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บทคัดยอ
งานวิ จั ยมี วัตถุ ประสงค เพื่อพัฒนาองคความรูดานการตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชน
กลุมตัวอยาง คือ กลุมธุรกิจชุมชน 3 กลุม ในชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
เก็บขอมูลโดยการสนทนากลุ ม การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการวิเคราะหเอกสาร ผลการศึกษาพบวา
1) กลุม รวมใจพอเพี ย งผลิต เห็ด โคนนอ ยเปนหลัก และได ปรั บปรุง โรงเรือ นเปนแบบถาวรโดยใช โลโก
รู ปเห็ดโคนน อยและชื่อ กลุม ในการสรางอัตลัก ษณ และมี แผนการผลิต เห็ ดลมและเลี้ย งกบในอนาคต
2) กลุมผูผลิตแคบหมูไรมันมีกําลังการผลิตไมสม่ําเสมอ การจัดโครงสรางขององคกรยังไมชัดเจนแตกลุม
จะนําชื่อตราสินคาที่พัฒนาขึ้นมาใหมไปทําการตลาดตอไป 3) กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตรบานชอแล
มีสินคาหลักคือ กระเทียมดอง โดยไดสานตอการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเดิมที่สื่อสารเอกลักษณ
ไปยังกลุมตลาดที่ชัดเจนขึ้น สวนผลการพัฒนาการทองเทีย่ วเพื่อยกระดับสูวิสาหกิจชุมชน พบวาชุมชนมีวิถี
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป น อั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชน มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วธรรมชาติ วั ฒ นธรรมและสถาป ต ยกรรม
ที่ห ลากหลายเหมาะแกก ารสร างเป นชุมชนท องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมหรือเชิง การเกษตร โดยเชื่อมโยง
โปรแกรมการทองเที่ยวกับหมูบานการทองเที่ยวอื่น พรอมกับใชความมีไมตรีจิตเปนทูตแหงการทองเที่ยว
และตองมีแผนกลยุทธในการผลักดันใหสินคาเขาไปจําหนายในเสนทางการทองเที่ยวของชุมชน
คําสําคัญ : การตลาด การทองเที่ยว ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
Abstract
The study aimed to develop knowledge and management of community
marketing and tourism. The samples were 3 groups of community business in Muangkaen
municipal, Mae tang district, Chiang Mai province. Research instrument included focus
group, in-depth interviews and document analysis. The results found that 1) Ruam Jai Por
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Piang Group mostly produced common white mushrooms and it has the permanent
greenhouses. The group used logo of white mushrooms and group name for their
uniqueness, and plan to develop Lentinus Polychrous Lev mushrooms, frog and tadpole
farms in the future. 2) Oil-less pork snack group, their irregular production and
organization structure were unclear, but the group prefers to use the group name for their
marketing in the future. 3) Ban Cho Lae agricultural product group produced pickled garlic
and continuing to develop the original brand and packaging that uniquely communicate
to the market segment. The results of developing marketing and tourism revealed that
Muangkaen community had a unique lifestyle with natural, cultural and architectural
attractions that were suitable for cultural or agricultural tourism, and could link their
tourism programs with other villages. Moreover, the community must prepare to be a
good host by using goodwill as a travel ambassador and having a strategic plan to push
products into the community's tourism route.
Keywords: marketing, tourism, community business, community enterprise
บทนํา
ตามยุทธศาสตรการสรางและถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม และการสํารวจประเด็นความตองการของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนาของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยการประชุมกลุมแบบเนนเปาหมายจากผูนําชุมชน ประชาชน
รวมทั้งผู มีบ ทบาทเกี่ย วของกับการพัฒนาชุมชน เมื่อนํามาวิเคราะหประเด็นปญ หาและความตองการ
ดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองแกนพัฒนา พบวามีความตองการที่จะสรางและพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวภายในชุมชน ตองการไดรับองคความรูทางดานการตลาด การจัดการสินคาชุมชนและสินคา
ทางการเกษตร ตองการองคความรูในการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ดีของชุมชน และตองการไดรับ
การสงเสริ ม และยกระดับ ธุ รกิ จ ชุมชนสูการเป นวิ สาหกิจ ชุมชนที่เ ขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืนอยางไรก็ตาม จาการสัมภาษณนายกเทศบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา (Chaiya, 2010) ไดขอมูลวา
คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในเฉพาะชวงการจัดงานจําหนายสินคาชุมชนจากนั้นจะลดลง และ
แม มี จํ า นวนของนัก ทองเที่ย วเดิ นทางมายัง ชุ มชนเมือ งแกนพั ฒนามากขึ้ น แตสิ นคาชุม ชนหรือสิน คา
ก็ยังไมสามารถจําหนายไดมากเทาที่ควร ทั้งที่เปนสินคาที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณทองถิ่นที่ชัดเจนและ
ชุมชนก็มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรูด า นการตลาดและการท อ งเที่ ย วและพั ฒ นา
การจั ด การด า นการตลาดและการทอ งเที่ย วของธุร กิจ ในเขตเทศบาลเมื องแกนพั ฒนา อัน จะนํ า ไปสู
การยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป เพราะแมชุมชนจะพัฒนาหวงโซ
อุ ป ทานในระดั บ ต น น้ํ า และกลางน้ํ า ที่ดี เ พี ย งใดแต ห ากปลายน้ํ า ขาดซึ่งศัก ยภาพในการทํ า การตลาด
และการขายแลวโอกาสที่ธุรกิจชุมชนจะเติบโตก็ทําไดยาก ซึ่งการวิจัยนี้จะสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในสวนของการฟนฟูการทองเที่ยววาจะมุงฟนฟูดานการสรางภาพลักษณ
การสงเสริมตลาดทองเที่ยวการสรางสรรคสินคาใหมการฟนฟูแหลงทองเที่ยวและการปรับปรุงมาตรฐาน
การทองเที่ยว (Office of the National Economic and Social Development Board, 2018) และ
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แผนพั ฒ นาของเทศบาลเมื องแกนพั ฒนาที่ มี นโยบายการพั ฒนาด า นเศรษฐกิ จ คื อสนั บ สนุ น ส งเสริ ม
และพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนาและสงเสริมการใหความรูในวิชาการและประสบการณ
แก ป ระชาชนการเพิ่ มพู น ความรูค วามสามารถในการประกอบอาชีพ และกระจายรายไดอ ย า งทั่ว ถึง
และมีประสิทธิภาพ (Muangkaen Phatthana Municipality, 2015)
ขอคนพบและสรุปผลที่ไดจากงานวิจัย พบวาเมืองแกนพัฒนามีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
วัด แหล งเรีย นรูท างประวัติศาสตร วิถีการดําเนินชีวิตที่เปนเอกลักษณของชุมชนระบบสาธารณูปโภค
ขั้นมูลฐานที่ดี เมื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคดานการตลาดและการทองเที่ยวของชุมชน
เมืองแกนแลวใช TOWS Matrix มาสรางเปนกลยุทธที่ตอเนื่องทําใหไดกลยุทธที่ธุรกิจชุมชนและเมืองแกน
พัฒนาควรนํามาใชเพื่อพัฒนาการตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชนในการยกระดับสูวิสาหกิจชุมชน
ผลจากการศึ ก ษาดู งานทํ า ให ก ลุม ไดแ นวคิด ในการหาจุ ดแตกต า งของสิน คา ของกลุ ม เพื่อ นํ า มาสรา ง
เปนจุดขายและสื่อสารไปยังลูกคาของกลุมในอนาคต สวนทางดานการตลาดไดสานตอการทําตราสินคา
และบรรจุ ภัณฑ เดิ ม โดยพั ฒนาตราสินคา ที่สื่อถึงเอกลัก ษณชัดเจนดวยโทนสีเขียวและบรรจุภัณฑที่มี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น การคิดตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรของกลุมยังไมครอบคลุมถึงตนทุนที่แทจริงทั้งหมด
ซึ่งทีมวิจัยไดแนะนําวิธีคิดคํานวณตนทุนและการตั้งราคาขายใหกลุมเพื่อปรับใชพัฒนาตอไป กลุมยังไมได
วางแนวทางการพั ฒนาและหาชองทางการขายใหม ๆ ดังนั้นกลุมตอ งสรา งเครือข ายโดยการออกบู ท
ตามงานแสดงสิน คา ต าง ๆ เพิ่ม ขึ้น ดา นกลุมลูก คา เปาหมายของแตล ะกลุม จะมี ความแตกต างกันไป
ตามสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ด า นจุ ด ขายของสิน ค า จะใช ภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ ไ ดรั บ การสื บ ทอดมาตั้ ง แต ใ นอดี ต
แตไ มมี การสื่อสารที่ชัดเจนและใชวัตถุดิบในชุมชนเปนหลักในการผลิตสินคา นอกจากนี้ยังไมมีการใช
การสื่อสารการตลาดหรือการสื่อสาร ณ จุดขายในรูปแบบอื่น ดังนั้นตองเพิ่มชองทางการสื่อสารที่เขาถึง
กลุมเปาหมายคือนักทองเที่ยวอยางชัดเจน
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจัย ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขั้นตอน
การวิจัยมี 6 ระยะ คือ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากตํารา งานวิจัย และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสํารวจ
สภาพธุรกิจชุมชน จุดแข็งและจุดออนของธุรกิจชุมชน 2) สัมภาษณและการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) กับกลุมธุรกิจชุมชนเพื่อรวบรวมขอมูลดานศักยภาพปญหาและความตองการของชุมชนและ
รู ปแบบการจั ดการตลาด 3) จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการแบบมี สวนรวม 4) สรุปผลจากการวิจัย
โดยรับฟงขอเสนอแนะจากกลุมธุรกิจชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปพัฒนาการตลาดของธุรกิจ
ชุมชน 5) ติดตามผลเพื่อตรวจสอบวากลุมไดนําองคความรูที่ไดจากการทําวิจัยไปปฏิบัติใชแลวไดผลมาก
นอยเพียงใด และ 6) เผยแพรขอมูลที่ไดจากการวิจัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนที่สนใจ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ชุมชนตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี 6 หมูบาน
คือ หมู 1 บานชอแล หมู 2 บานสันปาสัก หมู 3 บานวังดินหมู 4 บานปาไผ หมู 5 บานใหม และหมู 6
บานหนองบัว เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ กลุมธุรกิจชุมชนในหมู 1 บานชอแล
และ หมู 2 บานสันปาสักเพราะเปนศูนยกลางการคาและเปนที่ตงั้ ของตลาด จํานวน 3 กลุม คือ กลุมรวมใจ
พอเพียง กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน และกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตรบานชอแล
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แหลงขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ แหลงขอมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก
กับประธานกลุมและรองประธานกลุมธุรกิจชุมชนจํานวน 3 กลุม ๆ ละ 3 คน รวม 9 คน การสนทนากลุม
จํานวน 3 กลุ ม ๆ ละ 10 คน รวม 30 คน และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จํ า นวน 5 โครงการคื อ 1) โครงการศึ ก ษาข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาการตลาด
2) โครงการพั ฒ นากลยุ ท ธ ส ว นประสมทางการตลาด 3) โครงการพัฒ นาตราสิน คา และบรรจุ ภั ณ ฑ
4) โครงการศึกษาดูงานดานการตลาด การขาย การทองเที่ยวและการผลิต และ 5) โครงการการติดตาม
ผลการขาย การสรางและพัฒนาตราสินคาแกธุรกิจทั้ง 3 กลุม ๆ ละ 30 คน รวม 90 คน สวนแหลงขอมูล
ทุ ติ ยภู มิ เก็ บรวบรวมจากการจั ดทํ าเวทีชุ มชนการศึกษาบริ บทของธุ รกิ จชุ มชน เอกสารการดํ าเนินงาน
ของกลุมการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑของตราสินคา
และการทองเที่ยวชุมชนจากตํารา งานวิจัย อินเทอรเน็ต และรายงานตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
เทศบาลเมืองแกน สํานักพัฒนาและสําหนักงานเกษตรอําเภอแมแตง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) การสัมภาษณเจาะลึกแบบกึ่งโครงสรางเพื่อเก็บขอมูล
เกี่ย วกั บ ความรูสึก ความสนใจ ความคิดเห็น และทัศ นคติ ตอการทําธุ รกิจ ชุม ชน 2) การสนทนากลุม
เพื่อเก็บรวมขอมูลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจงทางดานการดําเนินธุรกิจชุมชน
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะหแ ละสรุ ป ผลขอ มูล ปฐมภู มิจ ากการจัด ทํ าเวทีชุม ชนการสัม ภาษณแ บบเจาะลึก
การสนทนากลุม การศึกษาดูงาน และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แลวรายงาน
ผลเป นการบรรยายประกอบการวิ เคราะห ส วนการวิ เคราะห ข อมูลทุติ ยภู มิใชวิ ธีการวิเ คราะห เนื้อหา
(content analysis) และรายงานผลดวยการบรรยายประกอบการวิเคราะห
ผลการวิจัย
1. ผลจากการจัดทําเวทีชุมชนและการวิเคราะหขอมูลของบริบทชุมชน
พบว าเมืองแกนพัฒนามีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัด แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร
วิถีการดําเนินชีวิตที่เปนเอกลักษณของชุมชน ระบบสาธารณูปโภคขั้นมูลฐานที่ดี แหลงทองเที่ยวสําคัญ
ไดแก วั ด 15 แหง และสํ า นั ก สงฆ 2 แหง ซึ่งวั ดที่ มีชื่อเสีย งและเปนแหลงทองเที่ย วและแหลง ศึก ษา
ทางศิลปะ วัฒนธรรมและการนั่งสมาธิที่สําคัญ อาทิ วัดบานเดนที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมลานนา
วัดบานปงที่มีซุมประตูสวยงามแบบลานนา วัดปาสักที่มีศิลปะกําแพงเกา และวัดปาอรัญญวิเวกที่เหมาะ
สํ า หรั บ การนั่ ง สมาธิ แ ละการปฏิ บัติ ธ รรม มี เ ขื่ อ นแม งัด สมบู ร ณ ช ลซึ่ ง เป น เขื่ อ นดิ น ที่ ส ามารถสั ม ผั ส
กับความเปนธรรมชาติแ ละมี เรือนแพสําหรับบริการลูกคา นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑแ หลงเตาอินทขิล
ซึ่งเปนแหลงเตาเผาเครื่องถ วยชามเนื้อแกรง เคลือบสีเขียวออน มีรานอาหารสําหรับบริการลูกคาและ
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวและซื้อผลิตภัณฑโอทอปหรือสินคาชุมชน ไดแก ชางกระดาษ โคมไป 700 ป
ปุยชีวภาพ แคบหมูไรมัน กระเทียมดอง เห็ดโคน เห็ดนางฟากลวยไข เปนตน โดยเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
ไดส รา งสรรคเทศกาลประจําปเพื่อสนับสนุนการท องเที่ ยวและสินคาพื้นเมืองและโอทอปภายใต ชื่องาน
“หนาวนี้ ที่เมื องแกน”ที่ มีจุ ดขายคือทุงดอกคําแผ แหล (ดอกคอสมอส) กลองสะบัดชั ยที่ใหญที่สุดในโลก
ไสอั่วยาวที่สุดในโลก และสัมผัสกับขวงวิถีชีวิตชาวลานนาซึ่งเปนวิถีชีวิตคนเมืองแกน ซึ่งถือไดวาเปนการสราง
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สถานที่ทองเที่ยวแห งใหม (Man-Made Attractions) และมีรถรางบริการนําเที่ยวยังจุดทองเที่ยวที่สําคัญ
ของชุมชน
2. ผลจากการวิเคราะห SWOT
เมื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคดานการตลาดและการทองเที่ยวของชุมชน
ในภาพรวมของทั้ง 3 กลุม แลวใช TOWS Matrix มาสรางเปนกลยุทธที่ตอเนื่อง สามารถแสดงถึงกลยุทธ
ที่ธุรกิจชุมชนและเมืองแกนพัฒนาควรนํามาใชเพื่อพัฒนาการตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชน
ในการยกระดับสูวิสาหกิจชุมชน ดังแสดงไดตามตารางที่ 1 (Table 1)
2.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดแก 1) กลยุทธยกระดับการทองเที่ยวและแหลงพักผอน
ใหเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม (preferred destination) อยางยั่งยืน และ 2) กลยุทธการสื่อสารคุณคา
และภาพลักษณเพื่อสงมอบประสบการณเอกลักษณเฉพาะถิ่น (local experience) ที่สามารถสรางมูลคา
ให การท องเที่ย วชุ มชน เพราะชุมชนมีจุดแข็งที่ โดดเดนดานคุณ สมบัติเชิง พื้นที่ คือ ความหลากหลาย
ทางทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายดานวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน
และความหลากหลายดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ วัดและประเพณี และมีคุณสมบัติเชิงกระบวนการ คือ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามวัฒนธรรมและมีกระบวนการที่นําไปสูความเขาใจอยางลึกซึ้งในพื้นที่ทองเที่ยว
ไมทําลายคุณคาของชุมชนและนําไปสูสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และเทศบาล
เมืองแกนพัฒนาดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวอยูแลว
ผสมผสานกั บโอกาสที่สิน ค า โอทอปไดรับ การสนับ สนุนจากภาครั ฐ และนักทอ งเที่ยวมี แนวโนม สนใจ
การท องเที่ยวรูป แบบของความสนใจพิเศษมากขึ้น ประกอบกับกระแสของโลกที่มีตอความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมนั้น จะชวยสรางโอกาสในการนําเอาเอกลักษณของชุมชนและสินคาผานเรื่องเลา
หรือเรื่องราว (story) และความกาวหนาของโซเชียลมีเดียทําใหการสื่อสารและกระจายขอมูลไปยังกลุม
ลูกคาทําไดอยางรวดเร็วดวยตนทุนที่ต่ํา
Table 1 Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and treats in TOWS Matrix

Internal Factors

External Factors

Strengths
1. Community business is developed from
household consumption.
2. Members are generous and cohesive.
3. The community is suitable for sustainable
cultural tourism development.
4. The community offers a variety of OTOP
products, such as pickle garlic, organic
vegetables.
5. The municipality provide infrastructure
and tourism facilities such as transportation
routes, community utilities.
6. The community has the local wisdom to
develop a unique product.
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Weaknesses
1. Lack of market knowledge.
2. Community business is
supplementary career. Members
have no time for working as a
group.
3. Lack of effective team
development and limitation of
funding and personnel.
4. Lack of planing, vision and
direction for group development.
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Table 1 Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and treats in TOWS Matrix (cont.)
Opportunities
1. OTOP products are supported by the
government to step in to the global
market and support investment in new
potential tourism activities such as
mapping tourism, opportunity for
community businesses to integrate their
products into distribution alongside
cultural tourism routes of community.
2. Today's tourists pay attention to
the tourism image, identity of the area
and community, lifestyle, atmosphere,
narratives/stories, creativity of human
resources and media accessibility.
Muangkaen Phatthanahas the identity, art,
culture and beauty of the area is already
existed.
3. With the global flow of social and
environmental responsibility being
integrated into the community business, it
is an opportunity to create a unique
identity for the goods of community and
attractions.
4. The communication of community
attractions and products has become
easier and spread information covering to
wider areas with low cost because of the
advancement of social media.
Threats
1. There are other communities that are
attracted to cultural tourism and have
an interesting community lifestyle.
2. Transportation is not accessible in
some areas.
3. It has the community barriers to the
preparation of a good host.

SO Strategy
1. The enhancing strategy of tourism
and leisure to the sustainable
preferred destination
2. The communication strategy of
values and image for delivering
enduring experience and local
experience that adds value to
community tourism.

ST Strategy
1. Creative OTOP product strategy
that reflecting the identity of the
community by bringing strengths in
every culture to attract tourists.

WO Strategy
1. The development of human
resource management strategy for
being a good brand ambassador.

WT Strategy
-

จากตารางที่ 1 (Table 1) จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจ
ชุมชนที่มีอยูสูง ชุมชนจึงควรใชกลยุทธเชิงรุกมาสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและการทองเที่ยวเปนลําดับแรก
2.2 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดแก 1) กลยุทธสรางสรรคสินคาโอทอปที่สะทอน
ถึงอัตลักษณ (identity) ของชุมชนโดยนําจุดแข็งในดานวิถีชีวิตสามัญ (everyday culture) ในการดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยว เพื่อลดทอนอุปสรรคคูแขงขันจากชุมชนอื่น ๆ ที่มีจุดดึงดูดใจในการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและมีวิถชี ีวิตชุมชนที่นาสนใจ
2.3 กลยุ ท ธ เ ชิ ง แก ไ ข (WO Strategy) ได แ ก กลยุ ท ธ พั ฒ นาบุ ค ลากรสู ก ารเป น ทู ต
ทางวัฒนธรรมการทองเที่ยว (brand ambassador) เพราะจุดออนที่ตองเรงแกไขคือดานการบริหารจัดการ
ที่ยังขาดการวางแผน และขาดทิ ศทางการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อลดทอนอุปสรรคดานการเตรียมความพรอม
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ของความเปนเจาบานที่ดี ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะชวยสรางความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) และ
เป นเจ าบ านที่ ดี อั นจะช วยผลั กดันใหชุมชนกาวสูการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ (quality leisure destination)
ที่ตอบรับตอยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 (Ministry of Tourism & Sports, 2015) ที่ให
ความสําคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ
3. ผลจากการศึกษาดูงานดานการตลาด การขายการทองเที่ยวและการผลิต 5 แหง
สถานที่ศึกษาดูงานดานการตาดและการขาย คือ รานของฝากวนัสนันทและกาดจาวเหนือ
สถานที่พั ฒนาองคความรูดานการฝกปฏิบัติงานอาชีพ คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร สถานที่
สํ าหรับ ศึก ษาตนแบบของธุรกิจ ชุมชนที่ประสบความสํา เร็จ ในการทําการตลาดและการทองเที่ย ว คือ
กลุมแมบานเกษตรกรบานปาไผและหมูบานแมกําปอง ทั้งนี้เพื่อเปดโลกทัศนในการทําธุรกิจชุมชนและ
การทองเที่ยวชุมชน ซึ่งจะชวยสรางแรงบันดาลใจและผลักดันการดําเนินธุรกิจชุมชนขอกลุมใหเติบโตตอไป
ซึ่งผลการศึกษาดูงานดังกลาวไดนํามาใชประโยชนตอการพัฒนาการตลาดของสมาชิกกลุม คือ การรูจัก
วิเคราะห สภาพการตลาดกอนจะผลิตสินคาไปขาย เรียนรูถึงวิธีการบูรณาการเชื่อมโยงชุมชน วัด และ
โรงเรียนสําหรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนและการทองเที่ยวชุมชนรวมกัน เรียนรูถึงความรักและ
สามัคคีในกลุม และเห็นความสําคัญของความรวมมือในหมูบาน ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่จะผลักดัน
ใหธุรกิจชุมชนเติบโตเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็งไดอยางยั่งยืน และตระหนักถึงการใชทรัพยากรในพื้นที่
ใหคุมคา และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม และอนาคตจะพัฒนาชองทางการขายรวมกับรานคาทีไ่ ดไปศึกษา
ดูงาน และเห็ นวาการสรางตราสินคาและการสรา งความแตกตางหรือตําแหนงตราสินคาเปนสิ่งสําคัญ
ตอการทํ าการตลาดอยางมาก ดังนั้นผลการศึกษาดูงานทางกลุมจึงไดแนวคิดวาจะตองหาจุดแตกตา ง
ของสินคาของกลุมเพื่อนํามาสรางเปนจุดขายและสื่อสารไปยังลูกคาของกลุมในอนาคต ซึ่งถือวาสอดคลอง
กับ Iacobucci (2008) ที่กลาววาจุดเริ่มตนในการกําหนดตําแหนงตราสินคาคือการระบุประเภทสินคา
ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตราสินคาหนึ่งจะตองเขาไปแขงขันดวย ทั้งยังแสดงใหผูบริโภคทราบ
วาสินคาดังกลาวสามารถชวยใหพวกเขาบรรลุเปาหมายอะไรไดบาง
4. ผลการพัฒนาการจัดการดานการตลาดของธุรกิจชุมชน
4.1 ผลิ ตภั ณ ฑ กลุ ม รวมใจพอเพี ย งไดพั ฒ นาตราสิน ค า และบรรจุ ภั ณ ฑ โดยทํ า โลโก
ใหชัดเจน ใชโทนสีสดใสในการสื่อสารและบรรจุภัณฑที่เนนการรักษาสิ่งแวดลอม กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน
ไดพัฒนาชื่อตรา บรรจุภัณฑและโลโกใหมทั้งหมดเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อมากขึ้น สวนกลุมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรบานชอแล ไดสานตอการทําตราสินคาและบรรจุภัณฑเดิม โดยพัฒนาตราสินคาที่สื่อถึง
เอกลักษณชัดเจนดวยโทนสีเขียวและบรรจุภัณฑที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นดังภาพที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 Brand and packaging design of community businesses
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4.2 ราคา กลุ ม กํ า หนดราคาสินคา ชุมชนหรือ สินคา โอทอปดว ยวิธีบ วกกํ าไรจากตนทุ น
(Mark up on Total Cost) ประมาณ 20 - 25 % แตอยางไรก็ตาม การคิดตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร
ของกลุมยังไมครอบคลุมถึงตนทุนที่แทจริงทั้งหมด ไดแก ไมคิดคาแรงของตน รวมถึงคาน้ํา คาไฟฟา คาเสีย
โอกาส เขาไปในตนทุนสินคา ทําใหกําไรที่ไดจากการตั้งราคาขายที่บวกกําไรขางตนจึงไมเปนไปตามที่กลุม
กําหนดไว ซึ่งการวิจัยไดแนะนําวิธีคิดคํานวณตนทุนและการตั้งราคาขายใหกลุมเพื่อปรับใชตอไป
4.3 ชองทางการจัดจําหนาย กลุมใชชองทางการจัดจําหนายทางตรง (direct channel)
โดยเนนการขายสินคาใหกับผูบริโ ภคหรือสมาชิกในชุมชน และสวนใหญยังไมไดวางแนวทางการพัฒนา
และหาชองทางการขายใหม ๆ หรือยังไมมีเครือขายในการกระจายและการขายสินคา ดังนั้นกลุมตองสราง
เครือขายโดยการออกบูทตามงานแสดงสินคาตางๆ เพิ่มขึ้น ดานกลุมลูกคาเปาหมายของแตละกลุมจะมี
ความแตกตางกันไปตามสินคาที่ผลิต ดานจุดขายของสินคาจะใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการสืบทอดมา
ตั้งแตในอดีต แตไมมีการสื่อสารที่ชัดเจน และใชวัตถุดิบในชุมชนเปนหลักในการผลิตสินคา
4.4 การส งเสริ ม การตลาด โดยใชก ารบอกแบบปากตอปากภายในชุมชนและเว็ บไซต
ของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา ยังไมมีการใชการสื่อสารการตลาดหรือการสื่อสาร ณ จุดขายในรูปแบบอื่น
ดังนั้นตองเพิ่มชองทางการสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมายคือนักทองเที่ยว ไดแก นิตยสารการทองเที่ยวหรือ
สื่อทางโซเซียลมีเดียอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
สรุปและอภิปรายผล
1. กลุมรวมใจพอเพียง เปนกลุมที่มีศักยภาพและความเขมแข็งดานการตลาด และการบริหาร
จั ดการกลุม มี ความสามัคคี เ ป นน้ําหนึ่งใจเดีย วกั นมีเ ครือขายธุรกิ จที่มีศักยภาพในการกา วสูความเปน
วิสาหกิจชุมชนตนแบบที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Kanapoom (2015) ที่พบวาหนึ่งในปจจัย
ในแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน ก็คือการขยายพัฒนาเครือขาย ซึ่งกลุมรวมใจพอเพียง
เริ่มตนกอตั้งขึ้นมาจากการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และเมื่อปริมาณผลผลิตสูงขึ้นจึงคอยนํา
ออกมาขายในชุมชน ปจจุบันกลุมผลิตเห็ดโคนและเห็ดนางฟาและมีแผนการผลิตเห็ดลมเพื่อใหมีผลผลิต
เห็ดปอนตลาดตลอดป พรอมพัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มจํานวนโรงเพาะเห็ดที่ไดมาตรฐานแบบถาวร
แทนโรงเรือนเดิมที่ทําจากฟางขาวและพลาสติก นอกจากนี้ยังผลิตปุยชีวภาพและถานไมเปนรายไดเสริม
ในอนาคตมีแผนทําบอเลี้ยงกบและเลี้ยงลูกกบ (ลูกออด) เพราะมีสถานที่ทําบอเลี้ยงที่ไดมาตรฐานหลายบอ
ดานการทําการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม กลุมใชสถานที่ดําเนินงานของกลุมเปนแหลงเรียนรูและ
แหล งศึ กษาดู งานแบบเศรษฐกิ จพอเพี ยงและถายทอดภูมิปญ ญาการทําปุยชี วภาพ และการเพาะเห็ด
สูเยาวชนและนักเรียนของโรงเรียนบานชอแล ซึ่งเปนการถายทอดองคความรูที่เปน ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการประกอบอาชีพใหกับเยาวชนตอไป สวนดานการตลาด กลุมและนักวิจัยไดรวมกันสรางเอกลักษณ
และอัตลักษณดวยการจัดทําเสื้อกลุมที่มีชื่อพรอมโลโก เพื่อนําไปใชในการเขารวมงานแสดงสินคาหรือ
ตอนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งสอดคลองกับ Aaker (1996) ที่เห็นวาอัตลักษณของตราสินคาจะชวยสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคไดเปนอยางดี และ Waijittragum (2016) ที่ศึกษาการสรางอัตลักษณสินคาใหกับ
ผลิตภัณฑ ฮาลาลในประเทศไทย พบวาสามารถสรางอัตลักษณสินคาใหกับผลิตภัณฑฮาลาลโดยใชกลยุทธ
ทางการตลาดดวยจุดเดน 4 ดาน คือ 1) ดานคุณประโยชนของสินคา 2) ดานรูปรางหนาตาของสินคา
สิ่ ง ตกแต ง ภายนอก ตั ว บรรจุ ภั ณ ฑ 3) ด า นคุ ณ ค า ของสิ น ค า ที่ มี ผ ลต อ ความรู สึ ก ของผู บ ริ โ ภคและ
4) ดานบุคลิกภาพของสินคาที่สะทอนไปถึงผูบริโภค และ Plaumgusol (2016) ไดศึกษาอัตลักษณ
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ขององค ก รจากการรั บ รู ข องพนั ก งานการรถไฟแห ง ประเทศไทย พบว า การเป ด รั บ สื่ อ กิ จ กรรม
มีความสัมพันธกับการรับรูอัตลักษณทั้ง 7 ดานของพนักงาน คือการสื่อสารองคกร การออกแบบองคกร
โครงสรางองคกร กลยุทธองคกร วัฒนธรรมองคกร พฤติกรรม และลักษณะเฉพาะของธุรกิจ นอกจากนี้
การจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่ยังชวยทําใหการบริหารงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังภาพที่ 2
(Figure 2) ประกอบกับการพัฒนาสื่อ ณ จุดขายสามารถสรางการจดจําใหกับกลุมลูกคาหรือผูมาเยือนได
อยางดี

Figure 2 Group photo and organization chart
2. กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน มีการรวมตัวกันชั่วคราวเพื่อผลิตแคบหมูไรมัน ในชวงที่สมาชิก
ว างเวน จากการทํ า อาชี พหลัก โดยจํา หนา ยในตลาดชุมชนเปนหลัก แตจ ะหยุด ผลิตชวงฤดู การทํ านา
และทํ า สวนจึ งทํ า ให ก ารจั ดโครงสรา งองคก รยั งไม ชัดเจน การนั ด หมายประชุม กลุ ม ทํา เป นบางครั้ ง
เมื่อวิเคราะหสาเหตุที่กลุมไมเติบโตเทาที่ควรเพราะรายไดจากการขายแตละเดือนมีอยูนอยมาก และชวงที่
ไม มี ผ ลผลิ ต ป อ นตลาดจะส ง ผลให ส มาชิ ก ขาดรายได แ ละทํ า ให ส มาชิ ก เห็ น ว า ผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ
จากลุมไมเพียงพอตอการจุนเจือครอบครัว ประกอบกับแนวคิดที่เขารวมกลุมที่วาเมื่อเปนสมาชิกกลุมแลว
จะไดรับผลตอบแทนอยางไรบาง คุมคาหรือคุมเวลาหรือไม จึงทําใหจํานวนสมาชิกกลุมในปจจุบันไมเพิ่มขึ้น
และกลับมีจํานวนลดลง ดังนั้นการขาดความเขาใจถึงประโยชนของการรวมกลุม ที่แทจริง จึงเปนเหตุใหกลุม
ไมพ ร อ มจะรับ การชวยเหลือ ดา นการตลาดในขณะนั้น ซึ่ง สอดคลองกับการศึก ษาของ Ruomlaoe &
Wongvivitkul (2013) พบปญหาของวิสาหกิจชุมชนคือไมสามารถขยายตลาดได และไมสามารถดําเนินงาน
ในรูปแบบวิสาหกิจไดมีความออนแอและมีแนวโนมที่จะยกเลิกกลุม
3. กลุ มแปรรู ปผลผลิตการเกษตรบานชอแล ไดรับความชวยเหลือดานการพัฒนาตราสินคา
และบรรจุภัณฑจากหนวยงานอื่นสวนหนึ่งแลว ดังนั้นจึงตองการพัฒนาชื่อ โลโกและสื่อสารถึงเอกลักษณ
สิน คาใหเป นที่ จดจําในตลาดไดงา ยขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Sumatapiwat (2016) ที่ศึกษา
การสื่อสารการตลาดในยุคไทยแลนด 4.0 พบวิธีการสื่อสารการตลาดสําหรับผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ที่ นํ าไปสู ก ารขั บเคลื่ อนด วยเทคโนโลยี ความคิ ดสร า งสรรค และนวั ตกรรมด ว ยสื่ อใหม ที่ เ รี ยกว า สื่ อ
“Application” และสื่อ “New Media” ที่เขามามีบทบาทตอการผสมผสานผานสวนประสมการตลาด
เพื่อการเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่แทจริง นอกจากนี้ กลุมจะมีรานจําหนายสินคา
เอง ดานการผลิตสมาชิกกลุมจะผลิตกระเทียมดองที่บาน แลวนําผลผลิตมารวมกันที่รานเพื่อจําหนายให
ลูกคาในชุมชนหรือนักทองเที่ยว แตอยางไรก็ตามการบริหารจัดการสินคาในรานกลุมมิไดจําหนายเฉพาะ
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สินคาของกลุมเพียงอยางเดียว แตมีสินคาอุปโภคบริโภคประเภทอื่นรวมดวย สวนการรวมกลุมยังไมมีระบบ
การบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจนนัก จึงทําใหการพัฒนากลุมเปนไปอยางลาชา
ขอเสนอแนะ
1. เมืองแกนพัฒนาตองมีนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรมและตองทํา
อยางตอเนื่องตองเตรียมความพรอมของชุมชนสูการเปนเจาบานที่ดี และสรางจิตสํานึกในการบริการใหเกิด
กับชุมชน นอกจากนี้ตองมีแผนกลยุทธเชิงรุกที่จะนําเอาสินคาชุมชนหรือผลิตภัณฑโอทอปเขาไปสูเสนทาง
การทองเที่ยวดวยการเชื่อมโยงโปรแกรมการทองเที่ยวเขากับแหลงทองเที่ยวชุมชน และจัดตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนที่มี พนักงานขายประจํา มีการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาและใชการขายเชิงรุก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่สําคัญเทศบาลเมืองแกนพัฒนาตองมีแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชน
เชน ทัวรเที่ยววัด เที่ยวเขื่อนแมงัด และมีโปรแกรมทัวรที่เขาไปสัมผัสวิถีชีวิตจริงของชุมชน โปรแกรมทัวร
การทองเที่ยวเชิงเกษตร โปรแกรมทัวรเที่ยวชมตลาดเย็นในชุมชน และสรางเครือขายกับแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูในชุมชนอื่น เพื่อรวมเปนเสนทางการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
ดังนั้นการสนับสนุนใหชุมชนกาวเขาสูการเปนธุรกิจทองเที่ยวชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน จึงตองมีแนวทาง
การบริหารจัดการการตลาดและกลุมที่ดีและตองไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ชุมชนตองรูจัก
วิเคราะหสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวของกับสินคาและการทองเที่ยวชุมชน เพื่อนํามาสราง
เอกลั ก ษณ และจุ ดขายให ตรงกั บ ความต องการของลู ก ค า พร อ มพั ฒนากลยุ ทธ การตลาดที่ เหมาะสม
ดานการจัดการทองเที่ยว ชุมชนตองจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับเวลาของนักทองเที่ยวแตละกลุม
โดยแสดงจุดยืนวาจะเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงเกษตร ตองมีแผนการจัดที่พักและรานอาหาร
ที่เพียงพอและมีการสรางเครือขายการทองเที่ยวดวย ดังภาพที่ 3 (Figure 3)
Development of marketing and tourism of community businesses for community enterprise

Marketing management
- Analyzing environment related to
Market of local products
- Analyzing consumer behavior
towards need of local products
- Good market segmentation
- Selection the proper target
market for goods and services
- Setting clear unique selling
point and product identity

Development of logistics
and basic public utilities

Development the readiness of
host and places in community
- community stores
- travelling trams of municipality
- interpreters for foreign tourists
- clean restaurants
- tourist information service

Development of community
tourism cooperation network
- government sector and private
sector
- homes, temples, schools (noble)

Travelling rout mapping

Communication to target market
by social media
- Line, Facebook, IG, Internet

Marketing mix strategy
- Quality products and services
- Not taking an advantage of price
among consumers
- Accessible distribution channels
- Integrated marketing
Communication (IMC)

Quality leisure destination
Preferred destination

Figure 3 Guidelines for management of community market by integrating tourism
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2. ประธานกลุมตองเปนผูมีวิสัยทัศน เปนนักพัฒนาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุมที่ดี รูจักเสียสละเวลายึดมั่นในผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน มีความยุติธรรม ความเปน
ประชาธิ ป ไตยต อ งรู จั ก การวางแผนธุ ร กิ จ ชุ ม ชนในระยะยาว สามารถดํ า เนิ น การตามแผน รวมถึ ง
มีการควบคุมและประเมินผลแลวนําขอมูลมานั้นมาวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3. การวิจัยเพื่ อการพัฒนาธุรกิจชุมชนตอไป ควรวิจัยดานการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย
การขยายสายผลิตภัณฑ และการสรางตราสินคาของกลุมธุรกิจชุมชนเมืองแกนพัฒนา เพื่อตอยอดธุรกิจ
ชุมชนของกลุมที่เขารวมโครงการใหเขมแข็งและมีศักยภาพพรอมสูการเปนวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ไดขับเคลื่อน
นโยบายสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่สนับสนุน
งบประมาณสํ าหรับ ทํ าให เกิ ดองคความรูดานการตลาดที่สามารถนําไปพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเติบโตได
อยางยั่งยืน หนวยงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และกลุมธุรกิจชุมชนที่เขารวมโครงการ และสุดทายนี้
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่รวมกันเสริมเติมผลงานวิจัยนี้ใหสมบูรณมากขึ้น
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