ่มอาชีพแปรรูปน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
ต าบลชากไทย ก่ิงอ าเภอเขาคิชณกูฏ จังหวัดจันทบุรีท่ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ           
ความเขม้แข็งของกลุ่มอาชีพ การศึกษาพบว่าองค์ประกอบของกลุ่มอาชีพท่ีส าคญัประกอบดว้ยการมี
วตัถุดิบ และภูมิปัญญาในท้องถ่ินดั้ งเดิม มีการระดมหุ้นของสมาชิกและคนในชุมชนและได้รับ
งบประมาณสนบัสนุนจากภายนอกชุมชน มีผูน้ ากลุ่ม และผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสมาชิก กลุ่มมีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และกลุ่มมีทศันคติทางบวก  

 4. กรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบในการวิจยั จะใช้กรอบตามภาพ 2.7 น้ีเป็นแนวทาง 
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การตอบโจทกแ์ละวตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ี 
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ภาพที ่2.7  กรอบแนวคิดในการท าวจิยั (Conceptual Frame Work) 

 จากภาพท่ี 2.7 กรอบแนวคิดในการท าวิจยั คือ วิสาหกิจชุมชนจะเขม้แข็งและย ัง่ยืนไดเ้กิด
จากเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการบูรณาการเขา้กบัภูมิปัญญาสากล โดยใชอ้งค์ความรู้ดา้นการจดัการตลาด
สมยัใหม่เข้าไปช่วยในการด าเนินงาน ซ่ึงการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจดัการตลาด เกิดจากการ
รวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชนในดา้นต่าง ๆ ทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ ผูรู้้
ในชุมชน การศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเปรียบเทียบการด าเนินงาน การสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่ม 
จากนั้นน าเอาขอ้มูลเหล่านั้นมาก าหนดเป็นรูปแบบของการท าการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มต่อไป 
  
  
 

 

 

 

 




