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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสงัเกต และสมัภาษณ์แบบเจาะลกึซึ่ง
มวีตัถุประสงคป์ระกอบด้วย 1. เพื่อศกึษาการด าเนินงานทางธุรกจิของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา    
ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส  2. เพื่อวเิคราะห์สภาพการณ์ ปัญหา อุปสรรคทางธุรกจิของวสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส   และ 3. เพื่อศึกษาแนว
ทางการพฒันาด้านการตลาดของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธวิาส  และน าขอ้มลูมาวเิคราะห์หาประเดน็ตามค าถามการวจิยัแลว้จงึเขยีนงานวจิยัเพื่อน าเสนอในรูปแบบเชงิ
พรรณนา ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ตัง้อยู่หมู่ที่ 2 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั
นราธวิาส เดมิชื่อ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลธศีรบี้านร่อน” ด าเนินกจิกรรมท าขนมจ าหน่ายได้ระยะหน่ึงแต่ไม่ก้าวหน้าจงึ
หยุดการด าเนินกจิกรรมกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2540 มกีารจดัตัง้กลุ่มอกีครัง้    โดยอาศยัทุนในรปูแบบของทุนเงนิทีใ่หส้มาชกิลง
หุน้ ทุนอุปกรณ์ที่สร้างอาคาร และซื้อวสัดุส าหรบัการผลติ และทุนทรพัยากรในลกัษณะวตัถุดบิสม้แขก และสมาชกิ มกีาร
ปลกูต้นสม้แขก เพื่อสร้างความมัน่คงวตัถุดบิในอนาคต ซึง่มปัีญหาทางการตลาดทีจ่ากอดตีสู่ปัจจุบนัในเรื่องความรู้และการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบรหิารจดัการกลุ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหา
ดงักล่าวนัน้ต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบของช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างเป็น
กระบวนการทีต่่อเน่ืองประกอบไปด้วยการท าใหผู้้บรโิภครู้จกัเรา (Aware) การน าเสนอเน้ือหาที่กลุ่มผู้บรโิภคเหน็แล้วชอบ 
(Appeal) การสอบถามหาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ (Ask) การลงมอืซือ้สนิค้าและเข้าร่วมเป็นสมาชกิ (Act) และ
การสนับสนุนด้วยการแชร์หรอืบอกต่อ (Advocate) จากกลุ่มผู้บรโิภค หากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ต าบล
ตนัหยงมสั อ าเภอระแง จงัหวดันราธวิาส  สามารถท าไดอ้ย่างเป็นระบบทีต่่อเน่ืองจะสามารถแก้ปัญหาได ้ส่งผลใหก้ลุ่มเกดิ
ความเขม้แขง็ สามารถจ าหน่ายสนิคา้ไดใ้นวงกวา้งและสรา้งรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 
ค าส าคญั: ธุรกจิชุมชน การพฒันาธุรกจิ วสิาหกจิชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
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ABSTRACT 
 

This is a qualitative research. The data collection was done by using observations and in-dept 
interviews. The objectives of the research were: 

1.  To study the business operation of community enterprise of Ban Ron Farm Women 
Group,Tanyongmat Sub-district, Ra-ngae District, Narathiwat Province 

2.  To analyze the enterprise’s situations, problems, and barriers Enterprise of Ban Ron Farm Women 
Group,Tanyongmat Sub-district, Ra-ngae District, Narathiwat Province 

       To study the enterprise’s marketing development strategies Community Enterprise of Ban Ron     
       Farm Women Group,Tanyongmat Sub-district, Ra-ngae District, Narathiwat Province 
3. The research is done in order to analyze the data and point out the findings according the research 

questions and then to present the result descriptively. 
The result of the study found that Community Enterprise of Ban Ron Farm Women Group, locating at Moo 2 
Tanyongmat Sub-district, Ra-ngae District, Narathiwat Province, whose name was previously “Cholatee Sri Ban 
Ron Farm Women Group”, had been operated and sold desserts and snacks made from garcinia for certain 
amount of time but then stopped due to the lack of progress. In 1997, the group was restored again by using 
member investment. The capital gathered from the members was divided into several parts including cash, 
building, equipment, and overheads like garcinias the most important raw material. In addition to buying the 
garcinia from the local sellers, now the members also grow the garcinia themselves in order to be able to feed 
the raw material for production sustainably. Besides the production problem, the group also has marketing 
barriers they have been facing basically getting their products sold. With the study, by using the knowhow and 
current technologies, the group should be able to manage the operations smoothly and expand their market. E-
commerce is the most popular solution for buying and selling. The present of the group’s store in online world 
can be a new distribution channel that yields better access to consumers. The 5As strategy below is 
recommended to help eliminate the marketing barriers: 

1. Awareness: increase consumer’s awareness of the present of products in the market 
2. Appeal: opportunity to present the product to appeal the consumers 
3. Ask: Open the communication channel for consumers when the consumers have questions about 

products 
4. Action: encourage the buying decision and let the consumers get engaged with the group marketing 

activities 
5. Advocate: create advertisement strategy by using the word of mouth. The testimony from old 

consumer can ensure the quality of products to new prospective consumer.  
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If the Community Enterprise of Ban Ron Farm Women Group Tanyongmat Sub-district, Ra-ngae District,  

Narathiwat Province can continue to follow and implement the recommendations, they may be able to resolve the 
problems both in production and marketing area. And as a result, there shall be increases in sale volume and the 
enterprise’s revenue.  
Keywords: Community Business, Management Business Development, Small and Micro Community  Enterprise, 
Farm Women Group 
 

บทน า 
การพฒันาเศรษฐกจิอย่างแท้จรงินัน้ต้องเริม่พฒันาในระดบัฐานรากของระบบ ได้แก่ เศรษฐกจิในระดบัชุมชน ซึ่ง

ในปัจจุบนัเศรษฐกจิในระดบัชุมชนนัน้ยงัมอีีกจ านวนไม่น้อยทีอ่ยู่ในระดบัของการไม่พรอ้มจะเขา้มาแข่งขนัทางการคา้ทัง้ใน
ระดบัภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ไกลจากเขตเมือง หรอือยู่ในแถบ
ชนบท ถงึแม้รฐัจะสนบัสนุนและส่งเสรมิการกระจายงบประมาณลงสู่กลุ่มเหล่าน้ี เพื่อหวงัใหเ้กดิการกระตุ้นการพฒันากลุ่ม
แต่กย็งัไม่ได้ผลเท่าที่ควร เน่ืองจากกลุ่มเศรษฐกจิชุมชนเหล่าน้ียงัขาดการส่งเสรมิความรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น การสร้าง
รายได้ การพฒันาความสามารถในการจดัการ การพฒันารปูแบบของวสิาหกจิชุมชนและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกบั
กระแสสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่สภาพความพร้อมที่จะแข่งขนัทางการค้าในระดบัภายในประเทศผ่านรูปแบบธุรกจิชุมชน
หรอืวสิาหกิจชุมชนที่เป็นรูปแบบการด าเนินการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนโดยเอื้อกบัชาวบ้านให้สามารถด ารงชวีติได้อย่าง
มัน่คงและเขม้แขง็ โดยความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนดงักล่าวนัน้ มใิช่ว่าจะท าไดง้่ายดายแต่ต้องอาศยัความร่วมมอืของคน
ในชุมชน โดยเน้นเรื่องการบรหิารจดัการกลุ่มเป็นส าคญัในการเสรมิสร้างรายได้ โดยใช้สินทรพัย์ชุมชน อาทคิวามรู้ ภูมิ
ปัญญาดัง้เดมิ ทกัษะฝีมอื วฒันธรรมธรรมชาตหิรอือื่นๆ ที่เป็นพื้นบ้านผ่านการจดัการจดัการสมยัใหม่โดยคนในชุมชนเป็น
กจิการของคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชนเอง(ขวญัฤด ีตนัตระบณัฑติย์, 2551) แปลงมาเป็นรายได้ส าหรบัการท ามาหา
กนิเพิม่เติมอีกช่องทางหน่ึง ตลอดจนการเริม่จากการสร้างฐานรากทีแ่ขง็แรงในความเป็นผู้ประกอบการให้กบัธุรกจิชุมชน 
จดัโครงสร้างให้แขง็แรงก่อนสรา้งส่วนอื่นๆ ปรบักระบวนการคดิและทศันคตขิองผูป้ระกอบการพฒันากระบวนการดา้นการ
จดัการโดยเน้นด้านการตลาดและการเงนิและมกีารสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัธนาวทิย ์บวั
ฝ้าย (2553 : ออนไลน์) ได้ระบุปัจจยัก าหนดความส าเรจ็ของการจดัการธุรกจิชุมชุมชนได้แก่ 1) ความเข้าใจในธุรกจิของ
สมาชิก 2) ความต้องการและเป้าหมายของวสิาหกิจชุมชน 3) เงนิทุนและการบริหารเงนิทุน 4) ทรพัยากรบุคคล และ       
5) การมสี่วนร่วมของชุมชนโดยทีส่มาชกิควรม ี4 ร่วม คอื ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจร่วมท าและร่วมรบัผดิชอบ เพื่อพฒันาธุรกจิ
ชุมชนให้เป็นแบบก้าวหน้า เช่น การบรหิารจดัการที่เป็นระบบ การบูรณาการเทคโนโลยสีนับสนุนการบรหิารจดัการ  การ
ยกระดบัตลาด ความยัง่ยนื เป็นต้น และเกิดการปรบัเปลี่ยนการด าเนินการในธุรกิจชุมชนที่ส่วนใหญ่ยงัเป็นวถิีแบบเริ่ม
ก่อตัง้(สจัจา บรรจงศิริและคณะ , 2554) ซึ่งนับว่าเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งส าหรบัการพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนประสบ
ความส าเรจ็ มุ่งเป้าไปสู่การมปีระสทิธผิลและควรไดร้บัการเสรมิสรา้งใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนืโดยเฉพาะธุรกจิ
ชุมชนของวสิาหกจิชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาที่ตัง้อยู่ในจงัหวดันราธวิาสที่นับว่าเป็นจงัหวดัชายแดนใต้ที่มี
ความเสีย่งต่ออนัตรายจากความมัน่คง ซึง่จะท าใหก้ารจ าหน่ายสนิคา้แบบเดมิของกลุ่มสู่สาธารณชนจะมเีงื่อนไขทีย่ากยิ่งขึน้  

ดงันัน้การวจิยัจึงสนใจศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของธุรกิจชุมชนในกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา เพื่อจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาในเรื่องช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้รโิภคในปัจจุบนั 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาการด าเนินงานทางธุรกจิของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
2. เพื่อวเิคราะหส์ภาพการณ์ ปัญหา อุปสรรคทางธุรกจิของวสิาหกจิชุมชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา    

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
3. เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาด้านการตลาดของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีน ารปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ(qualitative research) โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวธิกีารสงัเกต 

(Observation) และสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ(in-depth interview) เพื่อมุ่งอธบิายถึงแนวทางการพฒันาการตลาดของวสิาหกจิ

ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา แลว้น ามาท าการวเิคราะห์ตามแนวทางการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพทัว่ไป 

โดยผู้วจิยัได้ด าเนินการพจิารณาเลอืกกลุ่มเป้าหมายส าหรบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น าและ

สมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา กลุ่มนกัท่องเที่ยวผู้ซือ้สนิค้า กลุ่มผูน้ าทีเ่ป็นทางการ และกลุ่ม

ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใช้เครื่องมอืแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ แล้วน าขอ้มูลที่ไดม้าเขยีนงานวจิยัเชงิพรรณา โดยท าการวเิคราะห์

ควบคู่ไปกับแนวทางการตลาด 5A ของ Phillip Kotler เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นการตอบค าถามอันจะสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคก์ารวจิยั แลว้น ามาประมวลผลขอ้มลูซึง่น าไปสู่ขอ้คน้พบทีเ่ป็นไปตามแนวทางของกระบวนการวจิยัและถูกต้อง

ตามหลกัวชิาการ 

 

ผลการวิจยั 
เส้นทางธุรกจิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ตัง้อยู่ ณ หมู่ที่ 2 

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส โดยเริม่แรกได้จดัตัง้กลุ่มขึ้นเมื่อวนัที่ 17 มถุินายน พ.ศ. 2528 มสีมาชกิ 

22 คน โดยตัง้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลธศีรบี้านร่อน” ด าเนินกจิกรรมท าขนมจ าหน่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านร่อนพฒันาได้ด าเนินกจิกรรมอยู่ระยะหน่ึงแต่ไม่ก้าวหน้า จึงสลายตวัไป และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 กลุ่มได้รวมตัว

ขึน้มาใหม่ ประกอบด้วยสมาชกิ 21 คน มกีารคดัเลอืกคณะกรรมการและสมาชกิกลุ่ม ไดจ้ านวน 12 คน โดยกลุ่มได้ด าเนิน

กจิกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร คอื แปรรปูสม้แขก ซึง่เป็นพชืทีม่อียู่เป็นจ านวนมากในทอ้งถิน่และกลุ่มไดข้อเปลีย่น

ชื่อใหม่ว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา” ลกัษณะของการอาศยัความผูกพนัอย่างแน่นแฟ้นของคนภายในองค์กร

ส่งผลให้สมาชกิกลุ่มทุกคนได้มสี่วนร่วมและรบัรู้ใน กจิกรรมของกลุ่ม ท าให้บรรยากาศของกลุ่มเป็นไปในทางที่ด ีสมาชกิ

กลุ่มทุกคนมคีวามรกัและ ความสามคัคกีนั ก่อเกดิเป็นความรกัความผกูพนั ความเชื่อถอืและไว้วางใจในบทบาทหน้าที ่และ

พฒันากลุ่มให้ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ ในขณะเดยีวกนักท็ าหน้าที่พฒันาชุมชนเพื่อยกระดบั คุณภาพ

ชวีติและฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไปพรอ้มๆกนัดว้ย 



5 

 
การด าเนินกจิกรรมกลุ่มผ่านทรพัยากรชุมชน ประกอบด้วยทุนในรูปแบบของทุนเงิน ทุนอุปกรณ์ และทรพัยากร

ของกลุ่ม ซึ่งจะเหน็ได้ว่าในประเดน็เงินทุนของกลุ่มนัน้มกีารร่วมกนัลงทุนในลกัษณะของ “หุ้น” เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวยีนและบรหิารจดัการในการด าเนินกจิการกลุ่ม นอกจากน้ียงัได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐัและเอกชน

ดว้ย อกีทัง้ในเรื่องของทุนอุปกรณ์มกีารของบรจิาคทีด่นิบางส่วนของผูใ้หญ่บ้านเพื่อสรา้งอาคาร และจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์

ที่จ าเป็นส าหรบักระบวนการผลิต ตลอดจนทรพัยากรกลุ่มที่แบ่งเป็นทรพัยากรบุคคลที่ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มที่มี

ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเสยีสละ อดทน ซื่อสตัย์ และมีความรบัผดิชอบสูง ทรพัยากรด้านวตัถุดบิที่มีมี

ผลผลติส้มแขกในแต่ละปีปรมิาณสูง ซึ่งท าให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาสามารถน าวตัถุดบิเปล่าน้ีมาผลติเป็น

สนิคา้ต่างๆไดต้ลอดทัง้ปี 

การสร้างความมัน่คงด้านวตัถุดบิและการแปรรูป ประกอบด้วยการหาพื้นที่เพาะปลูกต้นส้มแขก การขอรบัการ

สนบัสนุนพนัธุก์ลา้ไมต้้นสม้แขก การร่วมกนัปลกูต้มสม้แขก และการร่วมกนัดแูลแปลงสม้แขกของกลุ่ม ผ่านการปรกึษาและ

แนะน าขัน้ตอนวธิกีารปลูกจากเจ้าหน้าทีจ่ากส านักงานเกษตรอ าเภอระแงะ และการแปรรูปสม้แขกเพื่อจ าหน่ายซึง่ถือเป็น

กจิกรรมหลกัที่สร้างรายได้ให้กบักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิม่มูลค่าผลผลติส้มแขกของ

ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ซึ่งนับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทัง้ยงัมีการแบ่งสมาชิกกลุ่มส าหรบั

กระบวนการผลติออกเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชดัเจนและเป็นระบบส่งผลทีด่ีในกระบวนการผลติใหส้ามารถด าเนินการไดร้วดเรว็ 

และมคุีณภาพ สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด 

การพัฒนาความรู้และการประชาสัมพันธ์ กลุ่มมีความพยายามของกลุ่มในการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพิม่เติม โดยคาดหวงัให้สมาชิกที่พฒันาความรู้และทกัษะต่างๆน าความรู้ดงักล่าวมา

ถ่ายทอดให้ผู้อื่นและน าความรู้ทีไ่ด้รบัมาปรบัใช้ในการพฒันาแกไ้ขปัญหาต่างๆของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในเรื่องของ

การอบรมและการศกึษาดูงานจากกลุ่มอื่นๆที่ประสบความส าเรจ็ นอกจากน้ีการประชาสมัพนัธ์กลุ่มให้เป็นที่รูจ้กัในระยะที่

ก่อตัง้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาใหม่ๆนัน้ กลุ่มยงัไม่มชีื่อเสยีงและกลุ่มก็ถูกรู้จกักนัในเฉพาะหมู่บ้านเท่านัน้

จนกระทัง่มกีารพฒันาการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จกัด้วยการใช้สื่อ การออกร้านตามเทศกาลต่างๆการน าแผ่นพบัที่

ระบุถงึกจิกรรมและผลติภณัฑข์องกลุ่มออกแจกจ่ายไปตามเวทปีระชาคมหมู่บ้านและตามพืน้ทีส่ถานทีส่ าคญัต่างๆในอ าเภอ

จนปัจจุบนักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันามชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัอย่างกวา้งขวาง 

บทเรยีนจากอดตีถึงปัจจุบนั สาเหตุที่ท าให้เกดิการล้มสลายของกลุ่มในช่วงแรกนัน้ประกอบไปด้วย ปัญหาด้าน

สมาชกิและผูน้ าวสิาหกจิชุมชน ได้แก่ สมาชกิวสิาหกจิชุมชนยงัไม่เข้าใจหลกัการแนวคดิวสิาหกจิชุมชนอย่างแทจ้รงิ ปัญหา

ดา้นการส่งเสรมิวสิาหกจิกลุ่มทีก่ารขาดระบบเสรมิหนุนตามความต้องการของวสิาหกจิชุมชน ปัญหาดา้นการผลติทีเ่น้นการ

ใช้ทกัษะฝีมือในการผลติด้วยแรงงานของสมาชิกเป็นหลกั ไม่มีการน าเครื่องจกัรส าหรบัการผลติเข้ามาปรบัใช้ซึ่งท าให้

ต้นทุนโดยส่วนใหญ่หลงัจากทีจ่ าหน่ายสนิคา้ไดจ้งึอยู่ทีต่้นทุนค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลติของสมาชกิ ปัญหาดา้นการตลาดที่

ในระยะแรกของการตัง้กลุ่มมกีารประสานเชื่อมโยงและการขยายการตลาดยงัน้อย ซึ่งการผลติสนิค้าส่วนใหญ่จะเน้นตลาด

ในชุมชนเป็นหลกั ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผลติเพื่อขายให้กบัคนในชุมชนซึ่งถือเป็นตลาดที่แคบกบัปรมิาณการผลิต

บางครัง้กท็ าให้สนิค้าที่ผลติขึ้นมาขายไม่หมด และปัญหาการสร้างเครอืข่ายที่กลุ่มมกีารประสานความสมัพนัธ์ระหว่างคน
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หรอืองคก์รในชุมชน มกีารเชื่อมโยงเครอืข่ายภายใน ซึ่งเป็นเครอืข่ายที่มกีารจดัการความสมัพนัธ์ในระดบัหมู่บ้าน ต าบล 

โดยอาศยัเครอืข่ายคนรูจ้กัและความสมัพนัธเ์ชงิเครอืญาตใินการด าเนินกจิกรรมทางการตลาด 

ปัญหาทางการตลาดที่แก้ไม่ตกทีย่งัเป็นจุดอ่อนของกลุ่มและยงัไม่มทีที่าว่าจะแก้ปัญหาดงักล่าวได้ โดยเฉพาะใน

เรื่องของการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาบรหิารจดัการกลุ่ม และการเพิม่ช่องทางการตลาดใหก้บักลุ่ม โดยเฉพาะขาดการสรา้งตลาด

กับกลุ่มผู้บริโภคสินค้าออนไลน์และสมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ในด้านของเทคโนโลยีที่น ามาช่วยส่งเสริมการขาย 

ประชาสมัพนัธใ์ห้สนิคา้เป็นที่รู้จกัผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการจดัส่งและการบรรจุสนิคา้ส าหรบัการส่งสนิค้าเพื่อขาย

ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ ซึ่งหากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพหรอื

ทรพัยากรในชุมชนบวกกบัความคดิสร้างสรรค์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ที่เหมาะสมกจ็ะสามารถเพิม่ยอดขายสนิค้าให้กบั

กลุ่ม และสามารถตอบสนองในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพ

ทางการแข่งขนัดา้นการตลาดกบักลุ่มอื่นๆไดอ้กีดว้ย 

แนวทางการพฒันาด้านการตลาดด้วยแนวคดิ 5A ที่หมายถงึการท าการตลาดให้ประสบความส าเรจ็นัน้ต้องอาศยั

รูปแบบทางการตลาดที่ท าหน้าที่เพื่อสื่อสารไปยงัลูกค้าภายนอกของกลุ่ม เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการซื้อสนิค้าและบรกิาร

ต่างๆ ประกอบดว้ย 

Aware เป้าหมายสู่การใหลู้กคา้รูจ้กัเรา บทเรยีนจากอดตีทีย่งัคงเป็นปัญหาทีส่ าคญัที่กลุ่มยงัไม่สามารถแกไ้ขไดจ้ะ

เป็นในเรื่องของการตลาด พบว่า การตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันานัน้ยงัเป็นการตลาดในรปูแบบเก่า โดย

ไม่มกีารน ารปูแบบของการขายสนิค้าสมยัใหม่หรอืการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านระบบออนไลน์เขา้มาช่วยแต่อย่างใด ทัง้น้ีสมาชกิ

กลุ่มมีความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อการพฒันาในเรื่องของการตลาดของกลุ่มและมีความต้องการที่จะให้ผู้บริโภคหรือ

กลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัสนิคา้ของกลุ่มมากขึ้น แมก้ระทัง่ในสายตาของผู้บรโิภคเองกอ็ยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อน

พฒันาไดม้รีปูแบบของการน าระบบการจ าหน่ายสนิคา้แบบออนไลน์ซึง่สามารถสัง่สนิคา้ผ่านหน้าเวบ็เพจ 

Appeal เป้าหมายสู่การให้ผู้บรโิภครู้สกึด ีจากบทเรยีนในอดีตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาที่มอง

ปัญหาทีเ่กดิจากภายในเป็นหลกัทัง้ในเรื่องของการบรหิารจดัการกลุ่ม กระบวนการผลติ หรอืปัญหาของสมาชกิเองอนัเป็น

ปัจจยัของการท าใหก้ลุ่มไม่ไดม้กีารจดัตัง้หรอืบรหิารจดัการกลุ่มอย่างต่อเน่ืองมาสู่การด าเนินการสรา้งรปูแบบทางการตลาด

แนวใหม่ที่ท าให้สินค้ามีแรงดึงดูดหรอืสะดุดสายตาของผู้บรโิภคซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะต้องสร้างรูปแบบของการ

น าเสนอให้มเีน้ือหาที่น่าสนใจ มคีวามโดดเด่นหรอืแตกต่างไปจากกลุ่มที่ผลติสนิค้าจากส้มแขกอื่นๆ เพื่อสรา้งแรงจูงใจ ก็

และโอกาสทีผู่บ้รดิภคจะอ่านและจดจ าไดง้่าย ซึง่อาจจะประกอบไปดว้ยการสรา้งคุณภาพของเน้ือหา เช่น ภาพสวย ปราณีต 

ชวนใหน่้าบรโิภค เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะช่วนเสรมิสรา้งความประทบัใจและประสบการณ์ทีด่ใีนสายตาของผูบ้รโิภค 

Ask เป้าหมายสู่การใหผู้้บรโิภคตดัสนิใจซื้อที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาจะต้องเขา้ใจในปฏกิริยิาต่างๆ

ของผู้บริโภค และน ามาเป็นข้อมูลประกอบการขายหรือก าหนดแผนงานและกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องกบัอุปนิสยัในการซือ้ของผูบ้รโิภคทีค่ านึงในเรื่องของความสะดวกในการซือ้สนิคา้ ตลอดจนการสรา้งกระบวนการ

ที่ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยการน าแรงจูงใจหรือความต้องการต่างๆของผู้บริโภคเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการ

ประกอบการขายสินค้าของกลุ่มซึ่งแรงจูงใจที่ส าคญัในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรือบรกิารอาจจะเป็นในเรื่องของการเพิ่ม

ช่องทางส่งเสรมิการขายต่อกลุ่มผู้บรโิภคด้วยระบบเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม หรอืช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆ ผ่าน
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รูปแบบของการรวีิวสินค้า การบอกต่อของผู้ใช้งานจรงิ รูปภาพจรงิ และวดิีโอ ซึ่งถือเป็นข้อมูลสนับสนุนที่ช่วยในการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของกลุ่ม 

Act เป้าหมายสู่การให้ผู้บรโิภคซื้อสนิคา้และร่วมเป็นสมาชกิที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาจ าต้องมกีาร

ปรบัเปลีย่นช่องทางการคา้ทีจ่ากเดมิเป็นรปูแบบของการคา้โดยอาศยัการปฏสิมัพนัธ์และอาศยัความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นใน

การค้าเปลี่ยนมาเป็นรปูแบบการค้าทีไ่ม่จ าเป็นต้องมกีารพบเจอหรอืเหน็หน้าลกูคา้ผ่านระบบการขายสนิคา้ออนไลน์ ตลอด

จนถงึการพฒันาในเรื่องของการน าเสนอเน้ือหาทีจ่ะให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้และลงมอืซือ้สนิคา้ด้วยและกลุ่มผูบ้รโิภคเขา้มามี

ส่วนร่วมกบัช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบการตลาดที่ยงัไม่

สามารถเข้าถึงผู้บรโิภคที่หลากหลายได ้ซึง่เป็นการแกปั้ญหาที่ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันามคีวามวติกกงัวล

ในเรื่องดงักล่าวมาอย่างยาวนาน 

Advocate เป้าหมายสู่การให้ผู้บรโิภคสนับสนุน แชร์ บอกต่อ การสนับสนุนด้านการตลาดเป็นกระบวนการของ

การตลาดที่เน้นการมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้บรโิภคที่มอียู่ในตลาดซึง่การสนบัสนุน แชร์ และบอกต่อจะเป็นไปในลกัษณะของ

การทีผู่บ้รโิภคเหล่าน้ีพูดคุยหรอืส่งต่อเกี่ยวกบักลุ่มและสนิค้าหรอืบรกิารของโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาอาจ

น าเรื่องราวเกี่ยวกบัประวตัิและการจดัสวสัดกิารในรปูแบบต่างๆของกลุ่มให้กบัผู้บรโิภคได้รบัทราบผ่านช่องทางออนไลน์ 

เพื่อสื่อสารให้ผู้บรโิภคเหน็ว่าเงนิที่เขาสูญเสยีไปเพื่อซื้อสนิค้าของกลุ่มสามารถเอาไปท าอะไรได้บ้างในสงัคมหรอืเอาไป

ช่วยเหลือสังคมอย่างไร โดยแนวทางการพัฒนาทางการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาจึงต้องให้

ความส าคญักบัประเดน็ในเรื่องของการตลาดทีมุ่่งเน้นถงึมุมมองผู้บรโิภค ตลอดจนการสรา้งความรู้สกึดา้นคุณค่าโดยเฉพาะ

อย่างยิง่การน ารายได้ส่วนหน่ึงบอกเล่าให้ผูบ้รโิภครบัรูว้่าเงนิของผูบ้รโิภคส่วนหน่ึงนัน้ถูกใช้ไปในกจิกรรมเพื่อสมาชกิกลุ่ม 

ชุมชนหรอืสงัคม นอกจากน้ีการหมัน่ปรบัเปลี่ยนข้อความและเน้ือหาให้น่าตื่นเต้น น่าสนใจ หรอืหามุมมองน าเสนอใน

รปูแบบใหม่ๆ ทีอ่าจท าโดยสมาชกิกลุ่มที่สะทอ้นถึงประโยชน์ของผลติภณัฑข์องกลุ่ม ซึ่งหากท าโฆษณา ได้ตรงจุดอารมณ์ 

หรอืตรงจุดที่ลกูคา้ประสบปัญหา เพราะเรื่องราวเหล่าน้ีหากโดนใจกลุ่มผูบ้รโิภคแลว้จะท าให้เกดิกระแสการแชรแ์ละบอกต่อ

อย่างต่อเน่ืองและมากมายท าให้กลุ่มสามารถขายได้สนิค้าได้ตลอดกาลส่งผลให้การขยายตวัของธุรกจิ และยอดขายของ

กลุ่มเพิม่ขึน้ดว้ย 

ทัง้น้ีหากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาสามารถท าได้อย่างเป็นระบบปัญหาในเรื่ องความวติกกงัวลด้าน

ช่องทางการตลาดกจ็ะลดน้อยลงหรอืสามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างสิ้นเชงิจะส่งผลใหก้ลุ่มเกดิความเขม้แขง็สามารถ

จ าหน่ายสนิค้าได้ในวงกว้าง สร้างรายได้ที่เพิม่ขึ้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้กลุ่มที่เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย 

สรา้งสวสัดกิาร เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มอยู่ดมีสีุข และมคุีณภาพชวีติทัง้ของตนเอง และครอบครวัทีด่ขี ึน้อย่างยัง่ยนื 

 

สรปุและวิจารณ์ผล 
ในประเด็นการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัน้ีผู้วจิยัขอท าการสรุปและอภิปรายผลเฉพาะในเรื่องแนวทางการ

พฒันาการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาภายใต้แนวคดิ 5A เท่านัน้ เน่ืองจากในประเดน็ส่วนอื่นทัง้ในเรื่อง

ของการก่อตัง้กลุ่ม การรวมกลุ่ม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อข ับเคลื่อนกลุ่มนัน้ ผู้ว ิจยัมองว่าเป็นเรื่องของ

กระบวนการแบบทัว่ๆไป ซึ่งสามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ไม่ยากนักอีกทัง้ในประเด็นเหล่าน้ีกไ็ด้มผีู้วจิยัรายอื่นคง
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อภปิรายมาแล้วไม่มากกน้็อย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขออภิปรายถงึแนวทางการพฒันาการตลาดของกลุ่มดงักล่าว เน่ืองจากมองว่า

การตลาดรูปแบบออนไลน์ส าหรบัวิสาหกิจชุมชนนัน้ยงัเป็นการพฒันาการตลาดในแนวใหม่ที่น่าสนใจและยงัสามารถ

ถกเถยีง โต้แยง้ และอภปิรายผลเพื่อเปิดโลกทศัน์ทางดา้นการพฒันาการตลาดส าหรบัผูว้จิยัและผูส้นใจไดอ้กีมาก ดงัน้ี 

การแกไ้ขปัญหาที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อนพฒันาต้องประสบพบเจอมาอย่างต่อเน่ืองแล้วยาวนานนัน้จะเป็น

เรื่องของการตลาดที่ส่งผลให้การจ าหน่ายสนิค้าไม่ประสบผลส าเรจ็ บางครัง้สนิค้าเหลอืเป็นจ านวนมากจนท าให้ต้องทิ้ง

สนิค้าไปอย่างน่าเสยีดาย ซึง่ที่ผ่านมากลุ่มได้ใช้รูปแบบทางการตลาด โดยเฉพาะการขายแบบดัง้เดมิที่เน้นการขายให้กบั

คนรูจ้กั ขายใหก้บัคนใกลช้ดิ จงึท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคและการขยายทางการตลาดนัน้มน้ีอย เมื่อขายสนิคา้ไปไดส้กัระยะหน่ึงก็

ประสบกบัปัญหาขาดทุนเน่ืองจากการผลติสนิคา้ทีจ่ าหน่ายไดน้้อยจนต้องหยุดกจิกรรมการรวมกลุ่มไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง ใน

ขณะเดยีวกนัเมื่อก่อตัง้กลุ่มขึ้นใหม่อกีครัง้ปัญหาวงัวนเดนิๆในเรื่องช่องทางการตลาดกก็ลบัมาเป็นปัญหาซ ้าเติมกลุ่มอกีมา

อย่างต่อเน่ืองซึ่งทางกลุ่มเองก้ไม่สามารถอธิบายถึงปรากฎการณ์ดงักล่าวได้ เน่ืองจากมองไม่เห็นหนทางการแก้ไขทาง

การตลาดทีส่อดคล้องกบัผูบ้รโิภคสมยัใหม่หรอืกระแสการซือ้สนิค้าของกลุ่มผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ตลอดจนการทีก่ลุ่มตัง้อยู่ใน

พื้นที่เสี่ยงต่อภัยความมัน่คงในชายแดนใต้ก็ยิ่งท าให้กลุ่มผู้บริโภคไม่กล้ามาซื้ อสินค้าถึงหน้าร้านเน่ืองจากการที่กลุ่ม

ผูบ้รโิภคกงัวลกบัความปลอดภยัของตนเองเป็นต้น ดงันัน้แนวทางในการพฒันาดา้นการตลาดด้วยแนวคดิ 5A ส าหรบักลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาจงึถอืได้ว่าเป็นการพฒันาการตลาดในแนวใหม่ทีส่อดรบักบัสถานการณ์และกลุ่มผู้บรโิภค

ในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีโดยประกอบไปดว้ยรปูแบบแนวทางการพฒันาดงัน้ี 

Aware พบว่า การท าใหผู้้บรโิภคได้รู้จกัสนิค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันามากขึ้นต้องวางแนวทาง

ของการตลาดที่เริม่จากขัน้ตอนของการกระตุ้นให้กลุ่มผู้บรโิภคเกดิการรู้จกักลุ่มและสนิค้าของกลุ่มและเกดิการเปลี่ยนใจ

เป็นลูกค้าด้วยการน าเสนอเน้ือหาที่ท าให้ลูกค้าตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เขาก าลงัมอียู่ เช่น ในกลุ่มของผู้บรโิภคส้มแขกส่วน

ใหญ่จะเป็นกลุ่มทีม่องเรื่องของสุขภาพ เช่น รบัประทานสม้แขกเพื่อเป็นยาระบาย ทัง้น้ีกเ็พื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภค

เป้าหมายและสรา้งการรบัรูถ้งึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการไดอ้ย่างถูกต้องสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ

ธารนันท ์สุโนภกัดิ ์(2557) ที่กล่าวว่า การรบัรู้ถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะสามารถท าใหผู้้ประกอบการใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ปรบัปรุงและพฒันาแผนการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการจนท าให้สามารถจ าหน่ายสนิค้าได้มากขึ้น นอกจากน้ีตัง

ของสมาชกิกลุ่มกม็ีความสนใจในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการตลาดของกลุ่มและมีความต้องการที่จะให้ผู้บรโิภคหรือ

กลุ่มเป้าหมายได้รูจ้กัสนิคา้ของกลุ่มมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคเองกอ็ยากใหก้ลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาได้

มรีปูแบบของการน าระบบการจ าหน่ายสนิคา้แบบออนไลน์ซึง่สามารถสัง่สนิค้าผ่านหน้าเวบ็เพจไดใ้นลกัษณะของการสรา้ง

ตราสนิค้าของตนให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้างสอดคล้องกบัแนวคดิของตระหนักจติ ยุตยรรยง (2561) ที่กล่าวว่า การสร้างแบ

รนดบุ์คคล (Personal Branding) จงึมคีวามส าคญมากต่อทัง้ตวับุคคลและธุรกจิเพราะการสรา้งแบรนดบุ์คคลนัน้ จะส่งผลให้

บุคคลนัน้มชีื่อเสยีงจนเป็นที่รูจ้กัในวงกว้าง สร้างมูลค่าให้กบัตนเองและสามารถเพิม่ช่องทางรายได้หรอืส่งเสรมิบทบาท

หน้าทีแ่ละธุรกจิของตนไดเ้ป็นอย่างด ี

Appeal พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาต้องมกีารพจิารณาในบรบิทอื่นๆของกลุ่มที่อาจเป็นปัจจยั

ของการจ าหน่ายสนิค้าได้น้อยหรอืในบางครัง้กเ็กดิสนิค้าเหลอื ตลอดจนสนใจในแนวทางการพฒันาการตลาดด้วยรปูแบบ

ของการด าเนินการสร้างรูปแบบทางการตลาดแนวใหม่ที่ท าให้สินค้ามีแรงดึงดูดหรอืสะดุดสายตาของผู้ บรโิภคซึ่งกลุ่ม
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แม่บ้านเกษตรกรจะต้องสร้างรปูแบบของการน าเสนอให้มเีน้ือหาทีน่่าสนใจ มคีวามโดดเด่นหรอืแตกต่างไปจากกลุ่มทีผ่ลติ

สนิคา้จากสม้แขกอื่นๆ เพื่อสรา้งแรงจงูใจ กแ็ละโอกาสทีผู่บ้รโิภคจะอ่านและจดจ าไดง้่าย ซึง่อาจจะประกอบไปดว้ยการสรา้ง

คุณภาพของเน้ือหาลงในเว็บเพจออนไลน์หรือหน้าร้านออนไลน์ของกลุ่มทัง้น้ีก็เพื่อเสริมสร้างความประทับใจและ

ประสบการณ์ทีด่ใีนสายตาของผูบ้รโิภคสอดคลอ้งกบัแนวคดิของวภิาดา พทิยาวริุฬห ์และคณะ (2557) ทีก่ล่าวว่า ผู้บรโิภค

มกีารรบัรูข้้อมลู ผ่านสื่อดจิติอลในระดบัมาก และมกีารตอบสนองต่อสื่อดิจติอลในดา้นความต้องการ และการตดัสนิใจซือ้ใน

ระดบัมาก 

Ask พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาจ าเป็นต้องวางแผนกลยุทธก์ารขยายช่องทางการจ าหน่ายสนิค้า

โดยการสร้างเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม หรอืเวบ็เพจอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้ผลติภัณฑ์เป็นที่รู้จกัมากขึ้น 

ประกอบกบัการน าเสนอเน้ือหาที่เป็นประโยชน์  กย็ิง่เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีการซื้อสนิค้าที่มากขึ้น โดยกลุ่ม

จะต้องท าความเขา้ใจในปฏิกริยิาต่างๆของผูบ้รโิภค และน ามาเป็นข้อมลูประกอบการขายหรอืก าหนดแผนงานและกจิกรรม

ทางการตลาด เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัอุปนิสยัในการซือ้ของผู้บรโิภคที่ค านึงในเรื่องของความสะดวกในการซือ้สนิค้า 

ตลอดจนการสรา้งกระบวนการทีง่่ายต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้โดยการน าแรงจูงใจหรอืความต้องการต่างๆของผู้บรโิภคเข้า

ไปเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบการขายสนิคา้ของกลุ่มซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของบุญฑรกิา ตัง้อุดมสริ ิ(2559) ที่กล่าวว่า 

การน าเสนอสินค้า หรืออาหารที่ขายด้วยช่องทางในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลนั ้น เช่น เฟรสบุ๊ก เป็นช่องทางที่มี

ประสทิธภิาพในการสื่อสารการตลาดดจิทิลัทีง่่ายต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และการสรา้งแรงจงูใจของผูบ้รโิภค 

Act พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาต้องมคีวามพยายามในการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบการตลาด

ทีย่งัไม่สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคทีห่ลากหลายได ้ซึง่เป็นการแกปั้ญหาทีท่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันามคีวามวติก

กงัวลในเรื่องดงักล่าวมาอย่างยาวนาน นอกจากน้ีสมาชกิกลุ่มยงัมคีวามสนใจในการท าการโฆษณาโดยอาศยัช่องทางการค้า

ในโลกโซเชยีล เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งใหเ้กดิการรบัรู ้สร้างทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ์และตราสนิคา้ ท าใหผู้ค้นเหน็และ

รูจ้กัผลติภณัฑ์และตราสนิค้าของกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ผู้บรโิภคเข้ามา อ่าน

หรอืดูข้อมูลสนิค้าต่างๆของกลุ่มได้ในลกัษณะของการที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจ านวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าหรอื

บรกิารผ่านลงโฆษณาได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Vida Skudiene (2015) ที่กล่าวว่า วธิกีาร

ตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ e-marketing ถือเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒนาธุรกิจที่ต้องมีการปรบัตัวเพื่อรองรับ

สภาพแวดล้อมทางการตลาดทีม่กีารเปลีย่นแปลงในปัจจุบนั ซึง่การตดิต่อสื่อสารการสื่อสาร และกลยุทธก์ารตลาด โดยผ่าน

ระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละกลยุทธท์ีท่นัสมยัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ในกระบวนการตลาดได้ 

Advocate พบว่า การพฒันาการตลาดเพื่อให้ผู้บรโิภคสนับสนุน แชร์ บอกต่อ การสนับสนุนด้านการตลาดของ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาต้องเน้นการมสี่วนร่วมของกลุ่มผูบ้รโิภคที่มอียู่ในตลาดช่วยเขา้มาสนบัสนุน แชร ์และ

บอกต่อ โดยจะเป็นไปในลกัษณะของการที่น าเรื่องราวเกี่ยวกบัประวตัิและการจดัสวสัดกิารในรปูแบบต่างๆของกลุ่มให้กบั

ผูบ้รโิภคได้รบัทราบผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ผูบ้รโิภคเหน็ว่าเงนิที่เขาสูญเสยีไปเพื่อซื้อสนิค้าของกลุ่มสามารถ

เอาไปท าอะไรได้บ้างในสงัคมหรอืเอาไปช่วยเหลอืสงัคมอย่างไร โดยแนวทางการพฒันาทางการตลาดของกลุ่ มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านร่อนพฒันาจงึต้องให้ความส าคญักบัประเดน็ในเรื่องของการตลาดทีมุ่่งเน้นถึงมุมมองผูบ้รโิภค ตลอดจนการ

สรา้งความรูส้กึดา้นคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิง่การน ารายไดส้่วนหน่ึงบอกเล่าใหผู้บ้รโิภครบัรูว้่าเงนิของผูบ้รโิภคส่วนหน่ึงนัน้
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ถูกใช้ไปในกจิกรรมเพื่อสมาชกิกลุ่ม ชุมชนหรอืสงัคมสอดคล้องกบัแนวคดิของ Mirka Kans (2016) ที่กล่าวว่า การมองถึง

เรื่องของคุณค่าที่ไม่ใช่ขอ้เสนอในรปูแบบของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารอย่างทีผ่่านมา นอกจากน้ีผู้ผลติยงัต้องการวางต าแหน่ง

ตวัเองในฐานะนักแสดงในบรบิทที่กว้างขึ้นซึ่งเรยีกว่าระบบนิเวศทางธุรกจิ เพื่อตอบสนองรูปแบบทางการค้าสมยัใหม่ให้

ถูกใจ และสะดวกต่อการจ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่มผูบ้รโิภค 

 นอกจากน้ีการหมัน่ปรบัเปลีย่นขอ้ความและเน้ือหาใหน่้าตื่นเต้น น่าสนใจ หรอืหามุมมองน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ 

ทีอ่าจท าโดยสมาชกิกลุ่มทีส่ะท้อนถึงประโยชน์ของผลติภณัฑ์ของกลุ่ม ซึง่หากท าโฆษณา ได้ตรงจุดอารมณ์ หรอืตรงจุดที่

ลกูคา้ประสบปัญหา เพราะเรื่องราวเหล่าน้ีหากโดนใจกลุ่มผูบ้รโิภคแลว้จะท าใหเ้กดิกระแสการแชรแ์ละบอกต่ออย่างต่อเน่ือง

และมากมายท าให้กลุ่มสามารถขายไดส้นิค้าได้ตลอดและส่งผลให้การขยายตวัของธุรกจิ และยอดขายของกลุ่มเพิ่มขึน้ดว้ย

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Kotler (2000) ทีก่ล่าวว่า ผู้บรโิภคมกัจะคาดหวงัหรอืมคีวามต้องการที่จะสนับสนุนธุรกจิที่ใช้

ความพยายามทางธุรกจิในหลายๆดา้นเพื่อสรา้งความสนใจ อนัจะก่อใหเ้กดิความพอใจทัง้ผูบ้รโิภคและธุรกจิ 

ซึง่หากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาสามารถด าเนินการตามแนวทางของการพฒันาการตลาดดว้ยแนวคดิ 

5A จะส่งผลให้กลุ่มเกดิความเข้มแขง็ และสร้างโอกาส ตอลดจนช่องทางในการจ าหน่ายสนิค้าได้ในวงกว้าง สร้างรายได้ที่

เพิ่มขึ้นและสามารถพฒันาคุณภาพชีวติทัง้ของตนเอง และครอบครวัที่ดีขึ้นอย่างยัง่ยืน ทัง้น้ีอาจจะต้ องอาศยัระยะเวลา 

ความอดทน และความตัง้ใจในการสร้างสิง่ต่างๆดงัที่กล่าวในข้างต้นให้เกดิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะถ้าหากไม่มกีาร

พฒันาแนวทางการตลาดของกลุ่มแล้วอาจจะท าให้วงัวนของปัญหาเดมิๆอาจกลบัมาซ ้าเติมกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อน

พฒันาอกีครัง้กเ็ป็นได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เชงิวชิาการ 

1) การพฒันากลุ่มวสิาหกจิในระดบัชุมชนจ าเป็นต้องศกึษาถงึการบรหิารจดัการกลุ่มและส่งเสรมิ 

การตลาดในลกัษณะของการต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในลกัษณะของการพฒันาที่มีรูปแบบคล้ายระบบ

อุตสาหกรรมขนาดเลก็ แต่ยงัคงไวซ้ึง่เจตนารมณ์ของความเป็นกลุ่มและวสิาหกจิชุมชน 

2) ปัจจุบนักลุ่มวสิาหกจิชุมชนยงัมอีกีหลายๆกลุ่มทีป่ระสบปัญหาในรปูแบบเดยีวกนัซึง่จ าเป็นต้องศกึษา 

ถึงแนวทางของปัญหาและการแก้ไขปัญหาจากกลุ่มเหล่านัน้และจดัสร้างคู่มืออย่างเ ป็นลายลกัษณ์อักษรส าหรบัการ

แกปั้ญหาดงักล่าวอย่างเป็นระบบ 

2. เชงินโยบาย 

1) รฐับาลควรช่วยเหลอืและสนบัสนุนการพฒันาดา้นการตลาดของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนใหม้ากยิง่ขึน้  

ทัง้ในเรื่องของการบรหิารจดัการ การผลติ และการตลาดทีส่อดคลอ้งกบัระบบตลาดจรงิหรอืกระแสโลกาภวิตัน์ 

2) รฐับาลควรจดัใหม้กีารอบรมเสรมิสรา้งความรูแ้ก่สมาชกิกลุ่ม ทัง้ในดา้นวิชาการและเทคนิควธิกีารใน 

การส่งเสรมิการตลาดอย่างเป็นระบบ 
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3) รฐับาลควรส่งเสรมิและวจิยัใหม้กีารพฒันาสนิคา้และช่องทางการตลาดในลกัษณะของการส่งออกของ 

สนิคา้ที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคในประเทศต่างๆ และคดัสรรสนิคา้ทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ ผลกัดนัให้ส่งออก

สนิคา้ในระดบัชุมชนไปสู่ประเทศทีต่้องการสนิคา้ได้ 

3. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 

ควรสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาหรอืวจิยัในประเดน็การก าหนดกลยุทธส์่งเสรมิช่องทางการตลาดในระยะสัน้  

ระยะกลาง และระยะยาวให้กบักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพฒันาและกลุ่มอื่น ๆ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรุง

และพฒันาการช่องทางการตลาดอย่างเป็นระบบและท าไดจ้รงิส าหรบักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพืน้ทีอ่ื่นๆต่อไป 
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