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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสังเกต และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์ประกอบด้วย 1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
ตาบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 2. เพื่อ วิเคราะห์ส ภาพการณ์ ปั ญหา อุป สรรคทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒ นา ต าบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และ 3. เพื่อ ศึกษาแนว
ทางการพัฒ นาด้านการตลาดของวิส าหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อ นพัฒ นา ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส และนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาประเด็นตามคาถามการวิจยั แล้วจึงเขียนงานวิจยั เพื่อนาเสนอในรูปแบบเชิง
พรรณนา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ตัง้ อยู่หมู่ท่ี 2 ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส เดิมชื่อ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลธีศรีบ้านร่อน” ดาเนินกิจกรรมทาขนมจาหน่ ายได้ระยะหนึ่งแต่ไม่ก้าวหน้าจึง
หยุดการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2540 มีการจัดตัง้ กลุ่มอีกครัง้ โดยอาศัยทุนในรูปแบบของทุนเงินทีใ่ ห้สมาชิกลง
หุน้ ทุนอุปกรณ์ท่สี ร้างอาคาร และซื้อวัสดุสาหรับการผลิต และทุนทรัพยากรในลักษณะวัตถุดบิ ส้มแขก และสมาชิก มีการ
ปลูกต้นส้มแขก เพื่อสร้างความมันคงวั
่ ตถุดบิ ในอนาคต ซึง่ มีปัญหาทางการตลาดทีจ่ ากอดีตสู่ปัจจุบนั ในเรื่องความรู้และการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการกลุ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดในรูป แบบร้านค้าออนไลน์ ซึ่ง แนวทางการแก้ปัญ หา
ดัง กล่าวนัน้ ต้ อ งปรับ เปลี่ย นรูป แบบของช่ อ งทางการจ าหน่ ายสิน ค้าเพื่อ ให้ง่ายต่ อ การเข้าถึง กลุ่ม ผู้บ ริโภคอย่ างเป็ น
กระบวนการทีต่ ่อเนื่องประกอบไปด้วยการทาให้ผู้บริโภครู้จกั เรา (Aware) การนาเสนอเนื้อหาที่กลุ่มผู้บริโภคเห็นแล้วชอบ
(Appeal) การสอบถามหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า (Ask) การลงมือซือ้ สินค้าและเข้าร่วมเป็ นสมาชิก (Act) และ
การสนับ สนุ นด้ว ยการแชร์หรือ บอกต่อ (Advocate) จากกลุ่มผู้บริโภค หากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อ นพัฒ นา ต าบล
ตันหยงมัส อาเภอระแง จังหวัดนราธิวาส สามารถทาได้อย่างเป็ นระบบทีต่ ่อเนื่องจะสามารถแก้ปัญหาได้ ส่งผลให้กลุ่มเกิด
ความเข้มแข็ง สามารถจาหน่ายสินค้าได้ในวงกว้างและสร้างรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
คาสาคัญ: ธุรกิจชุมชน การพัฒนาธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน 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. Ecommerce 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

บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนัน้ ต้องเริม่ พัฒนาในระดับฐานรากของระบบ ได้แก่ เศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่ง
ในปัจจุบนั เศรษฐกิจในระดับชุมชนนัน้ ยังมีอีกจานวนไม่น้อยทีอ่ ยู่ในระดับของการไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทัง้ ใน
ระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ไกลจากเขตเมือง หรืออยู่ในแถบ
ชนบท ถึงแม้รฐั จะสนับสนุ นและส่งเสริมการกระจายงบประมาณลงสู่กลุ่มเหล่านี้ เพื่อหวังให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนากลุ่ม
แต่กย็ งั ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้ยงั ขาดการส่งเสริมความรู้ และภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น การสร้าง
รายได้ การพัฒนาความสามารถในการจัดการ การพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
กระแสสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพความพร้อมที่จะแข่ งขันทางการค้าในระดับภายในประเทศผ่านรูปแบบธุรกิจชุมชน
หรือวิสาหกิจชุมชนที่เป็ นรูปแบบการดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเอื้อกับ ชาวบ้านให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่าง
มันคงและเข้
่
มแข็ง โดยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวนัน้ มิใช่ว่าจะทาได้ง่ายดายแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของคน
ในชุมชน โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเป็ นสาคัญในการเสริมสร้างรายได้ โดยใช้ส ินทรัพย์ชุมชน อาทิความรู้ ภูมิ
ปัญญาดัง้ เดิม ทักษะฝีมอื วัฒนธรรมธรรมชาติหรืออื่นๆ ที่เป็ นพื้นบ้านผ่านการจัดการจัดการสมัยใหม่โดยคนในชุมชนเป็ น
กิจการของคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชนเอง(ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์, 2551) แปลงมาเป็ นรายได้สาหรับการทามาหา
กินเพิม่ เติมอีกช่องทางหนึ่ง ตลอดจนการเริม่ จากการสร้างฐานรากทีแ่ ข็งแรงในความเป็ นผู้ประกอบการให้กบั ธุรกิจชุมชน
จัดโครงสร้างให้แข็งแรงก่อนสร้างส่วนอื่นๆ ปรับกระบวนการคิดและทัศนคติของผูป้ ระกอบการพัฒนากระบวนการด้านการ
จัดการโดยเน้นด้านการตลาดและการเงินและมีการสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับธนาวิทย์ บัว
ฝ้ าย (2553 : ออนไลน์) ได้ระบุปั จจัยกาหนดความสาเร็จของการจัดการธุรกิจชุมชุมชนได้แก่ 1) ความเข้าใจในธุรกิจของ
สมาชิก 2) ความต้อ งการและเป้ าหมายของวิส าหกิจชุมชน 3) เงินทุ นและการบริหารเงิน ทุน 4) ทรัพ ยากรบุ คคล และ
5) การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยทีส่ มาชิกควรมี 4 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนให้เป็ นแบบก้าวหน้า เช่น การบริหารจัดการที่เป็ นระบบ การบูรณาการเทคโนโลยีสนับสนุ นการบริหารจัดการ การ
ยกระดับตลาด ความยังยื
่ น เป็ นต้น และเกิดการปรับ เปลี่ย นการดาเนินการในธุรกิจชุมชนที่ส่ว นใหญ่ย งั เป็ นวิถีแบบเริ่ม
ก่อ ตัง้ (สัจจา บรรจงศิริและคณะ, 2554) ซึ่ง นับ ว่าเป็ น การเสีย โอกาสอย่ างยิ่ง สาหรับ การพัฒ นาให้ธุร กิจชุม ชนประสบ
ความสาเร็จ มุ่งเป้ าไปสู่การมีประสิทธิผลและควรได้รบั การเสริมสร้างให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยื
่ นโดยเฉพาะธุรกิจ
ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒ นาที่ตงั ้ อยู่ในจังหวัดนราธิว าสที่นับ ว่าเป็ นจังหวัดชายแดนใต้ท่มี ี
ความเสีย่ งต่ออันตรายจากความมันคง
่ ซึง่ จะทาให้การจาหน่ายสินค้าแบบเดิมของกลุ่มสู่สาธารณชนจะมีเงื่อนไขทีย่ ากยิ่งขึน้
ดัง นัน้ การวิจยั จึงสนใจศึกษาถึงแนวทางการพัฒ นาด้านการตลาดเพื่อเพิ่ มประสิทธิผลของธุรกิจชุมชนในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา เพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาในเรื่องช่องทางการจาหน่ายสินค้าทีส่ อดคล้องกับกลุ่มผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ตาบลตันหยงมัส
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์ ปั ญหา อุปสรรคทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาด้านการตลาดของวิส าหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ตาบล
ตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้นารูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ(qualitative research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสังเกต
(Observation) และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(in-depth interview) เพื่อมุ่งอธิบายถึงแนวทางการพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา แล้วนามาทาการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทัวไป
่
โดยผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการพิจารณาเลือกกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นาและ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ซอ้ื สินค้า กลุ่มผูน้ าทีเ่ ป็ นทางการ และกลุ่ม
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเขียนงานวิจยั เชิงพรรณา โดยทาการวิเคราะห์
ควบคู่ ไปกับ แนวทางการตลาด 5A ของ Phillip Kotler เพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ประเด็น การตอบค าถามอัน จะสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั แล้วนามาประมวลผลข้อมูลซึง่ นาไปสู่ขอ้ ค้นพบทีเ่ ป็ นไปตามแนวทางของกระบวนการวิจยั และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

ผลการวิ จยั
เส้นทางธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ตัง้ อยู่ ณ หมู่ท่ี 2
ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยเริม่ แรกได้จดั ตัง้ กลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2528 มีสมาชิก
22 คน โดยตัง้ ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลธีศรีบ้านร่อ น” ดาเนินกิจกรรมทาขนมจาหน่ ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านร่อนพัฒ นาได้ดาเนินกิจกรรมอยู่ระยะหนึ่งแต่ ไม่ก้าวหน้ า จึงสลายตัว ไป และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 กลุ่มได้รวมตัว
ขึน้ มาใหม่ ประกอบด้วยสมาชิก 21 คน มีการคัดเลือกคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ได้จานวน 12 คน โดยกลุ่มได้ดาเนิน
กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คือ แปรรูปส้มแขก ซึง่ เป็ นพืชทีม่ อี ยู่เป็ นจานวนมากในท้องถิน่ และกลุ่มได้ขอเปลีย่ น
ชื่อใหม่ว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา” ลักษณะของการอาศัยความผูกพันอย่างแน่นแฟ้ นของคนภายในองค์กร
ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้มสี ่วนร่วมและรับรู้ใน กิจกรรมของกลุ่ม ทาให้บรรยากาศของกลุ่มเป็ นไปในทางที่ดี สมาชิก
กลุ่มทุกคนมีความรักและ ความสามัคคีกนั ก่อเกิดเป็ นความรักความผูกพัน ความเชื่อถือ และไว้วางใจในบทบาทหน้าที่ และ
พัฒนากลุ่มให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่พฒ
ั นาชุมชนเพื่อยกระดับ คุณภาพ
ชีวติ และฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนไปพร้อมๆกันด้วย
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การดาเนินกิจกรรมกลุ่มผ่านทรัพยากรชุมชน ประกอบด้วยทุนในรูปแบบของทุนเงิ น ทุนอุปกรณ์ และทรัพยากร
ของกลุ่ม ซึ่ง จะเห็นได้ว่าในประเด็นเงินทุนของกลุ่มนัน้ มีการร่วมกันลงทุนในลักษณะของ “หุ้น” เพื่อ นามาใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและบริหารจัดการในการดาเนินกิจการกลุ่ม นอกจากนี้ยงั ได้ รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐ และเอกชน
ด้วย อีกทัง้ ในเรื่องของทุนอุปกรณ์มกี ารของบริจาคทีด่ นิ บางส่วนของผูใ้ หญ่บ้านเพื่อสร้างอาคาร และจัดซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์
ที่จาเป็ น สาหรับ กระบวนการผลิต ตลอดจนทรัพ ยากรกลุ่ม ที่แบ่ ง เป็ น ทรัพ ยากรบุ ค คลที่ป ระกอบด้ว ยสมาชิก กลุ่ม ที่มี
ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง ทรัพยากรด้านวัตถุดบิ ที่มีมี
ผลผลิตส้มแขกในแต่ละปี ปริมาณสูง ซึ่งทาให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาสามารถนาวัตถุดบิ เปล่านี้มาผลิตเป็ น
สินค้าต่างๆได้ตลอดทัง้ ปี
การสร้างความมันคงด้
่
านวัตถุดบิ และการแปรรูป ประกอบด้วยการหาพื้นที่เพาะปลูกต้ นส้มแขก การขอรับการ
สนับสนุนพันธุก์ ล้าไม้ต้นส้มแขก การร่วมกันปลูกต้มส้มแขก และการร่วมกันดูแลแปลงส้มแขกของกลุ่ม ผ่านการปรึกษาและ
แนะนาขัน้ ตอนวิธกี ารปลูกจากเจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานเกษตรอาเภอระแงะ และการแปรรูปส้มแขกเพื่อจาหน่ ายซึง่ ถือเป็ น
กิจกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กบั กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒ นา ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อเพิม่ มูลค่าผลผลิต ส้มแขกของ
ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ซึ่ง นับ เป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทัง้ ยังมีการแบ่ งสมาชิกกลุ่มสาหรับ
กระบวนการผลิตออกเป็ นฝ่ ายต่างๆอย่างชัดเจนและเป็ นระบบส่งผลทีด่ ีในกระบวนการผลิตให้สามารถดาเนินการได้รวดเร็ว
และมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
การพัฒ นาความรู้แ ละการประชาสัม พัน ธ์ กลุ่ ม มีค วามพยายามของกลุ่ ม ในการพัฒ นาสมาชิก ให้ มีค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ท่เี พิม่ เติม โดยคาดหวังให้สมาชิกที่พฒ
ั นาความรู้และทักษะต่ างๆนาความรู้ดงั กล่าวมา
ถ่ายทอดให้ผู้อ่นื และนาความรู้ทไ่ี ด้รบั มาปรับใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่มอย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้ ในเรื่องของ
การอบรมและการศึกษาดูงานจากกลุ่มอื่นๆที่ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์กลุ่มให้เป็ นที่รจู้ กั ในระยะที่
ก่อตัง้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาใหม่ๆนัน้ กลุ่มยังไม่มชี ่อื เสีย งและกลุ่มก็ถูกรู้จกั กันในเฉพาะหมู่บ้านเท่านัน้
จนกระทังมี
่ การพัฒ นาการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ด้วยการใช้ส่อื การออกร้านตามเทศกาลต่างๆการนาแผ่นพับที่
ระบุถงึ กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกแจกจ่ายไปตามเวทีประชาคมหมู่บ้านและตามพืน้ ทีส่ ถานทีส่ าคัญต่างๆในอาเภอ
จนปัจจุบนั กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนามีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวาง
บทเรียนจากอดีตถึงปั จจุบนั สาเหตุท่ที าให้เกิดการล้มสลายของกลุ่มในช่วงแรกนัน้ ประกอบไปด้วย ปั ญหาด้าน
สมาชิกและผูน้ าวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนยังไม่เข้าใจหลักการแนวคิดวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง ปัญหา
ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจกลุ่มทีก่ ารขาดระบบเสริมหนุนตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ปั ญหาด้านการผลิตทีเ่ น้นการ
ใช้ทกั ษะฝี มือในการผลิต ด้ว ยแรงงานของสมาชิกเป็ นหลัก ไม่มีการนาเครื่อ งจักรสาหรับ การผลิต เข้ามาปรับ ใช้ซ่งึ ทาให้
ต้นทุนโดยส่วนใหญ่หลังจากทีจ่ าหน่ายสินค้าได้จงึ อยู่ทต่ี ้นทุนค่าจ้างแรงงานเพื่อการผลิตของสมาชิก ปัญหาด้านการตลาดที่
ในระยะแรกของการตัง้ กลุ่มมีการประสานเชื่อมโยงและการขยายการตลาดยังน้อย ซึ่งการผลิตสินค้าส่ วนใหญ่จะเน้นตลาด
ในชุมชนเป็ นหลัก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็ นการผลิต เพื่อขายให้กบั คนในชุมชนซึ่งถือ เป็ นตลาดที่แคบกับ ปริมาณการผลิต
บางครัง้ ก็ทาให้สนิ ค้าที่ผลิตขึ้นมาขายไม่หมด และปั ญหาการสร้างเครือข่ายที่กลุ่มมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคน
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หรือองค์กรในชุมชน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน ซึ่งเป็ นเครือข่ายที่มกี ารจัดการความสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน ตาบล
โดยอาศัยเครือข่ายคนรูจ้ กั และความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
ปัญหาทางการตลาดที่แก้ไม่ตกทีย่ งั เป็ นจุดอ่อนของกลุ่มและยังไม่มที ที ่าว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยเฉพาะใน
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการกลุ่ม และการเพิม่ ช่องทางการตลาดให้กบั กลุ่ม โดยเฉพาะขาดการสร้างตลาด
กับ กลุ่ ม ผู้บ ริโภคสิน ค้ าออนไลน์ แ ละสมาชิก กลุ่ ม ยัง ขาดความรู้ในด้ านของเทคโนโลยีท่ีน ามาช่ ว ยส่ ง เสริม การขาย
ประชาสัมพันธ์ให้สนิ ค้าเป็ นที่รู้จ กั ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการจัดส่งและการบรรจุสนิ ค้าสาหรับการส่งสินค้าเพื่อขาย
ผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งหากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือ
ทรัพยากรในชุมชนบวกกับ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่เี หมาะสมก็จะสามารถเพิม่ ยอดขายสินค้าให้กบั
กลุ่ม และสามารถตอบสนองในเรื่อ งของรายได้ท่เี พิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่มได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันด้านการตลาดกับกลุ่มอื่นๆได้อกี ด้วย
แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดด้วยแนวคิด 5A ที่หมายถึงการทาการตลาดให้ประสบความสาเร็จนัน้ ต้องอาศัย
รูปแบบทางการตลาดที่ทาหน้าที่เพื่อ สื่อสารไปยังลูกค้าภายนอกของกลุ่ม เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการ
ต่างๆ ประกอบด้วย
Aware เป้ าหมายสู่การให้ลูกค้ารูจ้ กั เรา บทเรียนจากอดีตทีย่ งั คงเป็ นปัญหาทีส่ าคัญที่กลุ่มยังไม่สามารถแก้ไขได้จะ
เป็ นในเรื่องของการตลาด พบว่า การตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนานัน้ ยังเป็ นการตลาดในรูปแบบเก่า โดย
ไม่มกี ารนารูปแบบของการขายสินค้าสมัยใหม่หรือการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เข้ามาช่วยแต่อย่างใด ทัง้ นี้สมาชิก
กลุ่ม มีความพร้อ มในการเรีย นรู้เพื่อ การพัฒ นาในเรื่อ งของการตลาดของกลุ่มและมีความต้อ งการที่จะให้ผู้บ ริโภคหรือ
กลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั สินค้าของกลุ่มมากขึ้น แม้กระทังในสายตาของผู
่
้บริโภคเองก็อยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อน
พัฒนาได้มรี ปู แบบของการนาระบบการจาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ซง่ึ สามารถสังสิ
่ นค้าผ่านหน้าเว็บเพจ
Appeal เป้ าหมายสู่การให้ผู้บ ริโภครู้สกึ ดี จากบทเรีย นในอดีตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่ อนพัฒ นาที่มอง
ปัญหาทีเ่ กิดจากภายในเป็ นหลักทัง้ ในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการผลิต หรือปั ญหาของสมาชิกเองอันเป็ น
ปัจจัยของการทาให้กลุ่มไม่ได้มกี ารจัดตัง้ หรือบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่องมาสู่การดาเนินการสร้างรูปแบบทางการตลาด
แนวใหม่ท่ที าให้ส ินค้ามีแรงดึงดูดหรือ สะดุดสายตาของผู้บ ริโภคซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะต้อ งสร้างรูป แบบของการ
นาเสนอให้มเี นื้อหาที่น่าสนใจ มีความโดดเด่นหรือแตกต่างไปจากกลุ่มที่ผลิตสินค้าจากส้มแขกอื่นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ก็
และโอกาสทีผ่ บู้ ริดภคจะอ่านและจดจาได้ง่าย ซึง่ อาจจะประกอบไปด้วยการสร้างคุณภาพของเนื้อหา เช่น ภาพสวย ปราณีต
ชวนให้น่าบริโภค เป็ นต้น ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะช่วนเสริมสร้างความประทับใจและประสบการณ์ทด่ี ใี นสายตาของผูบ้ ริโภค
Ask เป้ าหมายสู่การให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาจะต้องเข้าใจในปฏิกริ ยิ าต่างๆ
ของผู้บ ริโภค และนามาเป็ น ข้อ มูลประกอบการขายหรือ กาหนดแผนงานและกิจกรรมทางการตลาด เพื่อ ให้เกิดความ
สอดคล้องกับอุปนิสยั ในการซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีค่ านึงในเรื่องของความสะดวกในการซือ้ สินค้า ตลอดจนการสร้างกระบวนการ
ที่ง่ายต่ อ การตัดสินใจซื้อ สินค้าโดยการน าแรงจูง ใจหรือ ความต้ อ งการต่ างๆของผู้บ ริโภคเข้าไปเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของการ
ประกอบการขายสินค้าของกลุ่มซึ่งแรงจูงใจที่สาคัญในการตัดสินใจซื้อ สินค้าหรือบริการอาจจะเป็ นในเรื่อ งของการเพิ่ม
ช่องทางส่งเสริมการขายต่อกลุ่มผู้บริโภคด้วยระบบเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม หรือช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆ ผ่าน
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รูป แบบของการรีว ิวสินค้า การบอกต่ อของผู้ใช้ง านจริง รูป ภาพจริง และวิดีโอ ซึ่งถือ เป็ นข้อ มูลสนับ สนุ นที่ช่วยในการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าของกลุ่ม
Act เป้ าหมายสู่การให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและร่วมเป็ นสมาชิกที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาจาต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นช่องทางการค้าทีจ่ ากเดิมเป็ นรูปแบบของการค้าโดยอาศัยการปฏิสมั พันธ์และอาศัยความสัมพันธ์ทแ่ี นบแน่ นใน
การค้าเปลี่ยนมาเป็ นรูปแบบการค้าทีไ่ ม่จาเป็ นต้องมีการพบเจอหรือเห็นหน้าลูกค้าผ่านระบบการขายสินค้าออนไลน์ ตลอด
จนถึงการพัฒนาในเรื่องของการนาเสนอเนื้อหาทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ และลงมือซือ้ สินค้าด้วยและกลุ่มผูบ้ ริโภคเข้ามามี
ส่วนร่วมกับ ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งนับเป็ นการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบการตลาดที่ยงั ไม่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายได้ ซึง่ เป็ นการแก้ปัญหาที่ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนามีความวิตกกังวล
ในเรื่องดังกล่าวมาอย่างยาวนาน
Advocate เป้ าหมายสู่การให้ผู้บริโภคสนับสนุ น แชร์ บอกต่อ การสนับสนุ นด้านการตลาดเป็ นกระบวนการของ
การตลาดที่เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภคที่มอี ยู่ในตลาดซึง่ การสนับสนุ น แชร์ และบอกต่อจะเป็ นไปในลักษณะของ
การทีผ่ บู้ ริโภคเหล่านี้พูดคุยหรือส่งต่อเกี่ยวกับกลุ่มและสินค้าหรือบริการของโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาอาจ
นาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการจัด สวัสดิการในรูปแบบต่างๆของกลุ่มให้กบั ผู้บริโภคได้รบั ทราบผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อสื่อสารให้ผู้บ ริโภคเห็นว่าเงินที่เขาสูญเสียไปเพื่อซื้อสินค้าของกลุ่มสามารถเอาไปทาอะไรได้บ้างในสังคมหรือเอาไป
ช่ว ยเหลือ สัง คมอย่า งไร โดยแนวทางการพัฒ นาทางการตลาดของกลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตร กรบ้ านร่ อ นพัฒ นาจึง ต้ อ งให้
ความสาคัญกับประเด็นในเรื่องของการตลาดทีม่ ุ่งเน้นถึงมุมมองผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความรู้สกึ ด้านคุณค่าโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การนารายได้ส่วนหนึ่งบอกเล่าให้ผบู้ ริโภครับรูว้ ่าเงินของผูบ้ ริโภคส่วนหนึ่งนัน้ ถูกใช้ไปในกิจกรรมเพื่อสมาชิกกลุ่ม
ชุมชนหรือ สังคม นอกจากนี้การหมันปรั
่ บ เปลี่ย นข้อ ความและเนื้อ หาให้น่าตื่นเต้น น่ าสนใจ หรือ หามุมมองนาเสนอใน
รูปแบบใหม่ๆ ทีอ่ าจทาโดยสมาชิกกลุ่มที่สะท้อนถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งหากทาโฆษณา ได้ตรงจุดอารมณ์
หรือตรงจุดที่ลกู ค้าประสบปัญหา เพราะเรื่องราวเหล่านี้หากโดนใจกลุ่มผูบ้ ริโภคแล้วจะทาให้เกิดกระแสการแชร์และบอกต่อ
อย่างต่ อเนื่องและมากมายทาให้กลุ่มสามารถขายได้สนิ ค้าได้ต ลอดกาลส่งผลให้การขยายตัวของธุรกิจ และยอดขายของ
กลุ่มเพิม่ ขึน้ ด้วย
ทัง้ นี้หากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาสามารถทาได้อย่างเป็ นระบบปั ญหาในเรื่ องความวิตกกังวลด้าน
ช่องทางการตลาดก็จะลดน้อยลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสิ้นเชิงจะส่งผลให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งสามารถ
จาหน่ ายสินค้าได้ในวงกว้าง สร้างรายได้ท่เี พิม่ ขึ้นสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง้ กลุ่มที่เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย
สร้างสวัสดิการ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มอยู่ดมี สี ุข และมีคุณภาพชีวติ ทัง้ ของตนเอง และครอบครัวทีด่ ขี น้ึ อย่างยังยื
่ น

สรุปและวิ จารณ์ ผล
ในประเด็นการสรุป และอภิป รายผลการวิจยั นี้ผู้วจิ ยั ขอทาการสรุป และอภิป รายผลเฉพาะในเรื่อ งแนวทางการ
พัฒนาการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาภายใต้แนวคิด 5A เท่านัน้ เนื่องจากในประเด็นส่วนอื่นทัง้ ในเรื่อง
ของการก่อ ตัง้ กลุ่ ม การรวมกลุ่ม ตลอดจนการใช้ทรั พ ยากรต่ างๆ เพื่อ ขับ เคลื่อ นกลุ่ม นัน้ ผู้ว ิจยั มองว่ าเป็ นเรื่อ งของ
กระบวนการแบบทัวๆไป
่
ซึ่งสามารถอ่ านและทาความเข้าใจได้ไม่ยากนักอีกทัง้ ในประเด็นเหล่านี้กไ็ ด้มผี ู้วจิ ยั รายอื่นคง
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อภิปรายมาแล้วไม่มากก็น้อย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงขออภิปรายถึงแนวทางการพัฒนาการตลาดของกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากมองว่า
การตลาดรูป แบบออนไลน์ สาหรับ วิส าหกิจชุมชนนัน้ ยัง เป็ นการพัฒ นาการตลาดในแนวใหม่ท่ีน่าสนใจและยังสามารถ
ถกเถียง โต้แย้ง และอภิปรายผลเพื่อเปิ ดโลกทัศน์ทางด้านการพัฒนาการตลาดสาหรับผูว้ จิ ยั และผูส้ นใจได้อกี มาก ดังนี้
การแก้ไขปั ญหาที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อนพัฒนาต้องประสบพบเจอมาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานนัน้ จะเป็ น
เรื่อ งของการตลาดที่ส่งผลให้การจาหน่ ายสินค้าไม่ป ระสบผลสาเร็จ บางครัง้ สินค้าเหลือเป็ นจานวนมากจนทาให้ต้องทิ้ง
สินค้าไปอย่างน่ าเสียดาย ซึง่ ที่ผ่านมากลุ่มได้ใช้รูปแบบทางการตลาด โดยเฉพาะการขายแบบดัง้ เดิมที่เน้นการขายให้กบั
คนรูจ้ กั ขายให้กบั คนใกล้ชดิ จึงทาให้กลุ่มผูบ้ ริโภคและการขยายทางการตลาดนัน้ มีน้อย เมื่อขายสินค้าไปได้สกั ระยะหนึ่งก็
ประสบกับปั ญหาขาดทุนเนื่องจากการผลิตสินค้าทีจ่ าหน่ ายได้น้อยจนต้องหยุดกิจกรรมการรวมกลุ่มไปชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง ใน
ขณะเดียวกันเมื่อก่อตัง้ กลุ่มขึ้นใหม่อกี ครัง้ ปัญหาวังวนเดินๆในเรื่องช่องทางการตลาดก็กลับมาเป็ นปัญหาซ้าเติมกลุ่มอีกมา
อย่างต่ อเนื่องซึ่งทางกลุ่มเองก้ไม่ส ามารถอธิบายถึงปรากฎการณ์ ดงั กล่าวได้ เนื่อ งจากมองไม่เห็นหนทางการแก้ไขทาง
การตลาดทีส่ อดคล้องกับผูบ้ ริโภคสมัยใหม่หรือกระแสการซือ้ สินค้าของกลุ่มผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ตลอดจนการทีก่ ลุ่มตัง้ อยู่ใน
พื้น ที่เสี่ย งต่ อ ภัย ความมันคงในชายแดนใต้
่
ก็ย ิ่ง ทาให้กลุ่มผู้บ ริโภคไม่กล้ามาซื้ อ สินค้าถึง หน้ าร้านเนื่อ งจากการที่กลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคกังวลกับความปลอดภัยของตนเองเป็ นต้น ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดด้วยแนวคิด 5A สาหรับกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาจึงถือได้ว่าเป็ นการพัฒนาการตลาดในแนวใหม่ทส่ี อดรับกับสถานการณ์และกลุ่มผู้บริโภค
ในปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี โดยประกอบไปด้วยรูปแบบแนวทางการพัฒนาดังนี้
Aware พบว่า การทาให้ผู้บริโภคได้รู้จกั สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนามากขึ้นต้องวางแนวทาง
ของการตลาดที่เริม่ จากขัน้ ตอนของการกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการรู้จกั กลุ่มและสินค้าของกลุ่มและเกิด การเปลี่ยนใจ
เป็ นลูกค้าด้วยการนาเสนอเนื้อหาที่ทาให้ลูกค้าตระหนักรู้ถึงปั ญหาที่เขากาลังมีอยู่ เช่น ในกลุ่มของผู้บริโภคส้มแขกส่ว น
ใหญ่จะเป็ นกลุ่มทีม่ องเรื่องของสุขภาพ เช่น รับประทานส้มแขกเพื่อเป็ นยาระบาย ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค
เป้ าหมายและสร้างการรับรูถ้ งึ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีส่ อดคล้องกับความต้องการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดของ
ธารนันท์ สุโนภักดิ ์ (2557) ที่กล่าวว่า การรับรู้ถงึ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจะสามารถทาให้ผู้ประกอบการใช้เป็ นข้อมูลในการ
ปรับ ปรุงและพัฒ นาแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้ องการจนทาให้สามารถจาหน่ ายสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ต ัง
ของสมาชิกกลุ่มก็มีความสนใจในการเรียนรู้เพื่อ การพัฒ นาการตลาดของกลุ่มและมีความต้องการที่จะให้ผู้บ ริโภคหรือ
กลุ่มเป้ าหมายได้รจู้ กั สินค้าของกลุ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคเองก็อยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้ านร่อนพัฒนาได้
มีรปู แบบของการนาระบบการจาหน่ ายสินค้าแบบออนไลน์ซง่ึ สามารถสังสิ
่ นค้าผ่านหน้าเว็บเพจได้ในลักษณะของการสร้าง
ตราสินค้าของตนให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างสอดคล้องกับแนวคิดของตระหนักจติ ยุตยรรยง (2561) ที่กล่าวว่า การสร้างแบ
รนด์บุคคล (Personal Branding) จึงมีความสาคญมากต่อทัง้ ตัวบุคคลและธุรกิจเพราะการสร้างแบรนด์บุคคลนัน้ จะส่งผลให้
บุคคลนัน้ มีช่อื เสีย งจนเป็ นที่รจู้ กั ในวงกว้าง สร้างมูลค่าให้กบั ตนเองและสามารถเพิม่ ช่อ งทางรายได้หรือส่งเสริมบทบาท
หน้าทีแ่ ละธุรกิจของตนได้เป็ นอย่างดี
Appeal พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาต้องมีการพิจารณาในบริบ ทอื่นๆของกลุ่มที่อาจเป็ นปั จจัย
ของการจาหน่ ายสินค้าได้น้อยหรือในบางครัง้ ก็เกิดสินค้าเหลือ ตลอดจนสนใจในแนวทางการพัฒนาการตลาดด้วยรูปแบบ
ของการดาเนินการสร้างรูป แบบทางการตลาดแนวใหม่ท่ที าให้ส ินค้ามีแรงดึงดูดหรือ สะดุดสายตาของผู้ บ ริโภคซึ่ง กลุ่ม
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แม่บ้านเกษตรกรจะต้องสร้างรูปแบบของการนาเสนอให้มเี นื้อหาทีน่ ่ าสนใจ มีความโดดเด่นหรือแตกต่างไปจากกลุ่มทีผ่ ลิต
สินค้าจากส้มแขกอื่นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ก็และโอกาสทีผ่ บู้ ริโภคจะอ่านและจดจาได้ง่าย ซึง่ อาจจะประกอบไปด้วยการสร้าง
คุณ ภาพของเนื้ อ หาลงในเว็บ เพจออนไลน์ ห รือ หน้ าร้านออนไลน์ ข องกลุ่ ม ทัง้ นี้ ก็เ พื่อ เสริม สร้า งความประทับ ใจและ
ประสบการณ์ทด่ี ใี นสายตาของผูบ้ ริโภคสอดคล้องกับแนวคิดของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และคณะ (2557) ทีก่ ล่าวว่า ผู้บริโภค
มีการรับรูข้ ้อมูล ผ่านสื่อดิจติ อลในระดับมาก และมีการตอบสนองต่อสื่อดิจติ อลในด้านความต้องการ และการตัดสินใจซือ้ ใน
ระดับมาก
Ask พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาจาเป็ นต้องวางแผนกลยุทธ์การขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้า
โดยการสร้างเฟซบุ๊ ก ไลน์ อินสตาแกรม หรือ เว็บ เพจอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้ผลิต ภัณ ฑ์เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
ประกอบกับ การนาเสนอเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ ก็ยงิ่ เป็ นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้ าหมายมีการซื้อ สินค้าที่มากขึ้น โดยกลุ่ม
จะต้องทาความเข้าใจในปฏิกริ ยิ าต่างๆของผูบ้ ริโภค และนามาเป็ นข้อมูลประกอบการขายหรือกาหนดแผนงานและกิจกรรม
ทางการตลาด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอุปนิสยั ในการซือ้ ของผู้บริโภคที่คานึงในเรื่องของความสะดวกในการซือ้ สินค้า
ตลอดจนการสร้างกระบวนการทีง่ ่ายต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าโดยการนาแรงจูงใจหรือความต้องการต่างๆของผู้บริโภคเข้า
ไปเป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบการขายสินค้าของกลุ่มซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญฑริกา ตัง้ อุดมสิร ิ (2559) ที่กล่าวว่า
การน าเสนอสิน ค้า หรือ อาหารที่ข ายด้ว ยช่ อ งทางในการสื่อ สารการตลาดดิจิท ัลนั ้น เช่ น เฟรสบุ๊ ก เป็ น ช่ อ งทางที่มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารการตลาดดิจทิ ลั ทีง่ ่ายต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริโภค
Act พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาต้องมีความพยายามในการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบการตลาด
ทีย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลายได้ ซึง่ เป็ นการแก้ปัญหาทีท่ างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนามีความวิตก
กังวลในเรื่องดังกล่าวมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังมีความสนใจในการทาการโฆษณาโดยอาศัยช่องทางการค้า
ในโลกโซเชียล เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างให้เกิดการรับรู้ สร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ทาให้ผคู้ นเห็นและ
รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้บริโภคเข้ามาอ่าน
หรือดูข้อมูลสินค้าต่างๆของกลุ่มได้ในลักษณะของการที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจานวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าหรือ
บริการผ่านลงโฆษณาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Vida Skudiene (2015) ที่กล่าวว่า วิธกี าร
ตลาดผ่ านระบบอิน เทอร์เน็ ต และ e-marketing ถือ เป็ น โอกาสใหม่ ในการพัฒ นาธุ ร กิจ ที่ต้อ งมีก ารปรับ ตัว เพื่อ รองรับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในปั จจุบนั ซึง่ การติดต่อสื่อสารการสื่อสาร และกลยุทธ์การตลาด โดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และกลยุทธ์ทท่ี นั สมัยจะนาไปสู่ความสาเร็จในกระบวนการตลาดได้
Advocate พบว่า การพัฒ นาการตลาดเพื่อให้ผู้บ ริโภคสนับสนุ น แชร์ บอกต่ อ การสนับสนุ นด้านการตลาดของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาต้องเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มอี ยู่ในตลาดช่วยเข้ามาสนับสนุน แชร์ และ
บอกต่อ โดยจะเป็ นไปในลักษณะของการที่นาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆของกลุ่มให้กบั
ผูบ้ ริโภคได้รบั ทราบผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ผบู้ ริโภคเห็นว่าเงินที่เขาสูญเสียไปเพื่อซื้อสินค้าของกลุ่มสามารถ
เอาไปทาอะไรได้บ้างในสังคมหรือ เอาไปช่วยเหลือ สังคมอย่างไร โดยแนวทางการพัฒ นาทางการตลาดของกลุ่ มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาจึงต้องให้ความสาคัญกับประเด็นในเรื่องของการตลาดทีม่ ุ่งเน้นถึงมุมมองผูบ้ ริโภค ตลอดจนการ
สร้างความรูส้ กึ ด้านคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ การนารายได้ส่วนหนึ่งบอกเล่าให้ผบู้ ริโภครับรูว้ ่าเงินของผูบ้ ริโภคส่วนหนึ่งนัน้
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ถูกใช้ไปในกิจกรรมเพื่อสมาชิกกลุ่ม ชุมชนหรือสังคมสอดคล้องกับแนวคิดของ Mirka Kans (2016) ที่กล่าวว่า การมองถึง
เรื่องของคุณค่าที่ไม่ใช่ขอ้ เสนอในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างทีผ่ ่านมา นอกจากนี้ผู้ผลิตยังต้องการวางตาแหน่ ง
ตัวเองในฐานะนักแสดงในบริบทที่กว้างขึ้นซึ่งเรียกว่าระบบนิเวศทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองรูปแบบทางการค้าสมัยใหม่ให้
ถูกใจ และสะดวกต่อการจาหน่ายสินค้าในกลุ่มผูบ้ ริโภค
นอกจากนี้การหมันปรั
่ บเปลีย่ นข้อความและเนื้อหาให้น่าตื่นเต้น น่าสนใจ หรือหามุมมองนาเสนอในรูปแบบใหม่ๆ
ทีอ่ าจทาโดยสมาชิกกลุ่มทีส่ ะท้อนถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึง่ หากทาโฆษณา ได้ตรงจุดอารมณ์ หรือตรงจุดที่
ลูกค้าประสบปัญหา เพราะเรื่องราวเหล่านี้หากโดนใจกลุ่มผูบ้ ริโภคแล้วจะทาให้เกิดกระแสการแชร์และบอกต่ออย่างต่อเนื่อง
และมากมายทาให้กลุ่มสามารถขายได้สนิ ค้าได้ตลอดและส่งผลให้การขยายตัวของธุรกิจ และยอดขายของกลุ่มเพิ่มขึน้ ด้วย
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) ทีก่ ล่าวว่า ผู้บริโภคมักจะคาดหวังหรือมีความต้องการที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ใช้
ความพยายามทางธุรกิจในหลายๆด้านเพื่อสร้างความสนใจ อันจะก่อให้เกิดความพอใจทัง้ ผูบ้ ริโภคและธุรกิจ
ซึง่ หากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาสามารถดาเนินการตามแนวทางของการพัฒนาการตลาดด้วยแนวคิด
5A จะส่งผลให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง และสร้างโอกาส ตอลดจนช่องทางในการจาหน่ ายสินค้าได้ในวงกว้าง สร้างรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒ นาคุณ ภาพชีวติ ทัง้ ของตนเอง และครอบครัวที่ดีข้นึ อย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้อาจจะต้ องอาศัยระยะเวลา
ความอดทน และความตัง้ ใจในการสร้างสิง่ ต่ างๆดังที่กล่าวในข้างต้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรูป ธรรม เพราะถ้ าหากไม่มกี าร
พัฒ นาแนวทางการตลาดของกลุ่มแล้วอาจจะทาให้วงั วนของปั ญหาเดิมๆอาจกลับมาซ้าเติมกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อ น
พัฒนาอีกครัง้ ก็เป็ นได้

ข้อเสนอแนะ
1. เชิงวิชาการ
1) การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจในระดับชุมชนจาเป็ นต้องศึกษาถึงการบริหารจัดการกลุ่มและส่งเสริม
การตลาดในลักษณะของการต่อ ยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในลักษณะของการพัฒ นาที่มีรูป แบบคล้ายระบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก แต่ยงั คงไว้ซง่ึ เจตนารมณ์ของความเป็ นกลุ่มและวิสาหกิจชุมชน
2) ปัจจุบนั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมีอกี หลายๆกลุ่มทีป่ ระสบปัญหาในรูปแบบเดียวกันซึง่ จาเป็ นต้องศึกษา
ถึง แนวทางของปั ญ หาและการแก้ไขปั ญ หาจากกลุ่ม เหล่านัน้ และจัด สร้างคู่มือ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรสาหรับ การ
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ
2. เชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มากยิง่ ขึน้
ทัง้ ในเรื่องของการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดทีส่ อดคล้องกับระบบตลาดจริงหรือกระแสโลกาภิวตั น์
2) รัฐบาลควรจัดให้มกี ารอบรมเสริมสร้างความรูแ้ ก่สมาชิกกลุ่ม ทัง้ ในด้านวิชาการและเทคนิควิธกี ารใน
การส่งเสริมการตลาดอย่างเป็ นระบบ
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3) รัฐบาลควรส่งเสริมและวิจยั ให้มกี ารพัฒนาสินค้าและช่องทางการตลาดในลักษณะของการส่งออกของ
สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคในประเทศต่างๆ และคัดสรรสินค้าทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ ผลักดันให้ส่ งออก
สินค้าในระดับชุมชนไปสู่ประเทศทีต่ ้องการสินค้าได้
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรสนับสนุนให้มกี ารศึกษาหรือวิจยั ในประเด็นการกาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมช่องทางการตลาดในระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาวให้กบั กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาและกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการช่องทางการตลาดอย่างเป็ นระบบและทาได้จริงสาหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆต่อไป
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